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DOSSIER 
OPLEIDING 

Schrijven over theateropleiding is een delicate zaak. Je krijgt te 
maken met instituten die al decennia op zich bestaan en die, 
behalve in de eindprodukten, weinig van zich laten horen. Er 
wordt nauwelijks aandacht besteed aan de doorstroming van 
informatie naar de buitenwacht, zodat wat je van de opleidings-
instituten weet, bestaat uit flarden van horen zeggen. Terwijl 
acteursopleiding juist een zeer secuur en fragiel proces veron-
derstelt waar met veel nuances en schakeringen moet rekening 
gehouden worden. 

Het is de bedoeling van deze reeks de eigenheden en verschillen 
tussen de theaterscholen in beeld te brengen: hoe ze gegroeid zijn 
en waar ze staan in het huidige theaterlandschap, zodat o.a. de 
aspirant-acteur een duidelijkere keuzemogelijkheid geboden wordt. 

Als eerste opleidingsinstituut stellen we de Studio Herman 
Teirlinck voor, die ongetwijfeld de grootste en belangrijkste school 
van het land is en die ook in Nederland een grote aantrekkings-
kracht heeft. Onmiddellijk botsen we daar met de geslotenheid en 
het wantrouwen van het systeem: directeur Fons Goris weigert 
beslist een interview: 'Ik ben niet van plan daarop in te gaan, 
Etcetera ligt beneden mijn verwachtingen, ik heb er al genoeg 
wrevel van moeten ondervinden. Het probleem is trouwens te 
genuanceerd. Ik zal u een brochure sturen.' Veel hart en stramme 
benen, zei Johan Thielemans over Vlaamse acteurs (1). Veel hart 
en lange tenen kan je zeggen over Vlaamse directeurs. 

Herman Teirlinck^ Fons Goris 
en de anderen 
De Studio 

Hoe oud is de theateropleiding in 
Vlaanderen? Het conservatorium van 
Brussel dateert van 1813, Antwerpen en 
Gent volgden resp. in 1859 en 1860. 
Voordien leerde men het vak op de plan-
ken. Theaterspelen was trouwens vaak 
een familieaangelegenheid waarvan de re-
cepten doorgegeven werden van de ene 
generatie aan de andere. In de conserva-
toria ontstonden voordrachtklassen waar 
men leerde 'declameren' of 'galmen ' , veel 
meer werd van de acteurs en actrices ook 
niet verwacht. De eerste school waar het 
toneelspel als autonome discipline onder-
wezen werd, werd in 1911 opgericht 
in Gent onder impuls van Lievevrouw-
Coopman en stond o.l.v. Jan Oscar de 

Gruyter (van 1911 tot 1914) en Luc Van 
de Put te (tot 1959). J .O. de Gruyter zag 
het groot: 'Eigenlijk denken wij ons een 
toneelschool als een onderdeel van een 
Kunstuniversiteit , waar elke kunstsoort 
als het ware een faculteit zou van uit-
maken.' (2) De realiteit was bescheidener: 
er werd enkel les gegeven op zondag-
morgen en 's avonds in de week. 

Herman Teirlinck 
Een nieuwe stap in de ontwikkeling van 

de theaterpedagogie werd in Brussel ge-
zet: 'Een van de meest spectaculaire en 
voor ons land uitzonderlijke verwezenlij-

kingen was de stichting van de toneelklas 
bij het Hoger Instituut voor Architectuur 
en Toegepaste Kunst (Ter Kameren) in 
1928.' (3) Deze afdeling werd opgevat 'als 
een parallele instelling tegenover de to-

. neelafdeling van het Bauhaus o.l.v. Oskar 
Schlemmer en Moholy-Nagy. De bedoe-
ling was dat hier in een théâtre d'essai et 
d 'application een experiment met archi-
tecturale waarden ondernomen zou wor-
den. ' (4) Herman Teirlinck stond aan het 
hoofd van de toneelafdeling. Hier zullen 
zijn ideeën en methodes tijdens het les-
geven ontwikkeld worden. 

