
O M T R E N T 

Bert André 
(werkte met WalterTillemans o.m. 
in Man is Man, Purper Slof, Maria 
vecht met de Engelen, Moeder 
Courage, De Huisbewaarder, De 
Speler e.a.) 

Vanaf het begin, reeds in mijn 
Studiotijd, wasereenenorm weder-
zijds vertrouwen. Hij is geen 
gemakkelijk man ; gelukkig maar. 
Ik maakte de sprong van Studio 
naar KNS met hem: de korte 
periode die ik daar doorbracht van 
67 tot 69 (nét voor de Werk-
gemeenschap van de Beursschouw-
burg) werkte ik vooral met hem. 
Daarna verloren we mekaar uit het 
oog. Toen we mekaar in 1980 met 
De Huisbewaarder opnieuw ont-
moetten, had ik niet het gevoel dat 
daar 11 jaar tussenzat. We namen 
de draad gewoon weer op. 

Twintig jaar geleden stond men 
te springen om met hem te werken. 
Eigenlijk was er geen verschil in 
zijn werkwijze als leraar of als 
regisseur: 't was dezelfde bezeten-
heid. Hij geloofde in ons en gaf ons 
kansen. Dat hij b.v. de hoofdrol in 
Coriolanus door Jan (Decleir) liet 
spelen die net uit de Studio kwam, 
was wellicht een probleem in het 
gezelschap. Wat je van hem leert is 
ten eerste een enorm spelplezier en 
ten tweede krijg je als acteur een 
zeer grote vrijheid, ook al startte 
hij steeds met een sterk gede-
finieerd opzet. Ik heb me ook nooit 
gefrustreerd gevoeld als we de bal 
eens missloegen. Met wie ik ook 
werkte — Decorte, Karge en 
Langhoff of Tillemans — ik had 
nooit het gevoel in een corset te 
zitten: ik heb me door Walter 
steeds democratisch behandeld ge-
voeld. Als je beslist met iemand te 
werken moet je loyaal zijn en 
openstaan voor zijn ideeën. 

Een andere grote kwaliteit is het 
enthousiasme waarmee hij zijn 
concepten kon verdedigen en ie-
dereen meetrok. De dag na een 
première was hij al met het 
volgende stuk bezig. Over zijn 
weggaan uit KNS zal hij wel lang 
nagedacht hebben. Hij laat er 
mensen achter met wie hij graag 
werkte. Ik wens niet mee te doen 
aan die kritiek op hem. België heeft 
al zo weinig consequente theater-
mensen. Laat het publiek maar 
uitmaken wat goed is en wat niet. 

De Wereld-
verbeteraar (Area) 

om intelligent volkstheater te bren-
gen. Volkstheater is een moeilijke 
term. In Nederland begrijpt men hem 
volledig verkeerd, b.v." 

Jij denkt hierbij aan Vilar? 
"Voilà. Volgens mij is er nog altijd 

een grote behoefte aan dat soort 
theater. Je zegt Vilar, maar je kan 
evengoed Strehler zeggen. Wat is dat 
'volkstheater'? Het heeft met stukken 
te maken die thema's aansnijden die 
sterk genoeg zijn om de mensen te 
treffen, die recht naar het essentiële 
gaan. Brecht schreef zulke teksten. En 
natuurlijk ook Shakespeare. Als ik 
aan Lear denk: welk een kracht 
schuilt niet in dat thema ! Ik vind iets 
van die kwaliteit terug bij Beckett of 
bij Thomas Bernhard. Het heeft ook 
met poëzie te maken : de tekst concen-
treert onze wrevels en onze vreugdes." 

Toen je bij de KNS ging werken, 
hoopte je dat volkstheater te verdedi-
gen. Ging dat ? 

"Ik had met de eerste twee direc-
teurs die ik gekend heb, uitstekende 
verhoudingen. Bij Mortier besliste de 
directeur alleen. Maar ik kon bij hem 
doen wat ik wou, want hij had een 
groot vertrouwen in mij. Bij Bert Van 
Kerkhoven werd ik eerst wat terugge-
plaatst als een beginneling. Hij wilde 
dat ik dat vreselijke stuk van Manuel 
van Loggem deed Jeugdproces. Maar 
ik bedankte. Ik kreeg dan maar 
Tartuffe. Dat werd, tot ieders verba-
zing, één van de zeldzame grote 
successen, die de KNS ooit gehad 
heeft. Het was de allereerste keer dat 
ze een stuk vijftigmaal voor volle 
zalen gespeeld hebben." 

Bert Van Kerkhoven had geen prak-
tische ervaring. 

