SIGRID VINKS, DE BETERE HELFT VAN JAN DECORTE
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Patti Smith, met §k§ë§M§
en een halve sno
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We zochten in de annalen van de Vlaamse Pers,
maar vonden nergens een interview met haar,
zonder hem. Vandaag spreken we actrice Sigrid
Vinl<s apaït, aI bliift Jan Decorte in de buurt,
enkele caÍétafels verderop. Waar hij gaat, gaat
zij ook. Of is het omgekeerd?
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Ann-Sofie Dekeyser, foto's Jimmy Kets

en zwarte lederen rok en dito mouwloos vest. Geen enkele andere vrouw
van 60 kan er in deze outfit zo gracieus uitzien als zij. Ranke benen en een
ravissante, mysterieuze glimlach. Een vamp,
nog steeds, van het introverte type. Ze zit naast
hem, niet tegenover hem, als waren ze het
ontvangstcomité van hun stamcafé Daringman
in Brussel. Ze onderbreken het voor zich uit
staren met het kussen van de andere caÍébezoekers. Hun aanwezigheid is eenvast ritueel.
Iedereen hler kent Sigrid Vinks en Jan Decorte.
Theatermakers, symbiotisch kunstenaars-

koppel.

In de loop der )aren zijn zelfs hun kapsels
inwisselbaar geworden. Hun relatie is een mysterie. Ook voor haar. 'We hebben elkaar in
1976 ontmoet, zijn in '96 getrouwd en nu, oPnieuw 20 iaar later, zijn we nog steeds samen.
41 40 iaar heb ik een relatie met die man, elke
dag nog lilkt het mij volkomen irreëel.'
Ze was 20 toen Decorte in een bar op haar
afstapte en zei: 'Gij zijt van mij, en ik van u.'
'Weer zo'n aansteller van Studio Herman TeirIinck', dacht Vinks en ze liet hem een )aar
wachten. Ze studeerde Germaanse filologie
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kandidaturen combineerde ik met een
studie filosofie, de licenties met theaterwetenschappen. la, ik ben altijd een strever

-'De

geweest' -, professor Carlos Tindemans had
haar gevraagd bij hem te doctoreren. Een
academische carrière lag in het verschiet.
'Ik dacht dat ik zou trouwen, kindies
krijgen, een huis kopen. Het is allemaal niet
doorgegaan. Geen beu'uste beslissing. Ik ben
in een zeer atypisch leven terechtgekomen,
een leven dat ik nooit had geambieerd of
me zelfs maar had kunnen voorstellen. Het
heeft tot mijn dertigste geduurd, eer ik daar
vrede mee had.'

Hoe zou u uw eigen evolutie
beschriiven?
'Ik heb de mogelijkheid gekregen om dichter en dichter bij mezelf te komen. Ik heb
veel meer vrede met wie ik ben. Ook fysiek.
Sinds ik 60 ben, spreken mensen me al eens
aan over plastische chirurgÍe. Botox, fillers,
een faceiift, nooit of te nimmer zou ik het
overwegen.'

Is dat niet gewoon omdat u er
fantastisch uitziet? Wanneer u
halfnaakt op scène staat, zie ik een

afgetraind lichaam.
'Ik heb nog nooit van mijn leven aan fitness
ik gaan fi,vee keer per

gedaan. Ja, Jan en
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week zwemmen, maar dat is meer spelen in
het water. Ik zie er zo uit, omdat ik miin
Ieeítl1d toelaat. EIk jaar dat je leeft, laat sporen na op je lichaam en gezicht. Ik zou het
als een verraad aan mezelf beschouwen om
dat te }aten wegvlakken. Maar de druk van
buitenaf is groot. "Sigrid, ie haar wordt
grijs, zou je dat niet laten verven?" Nee, en
mijn schaamhaar en okselhaar laat ik ook
staan. Ik wil ouder worden als Patti Smith,
met okselhaar en een halve snor. Ik word
graag oud, elke kunstenaar wordt beter met
de jaren.'

Minder getormenteerd?
'Nee, integendeel. Maar je durft veel meer
toe te laten, bent niet meer bang iezelf te
verliezen.'

