
geld, gaan beginnen, en die echt span-
nende dingen doen. Ik heb wat dat 
betreft veel geluk gehad, maar het is 
niet alleen geluk. Ik heb in het begin 
wel in dingen gestaan waar ik eigenlijk 
spijt van had, nadien nooit meer, ook 
al was het resultaat slecht. Het feit dat 
iets mislukt, heeft mij nooit belet om 
met plezier de functie die ik daarin 
had te vervullen. Veel mensen begrij-
pen dat niet: "Hoe kun je dat nu graag 
spelen!". Vanaf het moment dat ik 
speel is die vrijheid daar, en die vrij-
heid is onbetaalbaar. 

Een derde element is het onder-
zoek naar het spelen zelf, dat mij 
aantrekt. Mijn medewerking bij de 
Needcompany is in dat opzicht be-
langrijk, dat is een andere wereld dan 
die van het spelen van een tekst, van 
het spelen van een personage van het 
begin tot het einde. Als je dan ziet dat 
waar mensen met dingen bezig zijn die 
veel verder gaan dan wat je zelf kent, 
of die het acteermateriaal verleggen 
naar andere domeinen, die veel in 
vraag stellen, dan wil ik graag mee-
doen. Het onderzoek naar het acteren 
als zodanig is daar eigenlijk maar een 
facet van. 

Toen ik bij Walter Tillemans werk-
te — ik speelde daar een mooie rol 
van oude clown in August, August, 
maar ik was het volstrekt oneens met 
zijn manier van werken — was er geen 
sprake van improviseren. Tijdens het 
werkproces van alle produkties waar 
ik nadien aan meegewerkt heb — dus 
alles op het Raamtheater (August,Au-
gust e n he t k a t a s t r o f a l e Realpolitik van 
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Arturo Corso) na — was improvisatie 
een uitgangspunt, en dat vond ik heel 
goed. Omdat ik daar iets mocht laten 
zien, iemand anders zou wel kiezen. Ik 
mag alles doen wat ik wil, en ik ben 
daar heel dankbaar voor, maar als je 
zo een aantal maanden moet zoeken, 
dan evolueert je inzicht in een stuk of 
in een rol op een heel andere manier 
dan het inzicht d a t j e zou ontwikkelen 
aan een tafel. Maar door dat daadwer-
kelijk onderzoek krijg je andere per-
spectieven. Inzichten die je zelf ook 
graag zou manipuleren, maar dat is je 
functie niet, je functie is acteur zijn. 
En je ziet dat iemand anders die 
manipuleert, in een richting waarvan 
je kan zeggen "Nee, zo niet!" Theore-
tisch zou je kunnen stellen dat, ver-

trekkend van een concept, de indivi-
duele persoonlijkheid wél de kleur 
van een rol, een personage, bepaalt, 
maar niet de inhoud ervan. Praktisch, 
vanuit mijn ervaring zie ik dikwijls een 
groot verzet om alleen maar die kleur 
te zijn, precies omdat je door de 
improvisaties de gelegenheid krijgt 
onmiddellijke, concrete voorstellen te 
doen over de inhoudelijkheid, de es-
senties van karakters, personages, veel 
meer dan alleen maar het leveren van 
graduele variaties op een vooraf uitge-
stippeld concept. Dat dit gemakkelijk 
aanleiding geeft tot meningsverschil-
len is logisch omdat je, door écht 
verschillende mogelijkheden te on-
derzoeken, zelf tot inzichten komt die 
(bijna vanzelfsprekend) dikwijls niet 
meer stroken met diegene van "de 
man die toekijkt". Je eigen conclusies 
zijn nl. veel gevoelsmatiger gegroeid 
tijdens het (dikwijls zeer intuïtief ver-
lopend) werk terwijl de "objectiviteit" 
van de toeschouwer-regisseur daar-
door niet wordt "gehinderd". 

