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Luc Philips 
Ik heb ongeveer al mijn grote 

rollen met Walter gedaan en dat 
werk was altijd zeer positief. 
Tijdens dat werken heeft er zich bij 
mij een rijpingsproces voorge-
daan : hij heeft bij mij dingen 
losgepeuterd die nog sluimerden 
en die er toen pas uitkwamen, nl. 
een veel dieper ingaan op de 
(tekst)materie en een groter be-
wustzijn omtrent de rol. Er was een 
groot vertrouwen tussen ons. Ga-
lilei betekende voor mij een keer-
punt : daarvóór had ik ook belang-
rijk werk gedaan, o.m. onder zijn 
leermeester Fred Engelen — ook 
zo'n monstre sacré — maar Galilei 
was mijn eerste grote partij met 
Walter; vanaf dan kon ik tegen 
mezelf zeggen: 'je bent een acteur'. 
Daarna heb ik nog vele mee-
slepende momenten met hem be-
leefd : King Lear, Puntilla, De 
Vrek, Soldaat Schweik, August, 
Godot en ook Krapp's laatste band 
voor televisie. Hij is een moeilijk 
man en we hadden vaak harde 
discussies, maar met een positief 
resultaat. Zijn weggaan is een 
verlies voor KNS ; daar heerst zo'n 
malaise dat ze er — brutaal gezegd 
— nog alleen maar geheel met een 
schone lei kunnen beginnen. Die 
toestand is niet te wijten aan 
gebrek aan talent, maar aan de 
mentaliteit van de mensen. 

Denise Z immerman 
Het spijt me dat hij weggaat, 

want hij is een goed theaterman. 
Hij vraagt het uiterste van je, maar 
stimuleert je ook. Wat ik vooral 
van hem geleerd heb — ik was ook 
drie jaar zijn leerlinge in de Studio 
— is doorzettingsvermogen en 
observatie. Als hij je vertrouwt als 
speler, krijg je een grote vrijheid. 
Bij wie minder inbreng had, vulde 
hij zelf in wat nodig was. Heel 
boeiend vond ik het werk aan De 
schepping en andere zaakjes van 
Arthur Miller en ook aan De Drie 
Zusters en King Lear. Als hij voelt 
dat hij nu wegmoet, zal dat wel een 
goede keuze zijn. Een deel van het 
gezelschap voelt dit aan als een 
verlies. 

toch maar verder Brecht propageren. 
Firmin Mortier besloot dan Mutter 
Courage in de KNS op te voeren. Fred 
Engelen voelde zich daar niet gelukkig 
mee en zei: "Wil jij mijn assistent zijn, 
en de decors maken." Ik was natuur-
lijk dolgelukkig. We hebben daar 
hard, zeer hard aan gewerkt. De 
vertoning moest op veel te korte tijd 
worden klaargestoomd. Maar toch 
maakte het een geweldige indruk. Het 
was een grote voorstelling." 

Hoeveel tijd kregen jullie daarvoor ? 
"26 of 27 repetities. Veel te weinig. 

Met Courage was Brecht meteen ge-
lanceerd bij ons. Heel fier kondigde de 
KNS De Kaukasische Krijtkring aan. 
Daar kregen we dan opnieuw 26 
repetities voor. Verschrikkelijk. Je 
zegt dan: waar ben ik eigenlijk mee 
bezig! Het is een enorm veeleisend en 
moeilijk werk. Het vroeg zoveel tijd 
om iedereen duidelijk te maken dat dit 
geen Aziatisch sprookje was. Julienne 
De Bruyn moest daar alleen tegen 
ingaan, want wij kenden het Brecht-
theater. Fred Engelen wou er een 
soort 'Jonkvrouw Edelwater' van ma-
ken." 

Je was in Oost-Duitsland naar het 
Berliner Ensemble gaan kijken. 

