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John Bogaerts 
Ik wilde na mijn architectuur-

studies iets meer leren over decor-
en kostuumontwerp en vroeg aan 
Walter waar ik daarvoor terecht 
kon: "nergens," zei hij, " m a a r 
kom meewerken." Zo zijn we 
samen onze carrière begonnen. 
Mijn eerste werk met hem was De 
goede mens van Se-zouan in 1961. 
Ik herinner me dat hij het model-
boek van Brecht heel exact trachtte 
te volgen — voor zover dit budget-
tair mogelijk was. Dit betekende 
ook het introduceren van een 
nieuwe vorm van decor bij ons: 
iets met andere materialen, struc-
turen en kleuren, iets wat lijnrecht 
inging tegen de salon- en fond-
doekendecors van weleer. Yen 
Pernath werkte wat de kostuums 
betreft in dezelfde lijn. In het begin 
was werken met Walter zeer moei-
lijk. Hij was zo koppig en weigerde 
zijn ideeën los te laten. Later werd 
die samenwerking veel versoepeld, 
door het vertrouwen dat onts tond: 
het decorbudget werd geheel mijn 
verantwoordelijkheid. Reeds 
maanden voor de lezing begon, 
had hij zijn ontwerp op papier 
s taan; zelfs de ruimtelijke indeling, 
m.n. waar de acteurs moesten 
staan en hoe ze zich moesten 
bewegen: alles stond vast op 
voorhand. Nu laat hij wel meer 
improvisatie toe en hoopt hij dat 
de acteurs zelf een inbreng hebben. 

De produktie van De Vrede was 
de start van zijn weggaan. Die 
produktie is het kankergezwel van 
KNS waarin de verburgerlijking en 
de bediendenmentaliteit, die allang 
aan 't groeien zijn, een uitbarsting 
kregen: die mensen weigerden 
zelfs het avontuur met Tillemans. 
Hij werd een opgejaagde leeuw. 
Misschien wordt men zich nu 
stilaan van dit onvervangbare ver-
lies bewust. Zijn inbreng in het 
repertoire was steeds zeer groot. 
Hij verwachtte indertijd veel van 
het leescomité dat doodliep in 
persoonlijke conflictjes over 'het 
spelen van hoofdrollen'. Nu krij-
gen we in KNS het Anton Peters-
theater. Spijtig bij Walter is dat 
zijn bezetenheid hem verhindert 
tot rust te komen. Hij kijkt nog 
steeds vooral naar het Russische en 
het Duitse theater. Ontwikkelin-
gen in Amerika b.v. blijven hem 
vreemd. Little Murders heeft hij 
destijds m.i. 'vermoord ' omdat hij 
die maatschappij niet kent, niet wil 
kennen. Nu hij verplicht zal zijn 
'armer ' theater te maken, zal hij 
ook verplicht zijn inventiever om 
te springen met z'n acteurs. Hij zal 
misschien eindelijk zijn eigen ge-
zelschap hebben en dat is goed. Als 
hij mij nodig heeft, mag hij altijd 
bellen. 

Worden acteurs hier te lande goed 
gebruikt? 

" D a t is een teer punt. We hebben 
zeer veel goede acteurs gehad, maar 
men heeft ze uitgeperst. Men heeft er 
eigenlijk roofbouw op gepleegd. Men 
weet hier niet wat voor vak het is. Men 
begrijpt niet dat een goed acteur een 
zeldzaam verschijnsel is. Je kan Julien 
Schoenaerts toch geen ongelijk geven 
dat hij naar Nederland ging. Ze spelen 
daar beter, gewoon omdat je iets 
tachtig of honderd keer kunt doen. 
Pas dan kan je je als acteur ontwik-
kelen. Het is in het spel dat de acteur 
zijn soevereiniteit ontdekt ." 

"Maar kijk eens bij ons. Ik word 
kwaad als ik er aan denk dat 
prachtige vertoningen zo maar van de 
affiche worden afgevoerd. Bedenk 
eens dat bij Courage, na vijftien 
voorstellingen, men 200 mensen moet 
weigeren aan de kassa, en toch stopt 
men er mee. Ja , vijftien keer Courage 
en, dank je wel, je hebt je prestatie 
geleverd, je wordt betaald, het is goed 
geweest. Dat noem ik roofbouw." 

" Ik herinner me dat ik in Londen 
de fameuze Othello van Olivier heb 
gezien. Dat was één van de eerste 
voorstellingen. We waren daar met de 
Studio, iedereen was overweldigd. 
Maar ik dacht, dat zit nog niet goed. 
Uit tijdnood lost hij hier nog dingen 
op, die ik uit Henry V ken. Een paar 
maanden later kon ik de vertoning 
opnieuw zien in Chichester. En ja 
hoor, Olivier had alles verteerd, alle 
problemen waren opgelost. Een ver-
tolking heeft tijd nodig. Men moet een 
stuk dus lang spelen. Ik bedoel: een 
goed stuk. Ik hoor soms acteurs 
zeggen: "Honderd keer een stuk 
spelen, ben je gek, dat verveelt me". 
Maar honderd keer een grote rol 
spelen, is honderd keer een uiteenzet-
ting met een oneindige materie. Een 

Vrijdag (KVS) - Foto Julien Schoenaerts heeft daar geen 
Anton Wilsens problemen mee. Het evolueert altijd, 

het is nooit 'herhalen ' ." 

De kleren van de keizer 
Brecht tekende een hele generatie 

theatermakers na de tweede wereldoor-
log. Rond 1968 had Grotowski een 
enorme invloed. In je werk heeft dat 
nooit meegespeeld. Nochtans sprak het 
jonge mensen sterk aan. 

"Grotowski heeft veel invloed ge-
had op de opleiding, ik heb het 
allemaal meegemaakt, en ik vind het 
één groot misverstand." 

"Fons Goris bracht eerst heel 
klassieke opvoeringen van Griekse 
stukken, maar na het zien van een 
vertoning van het Living Theatre, 
schakelde hij over op die stijl. Ik vond 
het Living Theatre wel interessant, 
maar het was toch ook maar een 
hysterische sekte wat later duidelijk 
gebleken is. Het is niet omdat een 
Amerikaan plots iets over het Europe-
se politieke denken ontdekt en dat, op 
een typisch Amerikaanse manier, met 
de ijver van een zending gaat uitdra-
gen, dat ik daar als Europeaan een 
boodschap aan heb. Het leidde alle-
maal nergens heen. Het was ook veel 
te veel een terugkeer naar de O-
Mensch-expressie." 

"De eerste keer dat Grotowski in 
Brussel speelde, zaten Hugo Claus, 
Carlos Tindemans, Alex van Royen 
en ik daar te kijken. Dat was Akropo-
lis. De meester zat in zijn hoekje met 
zijn donkere bril. De acteurs stonden 
te zuchten en te kreunen, maar omdat 
dat in het Pools gebeurde, verstond je 
er toch geen bal van. Ik had altijd 
gedacht dat als je met het lichaam 
bezig was, men een taal zou kunnen 
vinden die het zonder woorden stelde, 
maar ik verstond er geen bal van. Wat 
is hier gaande, dacht ik. En waarom 
mogen we hier maar met tachtig 
mensen zitten? Ook al vreemd, want 
ik denk altijd: hoe meer mensen, hoe 
meer vreugd. Na de voorstelling ko-
men we buiten: niemand spreekt. Ik 
word daar kregelig van, want ik ben 


