
Jan had voor mijn vorming, ik die 
ooit had nagedacht over "Waarom 

"oeel ik die tekst, en hoe pak ik dat 
aan?" D e jaren daarna heb je dan ook 
i,et resultaat van die houding van Jan 
pecorte gez ien , in Maria Magdalena 
en al wat volgde. 

De waarden die toen voor ons 
blootgelegd werden, vooral in de hou-
ding tegenover de teksten waar we 
meewerkten, dat geraak je nooit meer 
kwijt. Zoals ik ook vijf jaar juristenop-
leiding nooit meer kwijt ben geraakt, 
[k weet gelukkig niet meer hoe de 
procedures in elkaar zitten, maar die 
manier van redeneringen opbouwen, 
die blijft. Als ik bij Jan Lauwers 
(Needcompany) bv. in een produktie-
proces sta, dan worden daar mogelijk-
heden van redenering,van dramatur-
gie uitgetest, die de mijne niet zijn, en 
het kost mij dan enige moeite om op 
dezelfde golflengte te geraken, om 
associatiever te werken en te denken 
dan ik gewend ben. Ik kan ook zien, 
bij mezelf en bij andere mensen die 
dezelfde theateropleiding hadden, 
hoe die hun teksten blijven behande-
len, dan zie ik dat dat niet verloren 
gaat. Dat hoeft niet te resulteren in 
het blijven spelen van een stijl, het 
gaat over een houding, een onder-
zoek. Dat onderzoek is gebeurd, en 
dat resultaat heb je verworven. Er is 
bv. mijn plezierige verrassing met 
Claiis/Scribe van Maatschappij Dis-
cordia. Ik zie daar een onderzoek 
waai ik misschien al te gemakkelijk 
van zou kunnen zeggen: "Zeg, kan dat 
niet wat simpeler!", "dat is helemaal 
elitair". Gelukkig zijn er genoeg men-
sen in mijn buurt die ook die opmer-

king maken, en van anderen merk ik 
dat op, zodat ik me meteen verzet 
tegen mijn eigen reserves. Ik wil mis-
schien zelf niet zo spelen, maar als ik 
zie dat die mensen door hun zoeken 
dingen gevonden hebben die ik mis-
schien, ondanks het feit dat ik niet op 
die manier wil zoeken, toch kan ge-
bruiken, dan pluk ik daar toch mee de 
vruchten van. 

Ik heb mijn opleiding mogen afma-
ken bij Jan Decorte, met Cymbeline 
als eindexamen, dat een jaar later 
werd uitgenodigd op het Holland Fes-
tival. 

Wat mij prikkelt om aan bepaalde 
theaterprojecten mee te werken? 
Toen ik pas afstudeerde was motivatie 
het belangrijkste: de gedrevenheid 
waarmee bezielers van kleine groepen 
mij konden overtuigen. Wil Beckers 
van NVT is in dat opzicht voor mij een 
belangrijk man geweest. Ik heb daar 
veel produkties zuiver vanuit zo'n ent-
hoesiasme gedaan. Ik deed liever daar 
iets verschrikkelijks, met die weinige 
middelen, en die gebrekkige drama-
turgie, dan dingen die meer succes 
hadden en minder moeite kostten. 
Wil Beckers is iemand aan wie ik nog 
altijd met veel warmte terugdenk, die 
letterlijk weggecijferd is. Hij zat he-
laas in een vicieuze cirkel: zijn aanbod 
dat hij kreeg om te lezen, dat was wel 
omvangrijk, maar kwalitatief nogal 
dubieus, ook in de uiteindelijke keu-
zen die hij maakte. Je kon ook niet om 
het even wie vragen om het te komen 
regisseren, meestal was dat niet te 
betalen, en de acteurs redeneerden 
meestal: "Nee, we gaan niet bij het 
NVT spelen, daar verbranden we onze 

vingers niet aan, dat is op voorhand 
slecht". Uit die vicieuze cirkel is hij 
nooit geraakt. 

Maar ik voelde daar van hem een 
geweldige motivering, die ik telkens 
ook tot de mijne kon maken. Als ik 
een stuk las, ook een slecht stuk, 
probeerde ik ook het interessante er-
aan te zien, en dan sprong ik op de 
boot, ik zag daarna wel verder. Het 
aanbod van Wil Beckers was ook al te 
vaak geconditioneerd door de 
"Vlaamse dramaturgie": te weinig 
voeling voor eigentijds theater. Wil 
probeerde daar iets aan te doen: met 
de schrijvers naar Duitsland gaan, met 
de acteurs ook. Ik heb bij het NVT 
twee stukken van Luk Van Brussel 
gedaan, een stuk van Paul Koeck, een 
van Bob Snijers, en een van Leo 
Geerts. Wat ook meer belang kreeg 
voor mijn keuze, is de vaststelling bij 
een theatermaker dat hij persoonlijke 
indrukken ook op een persoonlijke, 
individuele manier theatraal gestalte 
kan geven. 

Mensen met een relatief comforta-
bele positie als Luk Perceval en Guy 
Joosten kozen bv. bewust voor de 
"marginaliteit": dat spreekt mij aan. 
Ik wil daar niet mee zeggen dat het 
resultaat dan al onmiddellijk goed 
was, maar het betekent wel dat die 
mensen bewust een stap zetten. Zo 
kwam ik bij De Witte Kraai ook 
terecht, Het Park, ook bij het Reizend 
Volkstheater dat op een keerpunt 
s taa t (Alles Liebe), H T P (King Lear), 
Olhello bij de Blauwe Maandag, Dui-
ven en Schoenen bij Dito'Dito/Kaai-
theater. Er blijven blijkbaar altijd 
mensen komen die opnieuw, zonder "Hel park" — Foto 
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