Ik geloof in een confrontatie van 
persoonlijkheden in een werkproces, 
eerder dan in pure harmonie, want in 
verhoudingen tussen mensen bestaat 
dat toch niet. Warmte onder mekaar, 
die dus ook overhit kan geraken, bij 
wijze van spreken, die heb ik dus echt 
nodig. Ik zie in voorstellingen ook veel 
te weinig warmte. Waarom heeft ie-
dereen toch zo'n schrik voor warmte, 
dat begrijp ik niet. Ik haat cynisme, 
cynisme in de werkelijkheid, cynisme 
in het theater. Cynisme is volgens mij 
geen eerlijk standpunt, het is te ge-
makkelijk, en dikwijls ook een alibi. 
Iets 'doorprikken", dat haat ik. Waar-
om durft hoe langer hoe minder ie-
mand "iets zeggen". Vaak hoor je 
dan: maar dan geven we het publiek al 
de oplossingen, dat is niet democra-
tisch, het publiek mag mee zijn voor-
stelling maken, dus maak ik opzette-
lijk dingen vaag. In heel veel gevallen 
is dat gewoon vals spelen. Als ik 
geconfronteerd word met iemands 
standpunt, kan ik evengoed nog mijn 
standpunt bepalen, afkeuring, goed-
keuring of wat dan ook. Maar con-
fronteer mij met iets, en zeg niet bv. 
"Ik zie u graag", om dat daarna te 
doorprikken door je belachelijk te 
maken. Pak iemand vast op de scène, 
zie dan iemand graag, of haat dan 
iemand grondig! Er zijn in Vlaande-
ren veel goede acteurs. Maar ik vind 
het zo spijtig dat een aantal van hen 
hun warmte niet meer durft laten zien. 
Zij gaan systematisch aan "under-
acting" doen, dat vind ik dus jammer. 
Ik weet dat ik hiermee natuurlijk moet 
oppassen, want ik doe altijd aan 
"over-acting". Gelukkig is er meestal 
een regisseur in de buurt om mij te 
censureren. Of dat lukt is nog iets 
anders. Het acteren bij de Witte Kraai 
heb ik altijd geweldig gevonden -
nadrukkelijk onnadrukkelijk spelen -
maar dat onnadrukkelijk is bijna een 
"chargeren van het under-acting", en 
evengoed een theatraal middel. Un-
der-acting of over-acting zijn theatrale 
middelen, meer niet. Acteren is mijn 
uitdrukkingsmiddel, en dat wil ik 

maximaal benutten. Ik hou niet van 
het zuinige, dikwijls risico-loze, stand-
punt-loze spel. Wel extremen, van 
inhoudelijk gevulde karikaturen, en 
weer niet van holle sjablonen - wat 
voor mij het gezonde over-acting on-
derscheidt van domweg "chargeren". 
Het klinkt misschien allemaal vrij 
chaotisch, maar zo zit mijn leven ook 
in mekaar. En die chaos kan ik trou-
wens gebruiken, die kan ik aanbieden, 
door het voorstellen van verschillende 
tegenstrijdige extremen. Iemand an-
ders structureert die dan wel. Als dat 
bijeenleggen van die puzzel, dat struc-
tureren niet naar mijn zin is, dan ben 
ik een beetje ongelukkig, dan wil ik 
het zelf gaan doen. Maar dan is er de 
discipline: ik weet dat de discipline die 
een regisseur aan de dag moet leggen 
veel zwaarder is dan die van een 
acteur. De eisen die aan ons worden 
gesteld, zijn eigenlijk niet zwaar. Ik 
bedoel nu niet een toevallig voorbeeld 
van een heel gedisciplineerd zware 
training die aan het spelen van een rol 
voorafgaat, maar het gewone acteer-
werk. Als je een minimum aan "kun-
digheden" bezit - je uitdrukken in een 
behoorlijke taal, het hebben van een-
stem, twee handen en twee ogen - dan 
lukt het al. Maar iets anders is natuur-
lijk die chaos van iemand anders 
vormgeven. Ik zou het doodgraag 
doen, maar ik ben er in jaren nog niet 
aan toe. Misschien later, als ik ouder 
en rustiger ben. Ik heb nu nog dikwijls 
het gevoel dat de onrust datgene is 
waar ik op kan werken. Het is de 
onrust die maakt dat je zoekt, het is de 
onrust die maakt d a t j e beweegt. "Sla-
pen kan ik als ik dood ben", zie 
Fassbinder. 

Ik heb er ook bewust voor gekozen 
om als free-lance acteur te werken, en 
mij niet te binden aan een gezelschap. 
Op die manier kan ik ervoor zorgen 
dat ik bij produkties terechtkom waar 
het werkproces nog niet geïnstitutio-
naliseerd is, waar er nog een iets 
grotere creatieve vrijheid bestaat, zon-
der routine, zonder op voorhand vast-
gelegde machtsverhoudingen. Het na-
deel hiervan is natuurlijk het misera-
bele sociale statuut van free-lancer, 
zeker als je bij "a rme" produkties wil 
werken. Ik heb altijd werk gehad, 
maar toch moest ik er eerst voor 
zorgen dat ik "gelegalizeerd" werk-
loos was, "uitkeringsgerechtigd", om 
als tewerkgestelde werkloze of met 
vrijstelling van stempelcontrole te 
kunnen werken. Met de RVA lig ik 
nog steeds in proces over de lengte 
van opeenvolgende contracten van 
korte duur, een vervelende zaak. 
Maar de artistieke uitdaging is groot, 
en dat telt. 

Klaas Tindemans 
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