Herman Teirl inck spookt door de re-
cente theatergeschiedenis als iemand die 
docerend en zetelend in allerlei commis-
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sies en adviesorganen een thea tercul tuur 
heeft geschapen en hele generat ies thea-
termensen heeft gevormd. O p theater-
pedagogisch vlak was hij well icht geen 
groot of origineel denker : z i jn ideeën 
lopen sterk parallel met die van Alain, 
Stanislavski en anderen . Te i r l inck had 
een goede neus voor nieuwe impulsen en 
wist die onmiddel l i jk te assimileren en te 
kneden naar Belgische maat. Daarbi j wist 
hij zijn ideeën aan de man te brengen: een 
groot spreker die thuis was in alle milieus. 
Jaak Van Schoor: ' H i j had veel polit ieke 
vrienden, kon b.v. een beroep doen op 
Camille H u y s m a n s . Deze mensen zagen 
mekaar wekeli jks in D e Dr ie Fon te inen , 
de zgn. Mi jo l -c lub in Beersel, en steun-
den mekaar in h u n ini t iat ieven. N a t u u r -
lijk, Te i r l inck is alt i jd een oppor tun i s t 
geweest, ik bedoel dat positief, die voor 
zijn initiatieven de nodige politieke steun 
zocht. ' Missch ien is Te i r l inck de laatste 
ru im aanvaarde autori tei t geweest op to-
neelgebied. 

Onder Tei r l incks impuls is in 1945 het 
Nat ionaal Tonee l gesticht en daarbi j ho-
rend de Studio van het Nationaal Tonee l , 
de eerste en enige échte theaterschool in 
Vlaanderen. Te i r l incks d r o o m was alles-
omvattend: de drie conservatoria zouden 
eenzelfde leerprogramma en examencom-
missie krijgen, de laureaten ervan zouden 
dan toegelaten worden tot de Studio, 'een 
centraal toepassingstheater, waar ze naar 
het model van de Engelse Young Vic met 
geldelijke staatssteun hun technische 
opleiding volmaken met het oog op een 
eventuele p romot ie als s t eunend lid van 
het grote gezelschap. ' (5) 

Vier Culturen 
Het is moeili jk van e i landen een conti-

nent te maken, zeker in Vlaanderen waar 
op toneelgebied alles in de kleinst moge-
lijke eenheden wordt verdeeld, en dus 
werd het l ee rprogramma dat Te i r l inck 
voor de conservatoria had voorzien uit-
eindelijk de b l auwdruk van de Studio-
opleiding. Daar in onderscheidde hij vier 
culturen: de algemene cultuur, de cul tuur 
van het l ichaam, de cu l tuu r van de s tem 
en de cu l tuur van het spel. M e t cu l tu ren 
bedoelde Tei r l inck gewassen die zorg-
vuldig gekweekt moeten worden: de voor-
naamste bedoeling van de opleiding is het 
' i n s t rument ' dat de acteur is, te perfec-
t ioneren. D e beschikbaarheid tot de 
kleinste onderde len van het l ichaam toe, 
de u i tb re id ing van de s t emomvang wor-
den op p u n t gesteld via een i jzeren 
discipline en aangehouden training. He t 
l ichaam verwerf t zo een r i jkdom van 
tekensystemen, de s tem varieert tussen 
'de oneindige geluidsmodaliteiten van een 
tekst. ' (6) He t zi jn technische eisen die 
vandaag even toepasseli jk zijn, zolang 
deze drill er maar niet o p gericht is de 
eigenheid van elk l ichaam, elke s tem aan 
te tasten. 

Naas t het verwerven van technische 
vaard igheden legt Te i r l inck ook sterk de 
nadruk op de noodzaak van constante im-
provisatie. Een tekst gaat pas boeien 'wan-
neer hi j gelijk een n ieuwheid , gelijk een 
verrassing op de l ippen van de speler ge-
boren wordt.' (7) H i j verklaart zijn opvat-
t ingen over improvisatie via een uitstapje 
langs de wortels van de jazz. Echte 'zwar-
te ' jazzmusici , ééngeworden met h u n in-
s t rumen t , spelen op de r i tmes van hun 
dansende l ichamen en die ri tmes kloppen 
op de hartslag van een samenleving in be-
weging. Da t klinkt erg modern , zeker 
wanneer hij stelt dat die vitaliteit een grote 
radeloosheid en dodelijke bangheid dekt. 
Dat is Impact Thea t re , Epigonentheater , 
Anne Teresa De Keersmaeker, enz. T o c h 
blijft Te i r l inck ook vas thouden aan een 
klassieke metamorfosetheorie . De acteur 
ve rmomt zijn identiteit , verwordt van de 
ene gedaante naar de andere. ' M e n is vol-
komen Ju l ius Caesar naar b innen , eer 
men hem naar buiten wordt . ' (8) De woor-
den van Tei r l inck waren nog niet droog, 
of precies op de fictie van de onverdeel-
de identi tei t en op de identif icat ie ervan 
door de speler kwamen de ontwikkelingen 
in de psychologie en de toneelspeelkunst 
in bots ing. 