"Het eerste jaar met Bert Van 

Kerkhoven was een bespottelijke ge-
schiedenis. Hij had wel de beste 
bedoelingen, maar hij kwam uit de 
ambtenarij van de BRT. Hij dacht dat 
er zoiets als achttien regisseurs in 
Vlaanderen waren. Die waren er na-
tuurlijk niet, dat zijn de naïeve denk-
beelden van de outsiders. Het is alsof 
je denkt dat er in dit land 150 goede 
jockeys zijn. Als directeur moet je 
natuurlijk iets van het vak kennen. 
Nu, Van Kerkhoven is vlug bijge-
draaid. Hij was de eerste, die een soort 
team vormde met de regisseurs om 
gezamenlijk het repertoire te bespre-
ken. Dat gebeurde dan bij hem thuis. 
Op die manier zijn we er toch in 
geslaagd om heel goede dingen te 
doen. We konden b.v. jonge mensen 
aanwerven als Jan Decleir en zijn 
broer Dirk. Ik deed Coriolanus als 
Studioproduktie, en meteen kon ik 
het daarop als openingsstuk van het 
seizoen doen met Jan Decleir, die pas 
was geëngageerd, in de hoofdrol. Ik 
vind dat toch iets, want het doorbrak 
patronen. Ik moet er onmiddellijk aan 
toevoegen dat het misgegaan is, vanaf 
het ogenblik dat Bert Van Kerkhoven 
opgestapt is. Het laatste jaar heb ik 
nog veel moeilijkheden gehad, omdat 
hij Tand om Tand van Hugo Claus niet 
wilde spelen. Maar goed. Na Bert Van 
Kerkhoven werd dan de zachtaardige 
Lode Verstraete aangesteld, en dat is 
het laatste waarmee je bij ons een 
theater kan leiden. Het is dan ook 
ontaard in de hypocriete waanzin van 
'68. Als reactie hebben ze Domien De 
Gruyter gekatapulteerd, weer iemand 
die tien jaar lang op de BRT had ge-
werkt." 

De BRT heeft vee! acteurs geënga-
geerd. 

"Dat is voor de acteur altijd fout. 
Een echt acteur zit niet op de BRT. Hij 
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W A L T E R T. 

Leo Madder 
De enigen waar je in de Studio 

toen je vak van kon leren, dat 
waren Lea Daan en Walter Tille-
mans. Wat we vooral van hem 
geleerd hebben was het inzicht dat 
elke tekst een spelontwerp is, en het 
belang van de methodiek in het 
theaterwerk. Door zijn leraar-
schap in de Studio groeide binnen 
het KNS-gezelschap een groep van 
mensen die zijn taal van jongsaf aan 
geleerd hebben. Er was echter 
nooit een optimale doorstroming 
van al zijn basismateriaal naar de 
acteurs. De verhouding leraar/ 
leerling bleef bestaan: ook al kreeg 
je het inzicht dat het om méér ging 
dan je eigen rolletje, toch wist de 
regisseur steeds méér. In de struc-
tuur van het produktieproces kon 
dat ook niet anders: er was geen 
tijd om 3-4 weken te lezen. In zijn 
werkwijze (het vertrekken van een 
duidelijk concept) is in het midden 
van de jaren 70 een evolutie 
gekomen onder invloed van pro-
cessen die hij elders zag: de acteurs 
kregen meer kans tot inbreng. 
Toch verwachtte hij steeds de 
bereidheid zich in te schakelen in 
wat hij in zijn hoofd had. Hij 
werkte vaak met dezelfde mensen, 
die hij kon modelleren en die ook 
verkozen zo te werken. Breuken 
met de medewerkers lagen vaak op 
momenten dat deze hun eigen 
model naar voren schoven of 
bediscussieerbaar stelden. Zo ge-
beurde het o.m. met Dirk Decleir 
toen die zijn eigen inzichten formu-
leerde. Ook mijn breuk met Walter 
dateert van het moment waarop ik 
zelf begon te regisseren. 

Toen Walter zijn carrière begon 
en na het vertrek van Fred Enge-
len, was hij eigenlijk de enige echte 
regisseur: dat bleek een voor- en 
een nadeel. Op de duur wordt het 
alléén zijn een conditio sine qua 
non. Het feit dat hij ook geen les 
meer gaf in de Studio, maakte dat 
er meer en meer acteurs binnen 
kwamen die niet door hem ge-
vormd waren. De backing die hij 
vroeger had in het gezelschap is nu 
grotendeels weggevallen. De reac-
tie op zijn weggaan in het gezel-
schap is enerzijds opluchting om-
dat heel wat spanningen zijn 
opgeheven en anderzijds spijt om 
het verlies van zo'n groot vak-
manschap. Zijn monopoliepositie 
en zijn manier van werken zijn op 
termijn nefast gebleken: op de 
duur ga je niet meer (mee)denken. 

kan er alleen kapot gaan. Ik weet wel 
dat theaterspelen moeilijk is in dit 
land, maar een goede acteur zit niet op 
de BRT, dat kan niet. Hij staat op de 
scène, hij zit niet achter de microfoon, 
want dat heeft met het vak niets te 
maken." 

