
Tardieu in Antwerpen introduceerde. 
Bij De Nevelvlek was ik een manusje-
van-alles. Ik voelde me aangetrokken 
tot het toneel en ging naar de repetities 
kijken. Ik dacht: dat moet toch 
anders." 

"De Nevelvlek was een culturele 
beweging. Later zei men dat het een 
mantelorganisatie van deKP was, dan 
was het weer de BSP. Maar wij waren 
jong, wij hadden onze politieke over-
tuigingen, maar konden ons aan geen 
enkele partij binden. In Antwerpen 
wilden we het internationale culturele 
leven introduceren. Een echte pio-
nierstijd. Na een tijdje begon ik de 
toneelafdeling te leiden en ik heb 
Tardieu geënsceneerd. Adamov, De 
Meiden van Jean Genet (daar leerde ik 
mijn echtgenote, de actrice Julienne 
De Bruyn kennen), het eerste stukje 
van Jan Christiaens. Dit alles gebeur-
de op het Theater op Zolder. Daar 
was Tone Brulin toen bezig met een 
schunnig expressionisme, en zijn col-
lega's van de Studio met erg ouder-
wetse salonkomedietjes." 

"Julienne De Bruyn, mijn vrouw, 
ging naar het conservatorium, maar 
met mijn spraakgebrek zat dat ervoor 
mij niet in. Na een tijd ben ik dan toch, 
na een desperate brief aan Teirlinck, 
op een wat slinkse wijze in de Studio 
binnengeraakt, en daar begon ik on-
middellijk te werken met jonge ac-
teurs. Ik heb dus wel een acteursop-
leiding gekregen, en ik geloof van 
mezelf dat ik een speler ben. Ik doe 
nog altijd graag dingen voor, omdat 
me dat boeit." 

Bij een meester in de leer 
"Bij de Studio gingen we erg 

pragmatisch te werk: vanaf de eerste 
weken zaten we aan de Grieken te 
werken, aan Bredero, Vondel, etc. 
Teirlinck kwam alle weken langs, en 
dat was telkens een genade. Teirlinck 
was een groot man. Als ik The Emply 
Space van Peter Brook lees, denk ik : 
ik weet dat allemaal al. Dat komt 
omdat ik het bij Teirlinck reeds 
gehoord had. Hij was sterk beïnvloed 
door Gordon Craig, door Alain en 
Stanislawski. Teirlinck liet ons klima-
ten maken. We moesten dan een 
maquette maken: geen decor. Dat 
was wat de meesten probeerden, maar 
dat was een misverstand. Teirlinck 
wou een klimaat: een geste in een lege 
ruimte moest iets oproepen. Heel 
boeiend was dat. Teirlinck was een 
filosoof van het theater. Je kunt hem 
vergelijken met Bachdard,La poétique 
de 1'espace, en met Alain." 

Naast Teirlinck ontmoette je daar 
ook Fred Engelen. 

"Fred Engelen was een interes-
sante lesgever. Hij ging puur uit van 
instinct en dynamiek. Maar zijn bena-
dering van theater en teksten zat nog 
heel dikwijls vast aan het Duitse 
expressionisme van voor de oorlog. 
Dat was dan een verwaterde versie 
van Meyerhold en Tairov. Tussen 

haakjes, laten we niet onnozel doen: 
het Vlaamse Volkstoneel was slecht 
nagedane Meyerhold en Tairov. 
Daarom is het niet levensvatbaar 
gebleken. Hier gaf het een schok en 
het Vlaamse Volkstoneel kon gebruik 
maken van een typisch Vlaamse kwa-
liteit: onze acteurs zijn niet té be-
schaafd, zodat ze een grote directheid 
hebben. Maar verder was het erg 
oppervlakkig: men doorbrak de 
ruimte, en men had iets gehoord over 
ritme en dynamiek. Fred Engelen 
kwam uit die traditie." 

"Veel belangrijker voor mijn vor-
ming was Lea Daan. Zij kwam van bij 
Kurt Jooss. Ze maakte ons bewust 
van de mogelijkheden van het li-
chaam. Ze ging uit van het organische, 
van de relatie tussen lichaam en 
ruimte. Heel belangrijk werk." 