De faam volgt vanzelf 
D e S tud io werd opger icht in 1946. De 
eerste bezieler was u i te raard Tei r l inck 
zelf, hoewel hij nooit directeur geweest is. 
In 1948 trok Teir l inck Fred Engelen aan 
om de S tud io verder vorm te geven. Dat 
deed deze tot in 1961, wanneer hij naar 
Zuid-Afrika emigreerde en daar t rouwens 
een opleidingsinsti tuut met identiek leer-
p rog ramma opr icht te . Over de redenen 
voor die u i twi jk ing schr i j f t Van Schoor 
dat Engelen het moe was tegen de medio-
criteit van de Antwerpse K N S te vechten 
en dat er bovendien sleet was geraakt op 
de vr iendschap met Tei r l inck: 'Nie t dat 
er conflicten waren, maar Teir l inck dacht 
a a n e e n fundamen te l e vern ieuwing . En-
gelens rout ine leek h e m niet vol te hou-
den voor een ople id ings ins t i tuut dat 
steeds voorop diende te s taan, dat tot de 
avant-garde diende te behoren . ' (9) In 
1961 n a m Fons Gor i s het ins t i tuut van 
h e m over (officieel in 1967 toen de Stu-
dio een Ri jks ins t i tuu t werd). In 1986 zal 
de Studio 40 jaar bestaan waarvan 25 jaar 
o.l.v. Fons Goris . 

In de b rochure Over de opleiding van de 
tonelist, gepubl iceerd n.a.v. twint ig jaar 
S tudio , zet Fons Gor is de basisl i jnen uit 
van zijn opvat t ingen over acteursoplei-
ding. In navolging van Oscar de Gruy te r 
en H e r m a n Tei r l inck ziet hij deze nog 
omvat tender : met een verwijzing naar de 
Japanse tradit ie laat hij de opleiding be-
g innen van de leeft i jd van 5-6 jaar en ziet 
hi j de jaren in de S tudio als een 'voortge-
zette ople id ing ' . De bedoel ing is via een 
nauwgezette trainingspraktijk 'de natuur-
lijke spelersgaven van het k ind zorgvul-

Boven: Studio Herman Teirlinck - foto Herman Sorgeloos 
Onder: Herman Teirlinck - foto AMVC 
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Boven: Teirlinck in de dig te bewaren en langs een voorbeeldige 
Studio praxis verder te ontwikkelen. ' ' W a n n e e r 

Onder: Teirlinck in de al deze lessen begrepen zijn, wanneer fy-
KNS - foto's AMVC sisch en mentaal de er f la tenschap van de 

meester is verwerkt en, door de persoon-
lijke bi jdrage verhoogd, met brio is weer-
gegeven, dan kan m e n spreken van vak-
kundighe id . De faam volgt vanzelf . ' (10) 

Het is moeilijk op basis van leerplannen 
inzicht te kr i jgen in inhoud en visie van 
een theateropleiding. Opval lend is dat in 
het on twerp tot reorganisatie van de Stu-
dio (1966) opnieuw teruggegrepen wordt 
naar de basisideeën van Te i r l inck (Dra-
matisch Peripatetikon), zowel in het accent 
op de techniciteit als in het belang van het 
improviserend spel. E n die basisopvattin-
gen blijken ook twintig jaar later nog van 
toepassing. Natuur l i jk zijn er veranderin-
gen en accentverschuivingen: typerend is 
dat in de jaren '60- '70 het l ichaam volop 
werd getraind, terwijl vandaag veeleer de 
s t emvorming aan de orde is. In vergelij-
king met de beginper iode van de S tud io 
heeft ook de algemene cul tuur aan belang 
ingeboet. Ui teraard is de spel training het 
belangrijkste vak gebleven. Ui tgangspunt 
daarbi j is 'het maximaal weer opwekken 
van het mimet i sch inst inct . Via emotio-
nele be t rokkenheid leert de toekomstige 
speler zich weer ident i f iceren met het 
voorwerp van zi jn aandacht : om het uit-
eindelijk te bel ichamen, zowel motorisch 
als vocaal. ' (11) Dat gebeur t via proces-
sen van geleidelijkheid: men begint met 
e lementen, voorwerpen, p lanten, dieren, 

leef t i jden, beroepen, om via het spel met 
maskers ook personages te be l ichamen. 
De opleiding resulteert in vier werk-
voorstell ingen die verschillen in genre en 
stijl. 

Lichamelijke verbeelding 
Jaak Van Schoor heeft Te i r l inck per-

soonlijk gekend, is verantwoordelijk voor 
de toneeledities van Teirl incks verzameld 
werk en geeft ook les aan de Studio. M e t 
hem hadden we een gesprek over de fi-
guu r Te i r l inck en de S tud io vandaag. 

Vanwaar kwam die behoefte van Teir-
linck om absolute prioriteit te geven aan de 
acteursopleiding? Hij leefde toch in de pe-
riode van het succes van het Vlaamse 
Volkstoneel? 