Het kruis van je muis 
De nieuwe directeur kwam dus uit de 

radiostudio. 
"Juist. Hij had absoluut geen visie. 

Hij zei zoiets als "Angelsaksisch", of 
"Shakespeare, dat heeft wat te maken 
met Burgersdijk" en zulke dingen. 
Voor mij werd het dus vechten tegen 
de bierkaai. Maar waar in Vlaanderen 
kan je anders vechten dan tegen de 
bierkaai, leg me dat eens uit. Hier is 
alleen maar een bierkaai. 

Wanneer je hoort dat directeurs 
bepaalde stukken niet aandurven, wil 
dat niet zeggen dat er zich autoriteiten 
boven hen bevinden, zoals een stadsbe-
stuur? 

"Dat is niet waar, dat is lulkoek. 
Het contract van de directeur is vrij 
eenvoudig: hij heeft artistieke vrij-
heid. Hij moet als een goede huisvader 
zijn gezelschap leiden, binnen de 
perken van het budget dat hij van de 
inrichtende macht krijgt. Zo simpel is 
dat. Waar wacht zo een directeur dan 
op om een echte artistieke politiek te 
voeren. Een directeur moet natuurlijk 
ook een vechter zijn. Je mag je niet 
laten doen door gelijk welke kerel van-
de administratie, want de directeur 
heeft rechten die goed omschreven 
zijn." 

Tand om tand kon in de KNS niet. 
Wat is er dan gebeurd? 

"Het kon niet omdat er woorden in 
de tekst stonden als "het snot van 
God" , en "het kruis van je muis". 
Toen konden zulke dingen niet: men 
vreesde dat men de ruiten van de KNS 
zou ingooien. Ik heb daarooi t eens op 
gezegd dat Vlaanderen alle kwali-
teiten heeft om de eerste volksrepu-
bliek van West-Europa te worden, 
omdat men hier geen civisme kent. 
Dat stuk van Claus kon dus volgens 
Bert Van Kerkhoven niet. Maar hoe 
kun je een belangrijk stuk van Claus, 
een stuk dat daarbij een belangrijke 
politieke boodschap bevat, weigeren? 
Een directeur kan dat toch niet uit 
persoonlijke overwegingen doen? Hij 
heeft toch een publiek mandaat. Dan 
heb je ook de democratische plicht 
zoiets op de affiche te nemen. Je kan 
even goed stellen dat een conservator 
van een museum "uit persoonlijke 
overwegingen" alle schilderijen van 
Picasso weghaalt, omdat hij ontdekt 
heeft dat Picasso wat met zijn vrouw 
had." 

"Ik kon mij bij deze beslissing dus 
niet neerleggen. Alleen vond ik moei-
lijk medestrijders. De Vlaamse pers 
liet het afweten, aan de progressieve, 
noch aan de conservatieve kant wou 
men voor een 'vuile' tekst van Claus 

Kill your darlings 
Terug naar je activiteiten bij de 

KNS tijdens de jaren zestig. Jij ont-
popte je tot de verdediger van Biecht. 

"Met Brecht was ik reeds geweldig 
bezig, voor ik bij de Studio kwam. Hij 
was toen nog volslagen onbekend 
terrein bij ons. Ik kon zijn teksten hier 
niet eens in het Duits vinden, dus las ik 
ze maar in het Frans, in de uitgave van 
L'Arche. Teirlinck kende alleen Die 
Dreigroschen Oper. Brecht, zo' dacht 
hij met vele anderen, bestond alleen 
dank zij de muziek van Kurt Weill. 
Tussen haakjes, er zijn nog altijd 
mensen die dat geloven. Als ik met 
Brecht bij Fred Engelen aankwam, zei 
hij: "Je moet dat niet doen, want het 
is alleen maar in de tijdsgeest te 
situeren. Het is alleen iets voor arbei-
ders-amateurkringen." Maar ik bleef 

iets doen. Maar dan kwam Vic de De Contrabas 
Ruyter van de KVS :' "Tillemans, wilt (Raamlheater) 
gij dat doen" vroeg hij, ik zei 
natuurlijk ja. Ik heb later voorde KVS 
nog Vrijdag geregisseerd, omdat ik het 
een prachtig stuk vond. Daarvoor 
moest ik wel een regie in München 
afzeggen. In Amsterdam had ik nl. 
Toller gedaan, en de auteur, Tankred 
Dorst, was komen kijken. Zes maan-
den later kreeg ik een brief waarin Urs 
Jenny me vroeg om hetzelfde werk in 
München te monteren. Ik had echter 
al toegezegd voor Vrijdag. Ik heb daar 
geen spijt van, ik deed het graag, maar 
ja, het kostte me München. Dikwijls 
gaat dat zo." 
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W A L T E R T. 

