
lijf. Dat gebeurt zo veel in het kinder-
theater. Kinderen houden van kleur-
tjes, dus vlam er maar wat roze en 
blauw op. Volwassenen pretenderen 
t e weten hoe kinderen zijn. Deels is 
jat wel zo, maar het is pas helemaal zo 
wanneer die volwassenen bereid zijn 
ie woelen in zichzelf, op zoek naar de 
basisemoties en gevoelens." 

Somberder thema's 
Een fase die vaak wordt overgesla-

gen? 
"Er is veel veranderd, ik zie prachti-

ge dingen. Nu is er een andere stro-
ming. Volwassenen die in het avond-
theater hun eigen werk niet kwijt 
kunnen maar toch het gevoel hebben 
dat ze iets willen, komen naar het 
kindertheater. Dat echter veel kwets-
baarder, brozer is, minder muren om 
zich heen heeft. Ze maken projecten 
waarvan ze bij hoog en laag beweren 
dat het kindertheater is, maar het zijn 
produkties die vooral voor henzelf 
interessant zijn. Maar er zijn geen 
recepten of methodes. Een kind voelt 
haarscherp aan wat echt en vals is. 
Dus moet je iedere keer weer op zoek 
om de dingen vorm te geven. Effec-
tjes, vastgeroeste procédés doen het 
niet. Kindertheater heeft ook een 
enorme rijkdom. Weet je, overal in de 
wereld is theatrale vernieuwing ont-
staan vanuit de kindertheaters. Maar 
omdat kindertheaters ook vanuit een 
economische zwakte, dat niet hard 
kunnen maken, hebben ze het even 
vaak niet kunnen doorduwen. In Zwe-
den, in de USA zie ik die wisselwer-
king wel. Hier nog niet. Ik denk niet 
dat het een specialiteit is, maar je 
moet wel ongelooflijk goeie acteurs 
hebben. Ik zag op het theaterfestival 
in Den Bosch naast veel kwaliteit ook 
veel rotzooi. Vaak beoordeelt men het 
kindertheater vanuit gruwelijke nor-
men. Ken je die vreselijke termen, als 
grensverleggend, normverleggend, of 
"gaat het niet boven het petje van het 
kind". Soms zijn er voorstellingen 
waar je gewoon zit te gillen van het 
lachen. Maar ik zag in Den Bosch de 
voorstelling van Mevrouw Smit, met 
twee naakte rubberen mannen, rond 
existentiële wanhoop. Ontzettend 
mooi, maar voor kinderen?" 

Het mag nu blijkbaar in het kinder-
theater, somberder thema 's aansnijden ? 

"Het heeft te maken met jezelf. 
Waar ben ik in theater mee bezig? 
Eén van die dingen is onvermogen. 
De verwarring die ontstaat uit het net 
niet communiceren, angsten. In wezen 
zijn al mijn stukken ontzettend triest. 
Alleen maakt mijn ironie dat er hap-
pen humor tussenzitten. Onvermo-
gen, ja, maar laat ons daar een keer 
mee lachen, dat bindt ons. Je hoeft dat 
niet te verstoppen tegenover kinde-
ren. Als je compleet jezelf bent komt 
het wel over, of het nu kinderen of 
volwassenen zijn. Reacties van kinde-
ren zijn natuurlijk heel belangrijk. 
Maar ik meet andere dingen dan men 
weieens denkt. Ik let op al die kleine 
dingen, lachen, wriemelen, op het 

puntje van de stoel gaan zitten. Want 
na afloop met de kinderen praten, 
ach, kinderen vinden toch alles prach-
tig. Dat is juist de verwarring. Er zijn 
voorstellingen die een zak snoepgoed 
zijn en snoep eet ieder kind. Zoals een 
zak frieten van tijd tot tijd ook lekker 
is. Maar dan moet je dat toegeven. Ik 
kies daar niet voor, dat zit niet in mij. 
Kinderen zijn soms heel intelligent. 
Op het einde van Muit zit het meisje 
huilend vooraan. Muu probeert haar 
te troosten met de woordjes MoMo-
Mo. Vierjarige kinderen begonnen in 
de try-out bamboeboot te zingen, dat 
was het. Muu was even zijn eigenheid 
voorbij gegaan." 

U vergeleek het Speeltheater ooit met 
een meloen met vele schijfjes. Met E n -
fan t i l l ages ging het bewust richting vol-
wassenen. Het werkterrein verbreedt 
zich, strekt zich nu uit van zeg maar 4-
jaiigen tot volwassenen en alle leeftijden 
daartussen. Een bewuste strategie? 

"Nee, dat groeit zo. Mensen inte-
resseren mij, als ze een artistieke 
gegrepenheid hebben. Dat wil niet 
zeggen dat ik het met alles eens ben. 
Er zijn mislukkingen, die zijn inherent 
aan een levend beroep als dit. Maar ik 
word selectiever betreffende de din-
gen waarvan we denken daar willen 
we mee doorgaan. Er is inmiddels een 
hele grote cirkelbeweging van mensen 
die bij ons zijn weggegaan maar soms 
terugkeren. Heel veel jonge acteurs 
komen solliciteren. Ik ben beïnvloed-
baar, dat is één van mijn positieve 
maar ook negatieve kanten. Wat som-
mige mensen over je zeggen, kritie-
ken, dat trek ik mij aan, daar kan ik 
soms nachten van wakker liggen. Het 
kan zeer diep gaan, tot ik zeg "ik kan 
het niet". De totale twijfels. Maar als 
ik dan kinderen ademloos naar dat 
Muutje zie zitten kijken, dan heb ik 
eerbied voor de acteurs, dan ben ik 
trots op ze. Dat ze het spelen op dat 
niveau en het ritme zoals het moet 
zijn." 