"De Studio was in die periode 
interessant, omdat Teirlinck zulke 
goede ideeën had. Hij wilde een 
school, die geen school was. Hij 
noemde dat (toen in 1950!) een 
workshop. Bij de genade van een of 
andere listige politieke zet, wist hij die 
Studio vast te knopen aan KNS-
Antwerpen, die toen, dank zij hem, 
het Nationaal Toneel was. De direc-
teur van de KNS was Firmin Mortier. 
Teirlinck zag de school als een soort 
atelier, een beetje naar middeleeuws 
model, toen men bij een meester in de 
leer ging. Vandaar dat hij ons 'gezel-
len' noemde. Hij wou dat de school 
geleid werd door vier dekens: een 
deken voor het spel (Walter Tille-
mans), een deken voor de lichaams-
beweging(Lea Daan), iemand voorde 
taal (professor Willem Pée) en iemand 
voor de algemene ontwikkeling en 
cultuur (Fons Goris). Deze prachtige 
structuur heeft Teirlinck niet over-
leefd : de administratie moest dat even 
rechttrekken, want de Studio hoorde 
administratief nergens thuis, kon niet 
gesubsidieerd worden enzovoort. Het 
werd dus vlug een school, zoals het 
Rites, met een directeur, die dan zo 
een beetje een dictator mag zijn. 
Precies wat Teirlinck niet wenste." 

"Ik ben dus uit de school gestapt 
op het ogenblik dat ik van de direc-
teur als argument te horen kreeg: "Ja , 
deze man blijft op mijn verantwoor-
delijkheid." Dus alleen het oordeel 
van Fons Goris was van belang. Dan 
hoef ik in geen jury's meer te zetelen. 
Trouwens, ik heb altijd ervaren dat 
mensen die zich op die eigen verant-
woordelijkheid beroepen, misluk-
ken. Een acteur mag niet door één 
man beoordeeld worden, want antipa-
thieën of sympathieën mogen niet 
meespelen. Een acteur is geen schil-
der. Die kan dertig jaar onbekend 
blijven, of zelfs na zijn leven ontdekt 
worden. Een acteur is een kunstenaar 
die onmiddellijk resultaat moet heb-
ben." 

Heb je de indruk dat hel peil van de 
acteurs dank zij de Studio verbeterdis? 

"Verbeterd kan je niet zeggen. In 
de KNS waren er al grote acteurs aan 

het werk. Jos Gevers b.v., was een heel Koning Lear (KNS) 
getalenteerde en boeiende acteur. Wat 
hij deed was niet altijd raak, maar 
door de veelheid van taken kon dat 
ook niet. Natuurlijk kregen de acteurs 
van de Studio een veel bredere oplei-
ding. Elke week kwam Teirlinck nieu-
we deuren openen. Ik geloof dat de 
acteurs die uit de Studio gekomen 
zijn, ons theaterleven wel uit het 
provincialisme hebben gehaald. Denk 
maar aan Julien Schoenaerts, of aan 
Jan Decleir, of aan Julienne De 
Bruyn. Vandaag is het moeilijk om te 
achterhalen hoe groot de directe in-
vloed van Teirlinck is geweest, want 
hij maakte indruk door zijn aanwezig-
heid. Nu heb je alleen zijn teksten, en 
die zijn wat cryptisch geformuleerd." 

Wrevels en vreugdes 
Dan ben je bij de KNS gegaan ? 
"Toen ik nog op de Studio was, 

hadden Mortier en Schoenaerts mij al 
gevraagd als regisseur. Maar een 
contract aanvaardde ik niet onmiddel-
lijk. Ik vond Mortier een bijzonder 
intelligente kerel, maar zijn opdracht 
liet hem niet veel ruimte: 36 stukken 
per jaar opvoeren is eigenlijk onmoge-
lijk. Maar in de Studio werd het dus 
onhoudbaar. Fred Engelen was weg-
gegaan, de school veranderde van 
sfeer, zodat ik uiteindelijk ja heb 
gezegd aan Bert Van Kerkhoven, die 
Mortier was opgevolgd." 

"Bij de KNS kreeg ik eerst de regie 
van De Wonderdoenster. Dat vond ik 
geen echt interessant stuk, en het was 
voor mij ook geen uitdaging. Maar ik 
begreep da t j e als jonge regisseur geen 
eisen kunt stellen. Na het succes van 
die eerste regie veranderde dat. Ik 
koos dan zelf voor Lijmen/Het been 
van Elsschot. Dat vond ik wel belang-
rijk, omdat het paste in mijn streven 
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