Luc Philips 
Ik heb ongeveer al mijn grote 

rollen met Walter gedaan en dat 
werk was altijd zeer positief. 
Tijdens dat werken heeft er zich bij 
mij een rijpingsproces voorge-
daan : hij heeft bij mij dingen 
losgepeuterd die nog sluimerden 
en die er toen pas uitkwamen, nl. 
een veel dieper ingaan op de 
(tekst)materie en een groter be-
wustzijn omtrent de rol. Er was een 
groot vertrouwen tussen ons. Ga-
lilei betekende voor mij een keer-
punt : daarvóór had ik ook belang-
rijk werk gedaan, o.m. onder zijn 
leermeester Fred Engelen — ook 
zo'n monstre sacré — maar Galilei 
was mijn eerste grote partij met 
Walter; vanaf dan kon ik tegen 
mezelf zeggen: 'je bent een acteur'. 
Daarna heb ik nog vele mee-
slepende momenten met hem be-
leefd : King Lear, Puntilla, De 
Vrek, Soldaat Schweik, August, 
Godot en ook Krapp's laatste band 
voor televisie. Hij is een moeilijk 
man en we hadden vaak harde 
discussies, maar met een positief 
resultaat. Zijn weggaan is een 
verlies voor KNS ; daar heerst zo'n 
malaise dat ze er — brutaal gezegd 
— nog alleen maar geheel met een 
schone lei kunnen beginnen. Die 
toestand is niet te wijten aan 
gebrek aan talent, maar aan de 
mentaliteit van de mensen. 

Denise Z immerman 
Het spijt me dat hij weggaat, 

want hij is een goed theaterman. 
Hij vraagt het uiterste van je, maar 
stimuleert je ook. Wat ik vooral 
van hem geleerd heb — ik was ook 
drie jaar zijn leerlinge in de Studio 
— is doorzettingsvermogen en 
observatie. Als hij je vertrouwt als 
speler, krijg je een grote vrijheid. 
Bij wie minder inbreng had, vulde 
hij zelf in wat nodig was. Heel 
boeiend vond ik het werk aan De 
schepping en andere zaakjes van 
Arthur Miller en ook aan De Drie 
Zusters en King Lear. Als hij voelt 
dat hij nu wegmoet, zal dat wel een 
goede keuze zijn. Een deel van het 
gezelschap voelt dit aan als een 
verlies. 

toch maar verder Brecht propageren. 
Firmin Mortier besloot dan Mutter 
Courage in de KNS op te voeren. Fred 
Engelen voelde zich daar niet gelukkig 
mee en zei: "Wil jij mijn assistent zijn, 
en de decors maken." Ik was natuur-
lijk dolgelukkig. We hebben daar 
hard, zeer hard aan gewerkt. De 
vertoning moest op veel te korte tijd 
worden klaargestoomd. Maar toch 
maakte het een geweldige indruk. Het 
was een grote voorstelling." 

Hoeveel tijd kregen jullie daarvoor ? 
"26 of 27 repetities. Veel te weinig. 

Met Courage was Brecht meteen ge-
lanceerd bij ons. Heel fier kondigde de 
KNS De Kaukasische Krijtkring aan. 
Daar kregen we dan opnieuw 26 
repetities voor. Verschrikkelijk. Je 
zegt dan: waar ben ik eigenlijk mee 
bezig! Het is een enorm veeleisend en 
moeilijk werk. Het vroeg zoveel tijd 
om iedereen duidelijk te maken dat dit 
geen Aziatisch sprookje was. Julienne 
De Bruyn moest daar alleen tegen 
ingaan, want wij kenden het Brecht-
theater. Fred Engelen wou er een 
soort 'Jonkvrouw Edelwater' van ma-
ken." 

Je was in Oost-Duitsland naar het 
Berliner Ensemble gaan kijken. 