J.V.S.: Was Tei r l inck katholiek ge-
weest, had hij meegedaan met het Vlaam-
se Volkstoneel. H i j vond dat zeer goed, 
vooral dan de artistieke inventivitei t van 
Johan De Mees ter . Maar ik geloof dat er 
behoef te was aan een grotere ' intellec-
tual iser ing ' van de acteur vooral i .v.m. 
zijn eigen vakcultuur. De acteurs in de be-
roepsgezelschappen speelden louter op 
routine. De bedoel ing van een degeli jker 
onderwi j s was een duidel i jker besef van 
waar m e n mee bezig was en waarom. D e 
essentie was het beroep tot een grotere 
volwassenheid en emancipat ie te bren-
gen. ' 

Hoewel toneelauteur hamerde hij op de 
aliteraliteit van het theater. 

Tei r l inck vond dat in de Vlaamse Be-
weging te veel nad ruk gelegd werd op de 
eigen literaire cu l tuur . Essentieel voor 
Tei r l inck is de ru imere spelcul tuur . Dat 
geldt vandaag nog: dit volk is te weinig be-
weeglijk, er is een gebrek aan dynamiek . 
Bij Tei r l inck gaat het dus niet louter om 
theater of toneelopleiding, maar om de 
emancipat ie van een volk. 

Wat verstond Teirlinck onder acteurs-
métier? 

Dat sluit aan bij zijn theorie over im-
provisatie: een rol kunnen opbouwen via 
improvisat ie die zich ent op een basis-
cultuur. Het betekent een verbeelding aan 
het werk kunnen zetten die lichamelijk is. 
Eén van de eerste docenten die hij aange-
trokken heeft, en die een fundamentele rol 
heeft gespeeld, is de danspedagoge Lea 
Daan. Zij heeft het Laban-sys teem aan-
gepast aan het toneelonderwijs. Wanneer 
Lea Daan is weggegaan word t deze me-
thode vervangen door T ' a i -Ch i , gedo-
ceerd door Siti Fauziah . M a a r zij is er 
onlangs ook mee gestopt . ' 

Door gebrek aan discipline en te grote klas-
sen, vertelde ze me. 

Dat is inderdaad een probleem. Er 
schrijven zich altijd meer s tudenten voor 
de toelatingsproeven in: 120 waren er dit 
jaar. En de economische toestand in het 
toneel verbeter t er niet op. 

In hoever gaat Teirlincks visie vandaag 
nog op? 

D e basis blijft geldig: het spel primeert , 
de acteur is het cen t rum en hij moet kun-
nen improviseren op basis van een ru ime 
vakcul tuur . Natuur l i jk is het zo dat Teir-
linck zijn ideeën nooit als een afgerond 
geheel heeft gepresenteerd. Het zijn aan-
zetten die gegroeid zi jn uit zijn eigen er-
var ingen. Ook op dat vlak bli jf t z i jn 
voorbeeld van toepassing: constant in be-
weging bl i jven, wakker zijn voor de ont-
wikkel ingen in het beroep. Anderz i jds is 
Teirlincks monumentale visie op de kunst 
duidel i jk t i jdsgebonden. 

In de evolutie van de Studio is men het 
ui tgangspunt , de vier culturen, t rouw ge-
bleven. He t aantal vakken is na tuur l i jk 
u i tgebreid , afhankel i jk van de docenten 
en de variërende behoeften: zo wordt van-
daag meer belang gehecht aan taalvaardig-
heid. D e groei van de Studio ging en gaat 
gepaard met veel zoeken en tasten, en toch 
het bereiken van een zeker niveau dat, met 
schommel ingen , altijd aangehouden 
werd. In de loop der jaren is er wel meer 
gestructureerd, de instelling is gediscipli-
neerder geworden. Er is wel een bepaal-
de malaise geweest, maar de a tmosfeer is 
op dit m o m e n t vrij goed. ' 

Zou Teirlinck vandaag nog leven, hoe zou 
hij aankijken tegen een Kantor, een Fabre 
die verkiezen met amateurs te werken? 

Over Kan to r zou hij zeer enthousiast 
zijn: omdat dat strookt met zijn visie dat 
kunst moet aanslui ten bij de mental i tei t , 
het kl imaat van een volk. Zo was hij ook 
wild van het H a b i m a Thea t e r en van de 
Opera van Peking. 

Hoe was Teirlinck als speler? 
Hi j heeft alleen in zijn jonge jaren 

gespeeld, en vooral travestierollen, onder 
schui lnaam meestal. 

Luk Van den Dries 
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tel. 03/231 54 65 
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