
Kousenbroek 
En wat was de betekenis van Lea 

Daan ? 
"Ze had diezelfde kwaliteit. Wij 

bibberden van angst voor haar, echt 
waar. Veel dingen lagen toen anders. 
We moesten bij wijze van spreken ons 
lichaam tonen en het ook zelf ontdek-
ken. In die tijd waren er veel meer 
taboes. Humaniorascholen in het ka-
tholiek onderwijs, die toen al turn-
lessen gaven, waren vooruitstrevend. 
In kousenbroek staan was voor mij 
een hele beproeving. We stonden dan 
uiteindelijk in bewegingspakje voor 
Lea Daan, en dan maar èn de ruimte 
èn je eigen lichaam èn je hele turbu-
lente jonge gevoelswereld ontdekken. 
We moesten met ons lichaam uitdruk-
ken waar we eigenlijk bang en half 
onwetend van waren. Dat was heel 
moeilijk, we zaten vol remmingen. 
Lea Daan zal kunnen getuigen, dat er 
ook streekverschillen te merken wa-
ren. Het was erg voor Oostvlamingen, 
maar nog veel erger voor Westvla-
mingen. Zij was erg tactvol, maar 
ook onverbiddelijk. Toen we in de les 
binnenkwamen, moesten we in een 
hoek op de grond gaan zitten. Lea 
Daan zat in de andere hoek. En wij 
hoopten maar één ding: 'Ik zal toch 
niet aan de beurt zijn !' Ze zei: 'Kom 
maar staan. Druk maar uit. ' We 
moesten spanning en ontspanning 
uitdrukken. Ze legde altijd de vinger 
op de wonde. 'Je benen volgen niet 
mee' of 'Je bent bang'. Je werd heel 
tactvol in je hemd gezet. We snapten 
pas later wat de link met theater was." 

"In de toneelklas deden we alleen 
maar fragmentjes, elk jaar dezelfde. Ik 
heb drie jaar lang De Koopman van 
Venetië en Starkadd gedaan. Daar 
kwam het lichaam helemaal niet aan 
te pas. Lea Daan was jaren voorop. 
Tussen haar en Frans Roggen was er 
dan ook geen contact. De leerlingen 
moesten het zelf maar aan elkaar 
trachten te knopen. In de toneelklas 
werd alleen gezegd 'Herhaal dat zin-
netje eens', maar we wisten niet hoe 
we een karakter moesten opbouwen. 
Pas bij Fred Engelen werden mij een 
paar dingen duidelijk. Helemaal is het 
tot me doorgedrongen, toen ik als 
acteur doende was. Jo Dua, als regis-
seur, was zelf een leerling van Lea 
Daan en gebruikte dezelfde begrippen 
en termen. Op dat ogenblik ging het 
allemaal open als een bloem : je snapte 
het eindelijk. Dat blijft voor mij, ook 
vandaag nog, van het grootste be-
lang." 

Wat gebeurde er na de Studio ? 
"Er was weinig werkgelegenheid 

voor acteurs, toch hadden we meer 
kansen dan de jonge mensen nu. Ik 
was de enige van mijn groep die echt 
naar het theater wou. Later zijn 
anderen mij gevolgd: ik ben een 
jaargenoot van Vissenaken, Decock. 
De anderen verdwenen in scholen en 
academies om dictie te geven of bleven 
actief bij amateurmaatschappijen. Ik 

wilde naar de schouwburg. Ik had 
geen zorgen, ik voel nu pas angst 
omdat ik nu goed besef hoe kommer-
loos ik ben geweest. Ik combineerde 
het laatste jaar conservatorium met 
het eerste jaar Studio. De Studio gaf 
geen diploma, en de sfeer was er niet 
goed. Dus wilde ik naar Gent terug, 
om de zekerheid. Fred Engelen liet me 
toe om beide te combineren. Ik liftte 
elke morgen naar Antwerpen en 
's avonds keerde ik terug om de lessen 
aan het conservatorium te volgen. Ik 
legde mijn eindexamen af, fragmen-
ten natuurlijk, uit een Griekse trage-
die, uit De schelmenstreken vanScapin 
en uit Vuile Handen van Sartre ." 

Gewaagd op dat ogenblik ? 
"Zeker. Er is sprake van geweest 

het examen te verbieden in de KNS-
Gent, omdat er een tekst van Sartre bij 
was. Teirlinck en Vic De Ruyter zaten 
in de jury. Ik werd gevraagd mee te 
spelen met de KVS op een Gulden-
sporenviering in West-Vlaanderen. Zo 
kwam ik bij de KVS terecht. Het 
seizoen werd geopend met Vee! Leven 
om Niets, en ik mocht de hoed van 
Anton Peters opdragen en een paar 
zinnen zeggen." 

Bandwerk 
Hoe was de mentaliteit bij de KVS 

vijfentwintig jaar geleden ? 
"Vreselijk, maar KNS-Antwerpen 

was nog erger. Ik wilde na het eerste 
seizoen ophouden, kon het niet meer 
aan, durfde niet meer repeteren, om-
dat de oudere generatie zich uit een 
soort beschermingsreflex volledig af-
zette tegen de nieuwe mensen. Ik werd 
niet begroet op de repetities, werd 
totaal genegeerd. Dat is nu totaal 
veranderd, ook in de KVS en ook bij 
de acteurs van toen." 

Hoe is die verandering er gekomen ? 
"Een beetje mei '68 zeker. Een 

nieuwe generatie acteurs heeft daarte-
gen gereageerd. Er is meer inspraak 
gekomen." 

Maar toch hoor je soms zeggen: 
theater heeft steracteurs nodig. 

"Het theater heeft inderdaad ster-
ren nodig. Sommige gezelschappen, 
hoor ik, maken een beurtrol en ieder-
een krijgt op die manier een belangrij-
ke opdracht, maar ik denk niet dat dit 
mogelijk is, want er is een onderscheid 
in talent. De dragers van de voorstel-
ling moeten er zijn. Zij worden in de 
ogen van het publiek vedettes, maar 
hier gaat het om iets anders, om de 
relatie van de acteur tot het hele 
gezelschap. Wij hebben geprobeerd 
sommige mensen belangrijke op-
drachten te geven die ze niet waar 
konden maken. We hebben dan 
gezegd, kijk, het gaat niet, maar heb 
begrip voor ons probleem. Wij vinden 
je een zeer waardevol element in het 
gezelschap voor andere opdrachten. 
Wanneer je dit probleem eerlijk 
benadert, neemt men dat. Die nood-
zakelijke, harde maar eerlijke aanpak 
is de enige mogelijkheid voor een 
goede verstandhouding binnen een 
gezelschap. Deze mensen hebben geen 
valse hoop, maar ze weten dat ze ook 
aan het gezelschap meewerken. En 
nuttig en nodig zijn." 

De situatie in de KVS rond 1960 was 
verre van ideaal. Men moest veel uren 
aanwezig zijn , erg veel rollen spelen. Je 
deelde toen de loge met Vic Moere-
mans. Dat bleek later toch erg belang-
rijk ? 

"We deden aan de lopende band 
drie diensten: een ochtend- en een 
namiddagrepetitie en een voorstel-
ling. De jongere generatie repeteerde 
's morgens en speelde 's avonds. In de 
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