
De bijna utopische perfectie zoekend 

Alex Van Royen 

N .a.v. het 
overlijden van 

Alex Van Royen 
vroegen we drie 
mensen die hem 

van dichtbij 
hebben gekend, 

Mare Didden, Ivo 
Van Hove en 

Franz Marijen 
'iets' te schrijven, 

een herinnering 
aan Van Royen. 

Dit werd 
aangevuld met 

een kort overzicht 
van Van Royens 
loopbaan in het 

theater. 

Halverwege de vakantieperiode 
overleed acteur en theaterdocent 
Alex Van Royen. Men vond hem, 
dood, bij hem thus in een zetel. Van 
Royen was 57, maar leed al een tijd-
lang aan een hartziekte. 

Van Royen was afkomstig van 
Herentals, waar hij al in zijn colle-
getijd opviel vanwege zijn theaterta-
lent. Hij kreeg er trouwens les in to-
neel- en voordrachtkunst van Ast 
Fonteyne. Hij studeerde dan rech-
ten aan de K.U. Leuven en volgde 
tegelijkertijd de toneelafdeling van 
het Gentse conservatorium, waar 
o.a . dezelfde Ast Fonteyne doceer-
de. In Leuven richtte Van Royen 
een studententoneelgroep op. 

In 1954 krijgt hij al meteen een 
rol bij de toen 1 jaar oude Vlaamse 
Televisie, in 1957 begint zijn periode 
bij het Nederlands Kamertoneel 
(NKT), in Antwerpen. Het NKT 
werd in 1953 opgericht als opvolger 
van Theater op Zolder (van Tone 
Brulin). In 1959 wordt Van Royen 
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lid van de directie, naast Denise De 
Weerdt, Raf Reymen en huisregis-
seur Lode Verstraete. In 1961 vor-
men Van Royen, Lode Verstraete en 
Willy Van Heesvelde de directie. 
Van Royen blijft er tot 1 9 6 2 - 6 3 , 
met rollen in stukken van Michel De 
Ghelderode, Frederico Garcia Lor-
ca, Georges Van Vrekhem, Piet 
Sterckx, Jozef Van Hoeck, Ben 
Jonson en Ostrowski, met regis-
seurs Lode Verstraete, Peter Sjarov, 
Senne Rouffaer , Cas Baas. 

Hij gaat dan, eind 62, de boer op 
met de 'Vlaamse' versie van My 
Fair Lady, een vrije produktie 
waarin hij de rol van prof . Higgens 
speelt. 

Vanaf 1962 is hij ook verbonden 
aan het dan net opgerichte Rijksin-
stituut voor Toneel en Cultuursprei-

ding, kortweg RITCS (zie Etcetera 
14). 

In het seizoen 1963 - 64 speelt hij 
bij het Nederlandse gezelschap En-
semble, in 1 9 6 4 - 6 5 wordt dat de 
Nederlandsche Comedie. Van Roy-
en speelt er in regies van o.a . Cas 
Baas, Ton Lutz, Walter Tillemans 
(in De huisleraar van Brecht), Franz 
Marijnen en Hugo Claus. 

Een ' intermezzo' is een dubbelrol 
( 'de Geest van Tantalus' en 'een bo-
de') in Thyestes van Hugo Claus bij 
Toneel Vandaag, april 1966. Rudi 
Van Vlaenderen is er directeur, en 
Hugo Claus maakt zijn debuut als 
regisseur. 

Belangrijk is een brochure die 
Alex Van Royen samen met Hugo 
Claus en Carlos Tindemans in april 
1968 deed verschijnen: T68. Dit do-
cument reageerde tegen het immobi-
lisme van het toenmalige Vlaamse 
theater, en stelde een project voor 
dat het Vlaamse toneel uit de me-
diocriteit moest halen: de stichting 
van een professioneel rijksgezel-
schap, een laboratoriumtheater dat 
aan acteursvorming zou doen en in 
workshopvorm allerlei experimen-
ten zou uittesten. Op overheidsni-
veau werd dit voorstel gekelderd. 

In 1970 neemt Van Royen de rol 
van 'Georges ' over (van Fons Rade-
maekers) in Claus' Vrijdag, door 
Claus ook geregisseerd; men speelt 
de voorstelling nog zo 'n negentig 
keer. 

Ten gevolge van Aktie To-
m a a t - e e n reeks van activiteiten te-
gen het 'gevestigde theater ' , in de 
nasleep van mei 68 - wordt de Ne-
derlandsche Comedie ontbonden. 
Van Royen wordt lid van het Am-
sterdams Toneel (1971-72) , maar 
speelt geen rol. Het jaar daarop wel, 
in De vossejacht van alweer Hugo 
Claus. Amsterdams Toneel wordt 
Publiekstheater, Van Royen blijft 
vier jaar lang aan het theater ver-
bonden maar speelt geen rol, om-
wille van gezondheidsproblemen. 
Dan wordt hij vanuit de ziekteverze-
kering op non-actief gezet. 

Op 14 oktober 1977 speelt hij wel 
als gast in het openingsstuk van het 
Rotterdamse Ro-Theater, waar 
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