"Inderdaad. Ik heb er gesproken 
met Erich Engel. Ik heb er ook 
repetities bijgewoond. Ik kende zulke 
repetities, het was niets nieuws voor 
mij. Maar het was bijzonder leerzaam 
een man als Engel aan het werk te 
zien. Hij was heel gevoelig en zeer 
veeleisend. Hij ging van dat goede 
Engelse principe uit: 'Kill your dar-
lings'. Acteurs mogen niet blijven 
steken bij dingen, waarmee ze succes 
hebben gekend. Ze moeten die trucs 
kunnen laten varen. Engel was daar 
zeer hardnekkig mee, ook al liep dat 
op stormachtige repetities uit. Ik zag 
Wolf Kaiser in de repetities van De 
Driestuiversopera. Heftige ruzie. 
"Maar meneer Engel, dit werkt elke 
avond!" en Engel: "Maar toch moe-
ten we dat anders doen, want kijk 
maar eens, probeert u maar eens..." 
Heel knap, heel correct. Niet dat het 
voor mij een ontdekking was. Ik 
kende dat van mijn eigen werk in de 
Studio. Het was eigenlijk werken in de 
lijn, die Teirlinck altijd had voorge-
staan." 

In de context van het Vlaams theater 
is het toch erg moeilijk om te werken 
zoals bij het Berliner Ensemble. 

"Dat is juist. Een schouwburg 
zoals de KNS is een conglomeraat van 
acteurs, die alleen op basis van hun 
persoonlijke kwaliteiten daar waren. 
Er was geen echte cohesie, er was geen 
echt 'gezelschap'. Hoe kan het ook 
anders: in de jaren vijftig speelde men 
36 stukken per jaar : elke week een 
ander stuk. Je moet mensen tijd geven 
om samen te werken. Vaak ontbrak 
het ook aan beroepsernst. Ik heb het 
onder Bert Van Kerkhoven meege-
maakt dat men liefst in de namiddag 

niet meer repeteerde. Dat kwam na-
tuurlijk goed uit, dan konden sommi-
ge acteurs in de namiddag gaan les ge-
ven. In die omstandigheden ben ik met 
de repetities van Wachten op Godot be-
gonnen. Dat was aanleiding tot een 
hetze: " Ja , wat krijgen we nu? Nie-
mand begrijpt da t ! " De acteurs lazen 
het stuk thuis, en snapten er geen bal 
van. Ik vind dat gewoon een fantas-
tisch stuk, maar veel kan er ook niet 
over gezegd worden. Er zit zoveel 
onuitsprekelijks in. Dan komt de 
lezing: na drie kwartier werd iedereen 
geëmballeerd tot en met. Dan zijn we 
daar echt beginnen aan te werken. Ik 
herinner me nog zeer goed dat Luc 
Philips mij kwam vragen: "Kunnen 
we 's middags niet repeteren, want ik 
krijg het er niet in." Zie je: men moet 
tijd krijgen om te repeteren." 

R o o f b o u w 
Luc Philips heeft in je opvoeringen 

weI zijn beste werk geleverd. In Puntil-
la was hij de onberekenbare meester; hij 
was een knappe Schweik; Koning Lear 
was misschien zijn mooiste prestatie; in 
Godot was hij de drijvende kracht van 
de vertoning. Je hebt veelaan zijn talent 
gehad. 

"Luc Philips is een zeer goed 
acteur. Telkens als je met hem in de 
boot stapt, werkt het. Hij stond open 
voor alle mogelijke nieuwe ideeën. Ik 
had echt grote plannen met hem, maar 
die heb ik niet kunnen uitvoeren, 
omdat de directeur daar niet op 
inging. De Vrede, b.v., had ik al tien 
jaren geleden met Luc moeten doen. 
Maar ze hebben hem bij de KNS laten 
weggaan, een verlies. Rond zulke 
acteurs moet men een repertoire op-
bouwen, die laat je niet weggaan. 
Denk je dat Strehler anders werkt? 
Zijn Lear, zijn Temperale, de Tempest, 
maakt hij toch ook omdat hij die 
goede acteur Tino Carraro heeft." Man is Man (KNS) 

MiLliS 
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John Bogaerts 
Ik wilde na mijn architectuur-

studies iets meer leren over decor-
en kostuumontwerp en vroeg aan 
Walter waar ik daarvoor terecht 
kon: "nergens," zei hij, " m a a r 
kom meewerken." Zo zijn we 
samen onze carrière begonnen. 
Mijn eerste werk met hem was De 
goede mens van Se-zouan in 1961. 
Ik herinner me dat hij het model-
boek van Brecht heel exact trachtte 
te volgen — voor zover dit budget-
tair mogelijk was. Dit betekende 
ook het introduceren van een 
nieuwe vorm van decor bij ons: 
iets met andere materialen, struc-
turen en kleuren, iets wat lijnrecht 
inging tegen de salon- en fond-
doekendecors van weleer. Yen 
Pernath werkte wat de kostuums 
betreft in dezelfde lijn. In het begin 
was werken met Walter zeer moei-
lijk. Hij was zo koppig en weigerde 
zijn ideeën los te laten. Later werd 
die samenwerking veel versoepeld, 
door het vertrouwen dat onts tond: 
het decorbudget werd geheel mijn 
verantwoordelijkheid. Reeds 
maanden voor de lezing begon, 
had hij zijn ontwerp op papier 
s taan; zelfs de ruimtelijke indeling, 
m.n. waar de acteurs moesten 
staan en hoe ze zich moesten 
bewegen: alles stond vast op 
voorhand. Nu laat hij wel meer 
improvisatie toe en hoopt hij dat 
de acteurs zelf een inbreng hebben. 