Wat met de angst om de ander te
verliezen?
'Bi1 lan is dat een concreet gevaar. Hij heeft
psychoses gehad, zware depressies en buien
van manie. Zo erg dat ik moest proberen
hem te laten colloqueren. Maar bii ons is de
liefde zo groot dat hij in die turbulentie
meer vertrouwen heeft in hoe mijn brein
werkt dan in ziin eigen hoofd. Wat een ongeloofliike blilk van liefde is.'
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WANDELENDE ZELFOPOTTERI NG
Waar de angst van mensen doorgaans
groeit bij het ouder worden, neemt die van

Vinks af. 'AIs kind wist ik niet hoe ik mli
moest gedragen, ik imiteerde miin zus maar
wat. Intussen was mijn hoofd bezig met de
oneindigheid van alles en het bedenken van
rampscenario's. Wat men vertelt over de
zorgeloosheid van kinderen, ken ik niet, ik
was doodsbang. Voor alles. Ook voor datgene waarvan andere kinderen blij werden.
De kermis; wat een horror, dan moest ie in
zo'n draaiend kopje zitten. Ik versteende.'
Geleideliik aan ontwikkelde Vinks een
systeem om met angst om te gaan. 'Ik ben
een heel wiskundig iemand. Getallen bieden
me zekerheid. Het geeft me rust dat zes en
vier voor iedereen tien is. Je kent de uitkomst en er is er maar één correct.'Wat een
verschil met het leven. Ik ben een heel
slechte slaper, maar ik reken mezelf in slaap.
Delen, optellen, vermenigvuldigen tot ik
volkomen ontspan. Hmm, dat is een bekentenis die ik zelfs nog niet aan Jan heb gedaan.'

Ervolgt er nog één: dat ze altiid een
voorbeeldig kind wou zijn. Altiid de eerste
van de klas - 'In miin tijd kreeg ie daar nog
een gouden lauw-erkrans voor. In het eerste
leerjaar klopte miln vader een nagel in de
muur om die op te hangen. Ik schijn toen
de legendarische woorden gesproken te
hebben: "Klop er nog maar viif in, voor de
volgende jaren." Ik deed er alles aan om
braaf te ziin, zodat mi]n moeder me graag
zag. En dan zag ik hoe miin iongere broertje
de ene stommiteit na de andere uithaalde.
Onbegrijpeliik vond ik het dat miin moeder

hem even graag zag a1s mii. Dat klopte niet
met mijn berekeningen. Nu zouden ze dat
wellicht diagnosticeren als een vorm van autisme.'
En zo iemand stapt dan in de theaterwereld, waar de uitkomst elke avond anders
is. 'En met een man als Jan dan nog.' Bii wie
is.
)e niet eens weet of er wel een uitkomst
'Juist door dat aan te gaan, ben ik van mijn
angsten verlost, denk ik.' Je zou het shocktherapie kunnen noemen, maar Vinks wil

niet te veel analyseren. Anderen doen het
wel in haar plaats. Er wordt al te vaak gefluisterd dat ze haar leven heeft vergooid aan
die zot. Dat zii de wandelende zelfopoÍfering is. ZeIf ziet ze dat absoluut niet zo.
'Toen we elkaar leerden kennen, had lan
al twee langspeelfilms gemaakt, verschillen-
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Is dat echt zo? Tegenwoordig wordt u
veel meer beiubeld dan Jan.
Recensenten noemen u een fenomena-Ie

'Elke avond voor het
slapengaan, als ik
bloot ben, bekiikt Jan
mijvan kop tot teen
en zegt hii dat hij mii
het mooiste meisie
van de \Mereld vindt.
"Zot", zeg ik dan'

de theaterstukken geschreven en geregisseerd, en was hii al halfgeniaal verklaard.
Ik keek daar naar op. Dus ia, in het begin
hadden we een leraarJeerlingrelatie. Maar
dat heeft zich tamellik vlug genivelleerd.
We beantwoorden zeker niet aan het ciichébeeld van de kunstenaar en ziin muze. Ik
heb in al die laren veel van Jan geleerd, maar
ik denk dat hi1 nu meer van mii leert. Toch
zeker over de manier waarop ie in het leven
kunt staan. lan is psychisch veel kwetsbaarder dan ik. Hij is bipolair en heeft het dus

moeilijker in ziin hoofd. Hii vertrouwt volledig op ziin onderbewuste, ziin talent, ziin
intuïtie. Ik ben veel berekender, cerebraler.'
INGEBOUWDE REM