"Inderdaad. Ik heb er gesproken 
met Erich Engel. Ik heb er ook 
repetities bijgewoond. Ik kende zulke 
repetities, het was niets nieuws voor 
mij. Maar het was bijzonder leerzaam 
een man als Engel aan het werk te 
zien. Hij was heel gevoelig en zeer 
veeleisend. Hij ging van dat goede 
Engelse principe uit: 'Kill your dar-
lings'. Acteurs mogen niet blijven 
steken bij dingen, waarmee ze succes 
hebben gekend. Ze moeten die trucs 
kunnen laten varen. Engel was daar 
zeer hardnekkig mee, ook al liep dat 
op stormachtige repetities uit. Ik zag 
Wolf Kaiser in de repetities van De 
Driestuiversopera. Heftige ruzie. 
"Maar meneer Engel, dit werkt elke 
avond!" en Engel: "Maar toch moe-
ten we dat anders doen, want kijk 
maar eens, probeert u maar eens..." 
Heel knap, heel correct. Niet dat het 
voor mij een ontdekking was. Ik 
kende dat van mijn eigen werk in de 
Studio. Het was eigenlijk werken in de 
lijn, die Teirlinck altijd had voorge-
staan." 

In de context van het Vlaams theater 
is het toch erg moeilijk om te werken 
zoals bij het Berliner Ensemble. 

"Dat is juist. Een schouwburg 
zoals de KNS is een conglomeraat van 
acteurs, die alleen op basis van hun 
persoonlijke kwaliteiten daar waren. 
Er was geen echte cohesie, er was geen 
echt 'gezelschap'. Hoe kan het ook 
anders: in de jaren vijftig speelde men 
36 stukken per jaar : elke week een 
ander stuk. Je moet mensen tijd geven 
om samen te werken. Vaak ontbrak 
het ook aan beroepsernst. Ik heb het 
onder Bert Van Kerkhoven meege-
maakt dat men liefst in de namiddag 

niet meer repeteerde. Dat kwam na-
tuurlijk goed uit, dan konden sommi-
ge acteurs in de namiddag gaan les ge-
ven. In die omstandigheden ben ik met 
de repetities van Wachten op Godot be-
gonnen. Dat was aanleiding tot een 
hetze: " Ja , wat krijgen we nu? Nie-
mand begrijpt da t ! " De acteurs lazen 
het stuk thuis, en snapten er geen bal 
van. Ik vind dat gewoon een fantas-
tisch stuk, maar veel kan er ook niet 
over gezegd worden. Er zit zoveel 
onuitsprekelijks in. Dan komt de 
lezing: na drie kwartier werd iedereen 
geëmballeerd tot en met. Dan zijn we 
daar echt beginnen aan te werken. Ik 
herinner me nog zeer goed dat Luc 
Philips mij kwam vragen: "Kunnen 
we 's middags niet repeteren, want ik 
krijg het er niet in." Zie je: men moet 
tijd krijgen om te repeteren." 

R o o f b o u w 
Luc Philips heeft in je opvoeringen 

weI zijn beste werk geleverd. In Puntil-
la was hij de onberekenbare meester; hij 
was een knappe Schweik; Koning Lear 
was misschien zijn mooiste prestatie; in 
Godot was hij de drijvende kracht van 
de vertoning. Je hebt veelaan zijn talent 
gehad. 

"Luc Philips is een zeer goed 
acteur. Telkens als je met hem in de 
boot stapt, werkt het. Hij stond open 
voor alle mogelijke nieuwe ideeën. Ik 
had echt grote plannen met hem, maar 
die heb ik niet kunnen uitvoeren, 
omdat de directeur daar niet op 
inging. De Vrede, b.v., had ik al tien 
jaren geleden met Luc moeten doen. 
Maar ze hebben hem bij de KNS laten 
weggaan, een verlies. Rond zulke 
acteurs moet men een repertoire op-
bouwen, die laat je niet weggaan. 
Denk je dat Strehler anders werkt? 
Zijn Lear, zijn Temperale, de Tempest, 
maakt hij toch ook omdat hij die 
goede acteur Tino Carraro heeft." Man is Man (KNS) 

MiLliS 

7 ETCETERA 6/84 