De toekomst 
Kan U iets meer vertellen over de 

plannen voor volgend seizoen en projec-
ten die U in mv hoofd hebt? 

"Op 25 mei, op Signaaldag, ver-
schijnt er bij uitgeverij Querido een 
boekje van Joke Van Leeuwen naar 
een idee van mij. We kregen die 
Signaalprijs, 40.000 frank en dan denk 
ik, we moeten er iets mee doen. Vaak 
wanneer we in scholen optreden, het 
licht gaat uit, de kinderen gillen, hoor 
je het strafbladzijden regenen. Ik wou 
reeds lang iets maken voor scholen, 
over hoe gaat dat nu in theater, hoe 
werkt dat. Ik dacht, ik vraag een 
tekenaar. Ik val op Deesje van Joke 
Van Leeuwen. Ik bel haar en drie uur 
later zit ik haar te overtuigen in Den 
Haag. Zij is eerst afstandelijk, maar 
hapt toch toe. Verder heb ik nog twee 
grote projecten in mijn hoofd maar 
daarvoor heb ik gigantische ruimtes 
nodig. Dit jaar heeft het internationa-
le jeugdtheatertreffen plaats in We-
nen, volgend jaar is het weer aan de 16 

tot 25-jarigen in Bonn. Ik wil die 
acteurs voor een maand hierheen ha-
len, dat moet toch kunnen, maar ja, er 
zijn de financiële en organisatorische 
klippen. Plus dat ik zoveel energie in 
dit theater moet steken. Frans Van 
Der Aa (KVS-akteur), die reeds Dol-
ie-Domme-Dametjes e n d e Malle-Man-
ne-Mannetjes regisseerde doet op-
nieuw een regie. Over drie mannen, 
oude mannen, complete viezeriken, 
die van alles afstand hebben gedaan 
en alleen hebben overgehouden wat 
voor hen geldt. Craig Weston (Wissel-
theater, regisseerde Nacht in februari), 
gaat op basis van een verhaal van de 
Italiaanse auteur Italo Calvino iets 
maken over de aantrekkingskracht 
tussen mensen. Mensen die zich 
waanzinnig tot elkaar aangetrokken 
voelen en toch langs elkaar heen 
schieten. Calvino vertelt over de maan 
die ooit werd aangetrokken door de 
aarde, maar weeft er ook een hele 
intrige tussen. Ikzelf ga werken aan 
een produktie over de hevigheid van 
emoties, die onderhuids zitten, over 
een groep mensen die een eenheid 
vormen door een gedragscode, maar 
onderhuids stroomt hevig het bloed. 
Heftige, maar humoristische dingen 
komen naar boven. Wellicht wordt 
hetzelfde werkproces als bij Muu op 
gang gebracht, maar het kan zijn dat 
ik op een schrijver een beroep doe." 

Financieel gaat het het Speeltheater 
toch voor de wind, de beperkingen van 
het subsidiesysteem in acht genomen? 
Jullie spelen 280 voorstellingen dit sei-
zoen, zijn goed thuis in Nederland? 

"Laat ons hopen dat we financieel 
nog wat vooruit gaan. Maar denk eens 
na: 25 mensen voltijds in dienst, 16,5 
miljoen frank subsidie. Wat krijgt een 
dergelijk theater in de avondproduk-
tie? 34 miljoen frank. De lonen zijn 
hier hetzelfde, maar gezien je voor 
kinderen speelt zijn de inkomsten 
twee derde lager. We zijn een reisge-
zelschap, hebben meer kosten aan 
decors en transport. Waarom schopt 
niemand die hele boel eens door el-
kaar, er zijn zoveel gezelschappen die 
grijs blijven doorwerken, met theater-
makers die niets te zeggen hebben. 
Muu en David en Goliath l o p e n als e e n 
trein in Nederland. Met Muu of een 
andere produktie gaan we volgend 
jaar naar Vancouver. Er zijn uitnodi-
gingen van Finland, Zweden, Dene-
marken. Bij culturele centra, in scho-
len, prevaleren nog steeds de titels, de 
pedagogische doelen op de artistieke 
inhouden. Als het over een zielig blind 
mannetje gaat dat altijd verschopt 
wordt, theater moet opvoedend zijn, 
het verhaaltje is alleenzaligmakend... 
Zou ik meer appreciatie gehad heb-
ben indien ik in het volwassenenthea-
ter had gezeten? Maar ik zal bij God 
niet iets kiezen waar ik niet gelukkig 
door word en gezien mijn grote vreug-
de zit in het voor kinderen werken..." 

Karei Van Keymeulen 
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