Vinks werkte eerst enkele iaren ais vertaler, dramaturge en kostuumontwerper
voor de producties van Decorte. Maar in '84
verraste ze hem, en zichzelf, door mee de
scène op te gaan. Sindsdien speelt ze in al

zijnvoorstellingen. En de laatste jaren - zo
staat op de website van Bloet, hun theatergezelschap - wordt haar rol in het creatieproces steeds belangri]ker.
Ook in het leven trouwens. Naast haar
staat op de bank een Hermès, 'miin chique
sacoche', met daarin de portefeuille, identiteitskaart en bankkaart van Jan. 'Hij heeft
nooit iets bii zich. Zelfs geen gsm.'
Je zou zoiets overgave kunnen noemen.
Of totale versmelting in de liefde. Of nog:
een zorgrelatie.
Stel u uzelf in de schaduw van Jan?
'Absoluut niet. Ik bepaal nu veel meer de
loop van ons leven dan lan. Niet alleen op

praktisch en huishoudelijk v1ak, ook artistiek. Jan besiist uiteindeliik wel, hii is het
grote talent van ons tuee, daar moeten we
niet flauw over doen.'

actrice.

(twilfelt)'Ik

ben wel steeds minder beschroomd om te zeggen dat ik ook een kunstenaar ben. Dat zou ik vroeger nooit gedurfd hebben.'

U hebt veel opgegeven voor lan, uw

kinderwens biivoorbeeld.
'Ik heb dat nooit als een opoffering ervaren.
Wil hebben zo'n symbiotische lieÍde dat er
geen plaats was l,oor kinderen. Ik heb altijd
geweten dat met Jan kinderen hebben een
slechte optie zou ziin. Wie kinderen heeft,
krijgt een conservatieve reflex, dat is ook nodig. Ons leven is daar te heftig voor. Maar dat
is geen gemis. Een vrouw is meer dan een
strikt biologisch leven gericht op voortplanting. Dat kan een koe ook. De sociale, intelligente en artistieke vervuiling is voor mii vele
malen groter dan het krijgen van kinderen.'

Zou u kunnen wat fan doet, de regie
van uw leven in de handen van een
ander leggen?
'Nee, mijn grootste angst is geen controle
meer r.oelen over mijn brein. Jan kan zich
echt op een onbekommerde manier verliezen in de dingen. Ik niet. Toen we nog veel
drugs namen, en ik tripte, Iiep ik twaalf uur
met doodsangsten rond. Ik heb niet de gave
om me te kunnen overgeven. Ik heb altiid
een ingebouwde rem.'
Niet op scène, toch?
'Nee., op scène voel ik me het meest.vrij.
Daar durf ik alles. Dat is voor mii, veel meer
dan applaus, de aantrekkingskracht van theater. De realiteit is er afgebakend, ik vind dat
een zeer veilige omgeving. Ook al word je
bekeken door een paar honderd mensen.'

En geëvalueerd in de kranten. Jullie ziin
beiubeld én genadeloos afgekraakt.
'Voor een boek dat over Jans leven wordt gemaakt, doorzocht ik net de archieven, van
'68 tot nu. Hoeveel stront wii naar ons hoofd
hebben gekregenl Ah, het is zo vluchtig' van
al die recensenten hoor ie niets meer, ze ziin
verdwenen in de mist van de tiid.'
You survived them.
'Wii hebben een hoog Keith Richards-gehalte, we maken de ene comeback na de andete.'

Ook nu de subsidies van Bloet ziin
geschrapt. Maakt u dat niet moedeloos?
'Ais subsidies aanvraagt, leg ie ie lot in
]e
handen van ambtenaren en mediocre com-

'lk ben in een zeer
atypisch leven
terechtgekomen,
een leven dat ik
nooit geambieerd
had. Het heeft
tot miln dertigste
geduurd, eer ik daar
vrede mee had.'

mens is. Dat ze doelbewust pijn kan doen.
Wat bedoelde ze? 'Ik bedenk de meest
k.'vaadaardige scenario's in mijn hoofd.
Moordzuchtig. Maar dat is normaal. Niet?'
Euh. 'We zijn allemaal moordzuchtig onder een dun laagje beschaving. Ik heb niet
de pretentie om te denken dat ik intrinsiek
een beter mens ben dan een nazibons die

met alle gemak Joden executeert.'
Er verschijnt tegelijk een glimlach en
een frons op haar gezicht. Ze kijkt naar lan.
'Zie, ik laat hem een haifuur alleen en hij is
weer aan de drank.' (Decorte heeft na jaren
van verslaving alcohol afgezworen. Maar
vandaag gunt hii zichzelfeen Picon bière.
'Om nog eens te proeven hoe het smaakt.'
En nog eentie. 'Maar dan stop ik hoor,
schat.')