De produktie van De Vrede was 
de start van zijn weggaan. Die 
produktie is het kankergezwel van 
KNS waarin de verburgerlijking en 
de bediendenmentaliteit, die allang 
aan 't groeien zijn, een uitbarsting 
kregen: die mensen weigerden 
zelfs het avontuur met Tillemans. 
Hij werd een opgejaagde leeuw. 
Misschien wordt men zich nu 
stilaan van dit onvervangbare ver-
lies bewust. Zijn inbreng in het 
repertoire was steeds zeer groot. 
Hij verwachtte indertijd veel van 
het leescomité dat doodliep in 
persoonlijke conflictjes over 'het 
spelen van hoofdrollen'. Nu krij-
gen we in KNS het Anton Peters-
theater. Spijtig bij Walter is dat 
zijn bezetenheid hem verhindert 
tot rust te komen. Hij kijkt nog 
steeds vooral naar het Russische en 
het Duitse theater. Ontwikkelin-
gen in Amerika b.v. blijven hem 
vreemd. Little Murders heeft hij 
destijds m.i. 'vermoord ' omdat hij 
die maatschappij niet kent, niet wil 
kennen. Nu hij verplicht zal zijn 
'armer ' theater te maken, zal hij 
ook verplicht zijn inventiever om 
te springen met z'n acteurs. Hij zal 
misschien eindelijk zijn eigen ge-
zelschap hebben en dat is goed. Als 
hij mij nodig heeft, mag hij altijd 
bellen. 

Worden acteurs hier te lande goed 
gebruikt? 

" D a t is een teer punt. We hebben 
zeer veel goede acteurs gehad, maar 
men heeft ze uitgeperst. Men heeft er 
eigenlijk roofbouw op gepleegd. Men 
weet hier niet wat voor vak het is. Men 
begrijpt niet dat een goed acteur een 
zeldzaam verschijnsel is. Je kan Julien 
Schoenaerts toch geen ongelijk geven 
dat hij naar Nederland ging. Ze spelen 
daar beter, gewoon omdat je iets 
tachtig of honderd keer kunt doen. 
Pas dan kan je je als acteur ontwik-
kelen. Het is in het spel dat de acteur 
zijn soevereiniteit ontdekt ." 

"Maar kijk eens bij ons. Ik word 
kwaad als ik er aan denk dat 
prachtige vertoningen zo maar van de 
affiche worden afgevoerd. Bedenk 
eens dat bij Courage, na vijftien 
voorstellingen, men 200 mensen moet 
weigeren aan de kassa, en toch stopt 
men er mee. Ja , vijftien keer Courage 
en, dank je wel, je hebt je prestatie 
geleverd, je wordt betaald, het is goed 
geweest. Dat noem ik roofbouw." 

" Ik herinner me dat ik in Londen 
de fameuze Othello van Olivier heb 
gezien. Dat was één van de eerste 
voorstellingen. We waren daar met de 
Studio, iedereen was overweldigd. 
Maar ik dacht, dat zit nog niet goed. 
Uit tijdnood lost hij hier nog dingen 
op, die ik uit Henry V ken. Een paar 
maanden later kon ik de vertoning 
opnieuw zien in Chichester. En ja 
hoor, Olivier had alles verteerd, alle 
problemen waren opgelost. Een ver-
tolking heeft tijd nodig. Men moet een 
stuk dus lang spelen. Ik bedoel: een 
goed stuk. Ik hoor soms acteurs 
zeggen: "Honderd keer een stuk 
spelen, ben je gek, dat verveelt me". 
Maar honderd keer een grote rol 
spelen, is honderd keer een uiteenzet-
ting met een oneindige materie. Een 

Vrijdag (KVS) - Foto Julien Schoenaerts heeft daar geen 
Anton Wilsens problemen mee. Het evolueert altijd, 

het is nooit 'herhalen ' ." 

De kleren van de keizer 
Brecht tekende een hele generatie 

theatermakers na de tweede wereldoor-
log. Rond 1968 had Grotowski een 
enorme invloed. In je werk heeft dat 
nooit meegespeeld. Nochtans sprak het 
jonge mensen sterk aan. 

