
te pas kwamen, zodat je de naturalis-
tische manier van spelen begon te 
verlaten. Komt er verandering in dat 
acteren? 

"Ik zou het graag willen en ben me 
bewust dat ik moet veranderen. Op 
repetities ben ik erg lastig door die 
onrust, zodat de regisseur net iemand 
is die in de weg staat, maar ik moet 
rustiger worden, meer risico's nemen, 
van een nulpunt durven vertrekken en 
met de regisseur meegaan. Bij Wanja 
heb ik een schitterend moment meege-
maakt. Ik maakte het Jean-Pierre De 
Decker weer moeilijk. Op zeker ogen-
blik stond een actrice op en liep naar 
buiten. Ik vroeg haar later wat er 
scheelde, ze verweet me dat ik zo lastig 
was. Ik gaf niet toe, overtuigd van 
mijn gelijk, maar na een nacht slapen 
wist ik dat zij gelijk had. Dat moet 
meer gebeuren. Er mogen wel eens uit-
barstingen zijn, maar een dag later 
moet je het opnieuw anders pro-
beren." 

IVat is dat nieuwe ? 
"Het hele gezelschap bereidt er 

zich op voor. Volgend seizoen nodi-
gen we een reeks gastregisseurs uit van 
wie we denken dat ze beter zijn en een 
grotere persoonlijkheid hebben, dan 
wie we vroeger lieten komen. Er 
kunnen dus makkelijker vonken spat-
ten. We dwingen elkaar meer open te 
staan voor de regisseur. Ik heb daar 
ontzettend veel last mee, omdat ik uit 
een andere speelstijl kom. Soms weet 
je het ook wel eens beter dan de 
regisseur. De realistische manier van 
weergave komt uit mezelf. Thuis zeg 
ik dan wel, ik moet open staan, maar 
op de repetitie kan ik moeilijk 
toegeven. Er is ook de angst voor het 
mislukken. Dat is wellicht fout, je 
moet durven mislukken. Gielgud 
heeft gezegd: 'Als je niet bereid bent 
jezelf belachelijk te maken, word dan 
geen acteur.' Toen ik dat las kreeg ik 
een klap in het gezicht. Ik ben ijdel en 
ik wil goed zijn." 

Je dreigt dan altijd dezelfde tech-
nieken te gebruiken ? 

"Juist, en dat is fout. Kijk, was ik 
niet naar het NTG gekomen, dan was 
ik wellicht het soort vedette geworden 

dat ik verafschuw. Maar in Gent werd 
ik door jonge mensen beïnvloed. 
Franz Marijnen komt volgend seizoen 
De Koning Sterft van Ionesco regis-
seren. Ik ben blij dat ik met hem zal 
kunnen werken. Ik heb nu al planken-
koorts." 

Je bent niet meer tevreden met een 
bepaalde stijl van acteren. Vanwaar die 
onvrede? 

"Vroeger aanbad ik het National 
Theatre. Al vind ik het technisch nog 
altijd perfect, nu verveelt het me soms. 
Ik ben dat soort theater een beetje zat. 
Een paar keer heb ik bij een voorstel-
ling gevoeld: hier gebeurt iets, bij de 
Midzomernachlsdroom en andere re-
gies van Peter Brook, bij Die Trilogie 
des Wiedersehens van Peter Stein, bij 
diverse toneelregies van Ingmar Berg-
man. Dat laat sporen na. Daarnaast 
het leven zelf natuurlijk. De schilder-
kunst leert je anders kijken, er is 
nieuwe muziek. Alles wat ons omringt 
krijgt een ander ritme, een andere 
kleur. Dat alles creëert een bepaald 
klimaat. Ik weet niet wat er nodig is, 
maar er is iets nodig. We moeten heel 
dringend iets doen." 

Daarom komen volgend seizoen 
zoveel gastregisseurs naar Gent ? 

"We hebben allemaal bloedtrans-
fusies nodig en daarom ook mensen 
van buiten: Franz Marijnen, Jean-
Louis Benoit, Stavros Doufexis, Her-
man Gilis en Ulrich Greiff. Daarnaast 
Hugo Claus, Walter Moeremans en 
Jean-Pierre De Decker. Hugo Van 
den Berghe vinden we volgend seizoen 
alleen terug als acteur, allicht een 
welkome verademing voor hemzelf." 

Dat blijft een zeer uiteenlopende 
groep. Er wordt niet voor een bepaalde 
lijn gekozen ? 

"Meer dan je op het eerste gezicht 
zou denken. Misschien willen we nog 
van de verschillende stijlen proeven. 
Dat is een gevolg van onze onzeker-
heid. We moeten ook rekening hou-
den met andere factoren, te brutaal 
kunnen we niet zijn, want men zal ons 
zeker op de vingers tikken met: er 
moet volk zijn! We kunnen ons niet 
elitair opstellen, de kans lopen toege-

juicht te worden door een klein aantal, 
terwijl de zaal leeg zou blijven. Dat 
zou ons jaren kunnen vertragen in 
onze werking." 

voor 12 
Het seizoen 1983-84 is het seizoen 

der klassieken geweest. 
"Dat is het seizoen van Molière, 

Shakespeare-Claus, Schnitzler, Shaw, 
Tsjechov, Büchner, Claus en De Filip-
po; acht stukken, waarvan je er zes 
klassiek kunt noemen — met brede 
historische maatstaven die bovendien 
behoren tot het literaire domein. Was 
onze nieuwe Hamlet-versie klassiek? 
Waren Maria Magdalena, Lear, Tasso 
klassiek? Maar goed, de keuze kon 
wel opvallend in een bepaalde richting 
wijzen... Ik geloof dat theater, dat zich 
als reactie op een voorbije periode wil 
of moet onttrekken aan een bepaalde 
naturalistische, anekdotische benade-
ring van thema's of problemen, haast 
automatisch terechtkomt in de her-
ontdekking van een klassiek reper-
toire, waarvan de zogenaamd eeuwige 
waarden en vragen omtrent de mens, 
met een vernieuw(en)de beeldvor-
ming, speelstijl en interpretatie wor-
den getoetst aan onze tijd, aan onze 
maatschappij." 

"Belangrijk is wat je doet; nog 
belangrijker is hoe en waarom je het 
doet. Het seizoen daarvoor omvatte 

Links: Don Carlos 
(KVS, 1964) 

Rechts boven: De 
Kunst van de 
Komedie (NTG, 
1984) - Foto Luc. 
Monsaert 
Rechts onder: Look 
back in Anger 
(Toneelstudio 50 -
Arca, 1958) 
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