Jan vertelde eerder dat

hij zonder u

dood zou ziin.
'Dat is ook zo. Ik moet nog altild ziln medicatie verstoppen, omdat ik weet dat er anders toch een dag komt dat hi1... Ik heb a1
meerdere keren met de MUG in de slaapkamer gestaan. Overdosis, zelfmoordpoging, bijna fataal.'

Neemt u hem kwalijk dat hij zo \Mou
rveggaan van u?
'Nee, dat is samenzijn met iemand die met
een diepe, fundamentele pijn leeft. Ik kan
daar alleen maar begrip voor hebben. En
hem graag genoeg zien om hem daardoor
missies van mensen met wie je nog geen
pint zou gaan drinken. In januari moet ik
weer doppen. Maar r,le gaan door. Wij zijn
van die zotten die a1 ons spaargeld in producties hebben gestopt. Wat moeten we anders? Dit is het belangrijkste in ons leven.'
HEFTIGE SHIT
Het brave meisie Sigrid had al voor Jans
komst een metamorfose ondergaan. Toen liij
haar leerde kennen, r,vas ze 'het heetste geval
van Antwerpen' (zijn woorden). Vinks: 'Wij

waren jong in de jaren 70, aids bestond niet.
Ik sliep letterlijk met... oké, niet echt met
Jan en aileman, maar toch. Ik weet niet met
hoeveel mannen ik tussen mijn 18 en mijn
20 heb gevrijd. Soms met twee tegelilk. En
vrouwen. Vreemd, want voor de rest ben ik
heel timide. Ik geloof ook niet dat extraverte
mensen goede acteurs zijn. Je moet met iets
worstelen, echt in )ezelf zitten en dat dan op
scène tonen. Ik ben geen personage op het
podium, ik ben alleen maar een verhevigde
vorm van mezelf,'

Uw ouders moet zich Yeel zorgen

te sleuren.'

hebben gemaakt om u.
'Achterafheb ik gehoord dat Frank Raes
(sportverslaggever, red.), met wie ik samen

Hebt u een gelukkig leven?

studeerde, overal vertelde dat de zus]es
Vinks "heftige shit" waren. Ik heb dat toen
nooit zelf zo gepercipieerd. Maar nu besef
ik waarom mijn moeder valium slikte om te
kunnen slapen.'
'Ik ben ook nog met Jan naar Nederland
moeten gaan voor een abortus. Ik was al

ders meer willen dan deze intensiteit. Een
leven zonder elkaar is niet denkbaar, noch
voor hem, noch voor mij. Dat is geen keuze
of een verdienste.'

tussen drie en vier maanden ver. Ik studeerde nog. Jan had al een kind bij een andere

vrouw waarvoor hi) niet kon zorgen. Ik
stond in een wild leven, een baby was geen

optie. Als ik daar nu aan terugdenk, vind ik
het vreemd dat lk daar niet meer problemen
mee gehad heb. Enfin, ik kreeg daarna een
zware aanval van anorexia, dat zal daar onbeu,.r-rst wel mee verbonden zijn geweest.'

FUNDAMENTELE PIJN
Vinks vertelde in een eerder interview
dat Jan eigenlijk van hen beiden de goede

'Ik heb een zeer bijzonder leven, dat is het
minste wat je kunt zeggen. Ik zou niets an-

Liefhebben is geen verdienste?
'Nee.'

\Mat is het mooiste compliment dat u
ooit kreeg?
'Elke avond voor het slapengaan, als ik
bloot ben, bekijkt Jan mii van kop tot teen
en zegt hii dat hij mij het mooiste meisie
van de wereld vindt.'
\ryat zegt u tegen hem?

'Zot!'
Ze bloost. 'Verdomme, nu heb ik van
pure opwinding een boerinnekes-look.'
Deze maanden trekt Bloet door Vlaanderen en

Nederland met de'Othello' bewerking'Ne Swarte'.
www. bloet. be

DS

WEEKBLAD 43