"Grotowski heeft veel invloed ge-
had op de opleiding, ik heb het 
allemaal meegemaakt, en ik vind het 
één groot misverstand." 

"Fons Goris bracht eerst heel 
klassieke opvoeringen van Griekse 
stukken, maar na het zien van een 
vertoning van het Living Theatre, 
schakelde hij over op die stijl. Ik vond 
het Living Theatre wel interessant, 
maar het was toch ook maar een 
hysterische sekte wat later duidelijk 
gebleken is. Het is niet omdat een 
Amerikaan plots iets over het Europe-
se politieke denken ontdekt en dat, op 
een typisch Amerikaanse manier, met 
de ijver van een zending gaat uitdra-
gen, dat ik daar als Europeaan een 
boodschap aan heb. Het leidde alle-
maal nergens heen. Het was ook veel 
te veel een terugkeer naar de O-
Mensch-expressie." 

"De eerste keer dat Grotowski in 
Brussel speelde, zaten Hugo Claus, 
Carlos Tindemans, Alex van Royen 
en ik daar te kijken. Dat was Akropo-
lis. De meester zat in zijn hoekje met 
zijn donkere bril. De acteurs stonden 
te zuchten en te kreunen, maar omdat 
dat in het Pools gebeurde, verstond je 
er toch geen bal van. Ik had altijd 
gedacht dat als je met het lichaam 
bezig was, men een taal zou kunnen 
vinden die het zonder woorden stelde, 
maar ik verstond er geen bal van. Wat 
is hier gaande, dacht ik. En waarom 
mogen we hier maar met tachtig 
mensen zitten? Ook al vreemd, want 
ik denk altijd: hoe meer mensen, hoe 
meer vreugd. Na de voorstelling ko-
men we buiten: niemand spreekt. Ik 
word daar kregelig van, want ik ben 
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Jan Christiaens 
(auteur van o.a. De parochie van 
miserie, De droom van zotte Rik, De 
Minerva) 

Met Walter Tillemans werk ik 
sinds 1956 nauw samen. Uniek is, 
denk ik, zijn inzet en bezetenheid 
bij de voorbereiding van een 
produktie. Het thema wordt niet 
alleen tot op het been geanaly-
seerd, ook het tijdperk wordt 
grondig doorgelicht aan de hand 
van bergen geschreven documen-
ten, fotomateriaal, fonoplaten en 
bandopnamen. Alle getuigenissen 
worden scrupuleus onderzocht. Bij 
geen enkel regisseur— ik heb met 
een 10-tal gewerkt — heb ik ooit 
grondiger voorbereiding gekend. 
Ook bij de repetitie werkt die inzet 
door en verlangt hij van de acteur 
een even hoge inzet en rendement. 
Dat hierbij niet altijd tactisch of 
diplomatisch te werk wordt gegaan 
vind ik bijkomstig. Met een regis-
seur als Walter Tillemans verkent 
de acteur de uiterste grenzen van 
zijn mogelijkheden. Het resultaat 
kan alleen maar kwaliteitstheater 
zijn. De rest is flauwe kul! 

Ann Nelissen 
Het Raamtheater, waarvan 

Walter Tillemans de bezieler is, 
heeft altijd een grote aantrekkings-
kracht op mij gehad. De produk-
ties die er geprogrammeerd wor-
den, eisen van de acteurs niet alleen 
een verbaal-poëtische begaafd-
heid, maar zijn zeker ook een 
uitdaging op het terrein van de 
lichamelijke expressie. En dat zijn 
dan ook meteen de kwaliteiten die 
Walter van zijn acteurs verlangt. 

De ervaringen bij het werk aan 
Arme Cyrano en Pak 'm Stanzi zijn 
een revelatie voor mij ; deze voort-
durende recherche naar elke nuan-
ce in de taal, het woord als het 
woord in zijn volle betekenis, 
gekoppeld aan de waarde van de 
kleinste beweging van het lichaam. 
Kan men zich als actrice iets beters 
wensen dan begeleid te worden 
door een man met deze kwali-
teiten, deze passie en twintig jaar 
ervaring met ontelbare acteurs? 

geen zwijger. Ik voelde me ronduit 
gefrustreerd. Ik vraag: "Wat dacht je 
ervan?" en het bleek dat niemand er 
iets van begrepen had. Dan kwam 
Fons aan, en die had het allemaal 
begrepen. Hij vertelde wat er in het 
programmaboekje stond. Ik heb me 
dan afgevraagd waarom toch iedereen 
hardnekkig achter die Grotowski 
aanholde. Maar kijk nu eens: doet 
Brook dat nog? Hij is wel wijzer. 
Maar wie toen op een blauwe 
maandag bij Grotowski geweest was, 
moest zeker gaan les geven in de 
Studio of het Rites. Laten we ernstig 
blijven, dat waren de kleren van de 
keizer. Als wij ooit op een festival in 
Polen hadden vertoond, wat wij deden 
bij Lea Daan, dan was van Grotowski 
wellicht geen sprake geweest." 

Volhard ings t raa t 
"Maar het heeft hier in de Studio 

een grote invloed gehad. Ik heb er 
Leonce en Lena gedaan. Ik kon het niet 
helemaal waar maken omdat er te 
weinig tijd voorzien was. Ik zeg: 
"Fons dat kan toch niet. Deze mensen 
gaan de eerste keer spreken" (want ze 
hebben twee jaar moeten improvise-
ren, mein Gott, stenen en planten 
uitbeelden en dat soort bullshit). Niets 
gebaat: 225 uur, ook al reken ik als 
vakman hem voor dat ik zeker 500 uur 
nodig heb. Antwoord: jamaar nee, 
iedereen gelijk. Ik heb er dan toch 400 
uur kunnen aan werken, al hebben ze 
me maar voor 225 betaald. Dat is ook 
mijn zorg niet: ik wil avontuur. Al 
ging het moeilijk. Als ik het stuk nog 
maar pas ineengezet heb, komen ze 
me zeggen: mijnheer Tillemans, u 
hebt nog 25 uur. Wij gaan kapot aan 
administratie. De adminstratie heeft 
een begeleidende, maar geen 
decreterende, bepalende rol. Er is 
maar één soort mensen die het recht 
hebben om iets over theater te zeggen: 
dat zijn de makers, en de toeschou-
wers." 

Je houdt van theateravontuur. Dat is 
het duidelijkst gebleken toen je mee-
marcheerde met het T-68-initiatief. 

"In de KNS was ik op dat ogenblik 
een soort cavalier seul. Ze noemden 
me daar een dictator. Ik woonde toen 
reeds hier, en Alex van Royen woonde 
daar een beetje verder, in de Rijck-
manstraat. Ik woon in de Volharding-
straat. Op een avond krijg ik een 
telefoontje om naar de Rijckman-
straat te komen, omdat er een verga-
dering is van de T-68 groep. Het 
manifest was al geschreven, alles 
stond op papier, er moest nog alleen 
maar een man uit het beroep worden 
bijgehaald. Ik ging er naar toe, want 
elk project dat poogt de beste acteurs 
en actrices van dit land te verzamelen 
rond een dichter en een regisseur, 
omkaderd met een man die theore-
tisch bezig is, is natuurlijk interes-
sant. Ik maakte geen problemen: ik 
wou zo ontslag nemen in de KNS. 
Hugo Claus wou zich daar ook hele-

maal mee bezig houden. Maar wie 
natuurlijk geen ontslag wou nemen uit Kaspar (Arca) 
het Rites, was Alex van Royen. Hij 
had daar een zending of zoiets —een 
Rijckmanszending, dacht ik. En wie 
ook geen ontslag kon nemen, was 
Carlos Tindemans, want hij moest 
nog hoogleraar worden. Le petit fla-
mand. Le plat pays." 

"Daarbi j kwam dat ze het bij de 
minste tegenwind voor bekeken be-
schouwden. Als ik er nu aan terug-
denk, valt het mij op dat het toch vrij 
potsierlijk en onwerkelijk was. Teir-
linck had mij reeds gezegd dat men bij 
ons geen duidelijk inzicht heeft in de 
werking van onze politieke samenle-
ving. Hier zijn we niet in Duitsland, 
Oostenrijk of Frankrijk, dus zal er 
zich nooit een minister rechtstreeks 
engageren. Maar de mannen van T-68 
dachten naïefweg dat Van Mechelen. 
de toenmalige minster van cultuur, 
dat wel even zou doen. Toen dat niet 
ging, zocht men een inrichtende 
macht in West-Vlaanderen. Maar in 
West-Vlaanderen, Westvlaams, hé, en 
in Antwerpen, Antwerps en in 
Vlaams-Brabant, Vlaams-Brabants, 
zo gaat dat bij ons. En ik heb dan nog 
niets over de rivaliteit tussen Brugge, 
Kortrijk en Oostende gezegd. Het 
liedje was dus gauw uitgezongen." 

Toch leek het een mooie kans. 
"Zeer zeker. Ik ben versteld ge-

weest over de snelheid, waarmee men-
sen die later —en ik noem bij name 
Carlos Tindemans— altijd een grote 
bek opzetten over "het theater in zijn 
blootje zetten", toen al voor mij zeifin 
hun blootje stonden. Als je met 
theater bezig bent, timmer je aan de 
weg. De kluiten vliegen dan niet langs 
je oren, maar vlak in het gezicht. Je 
moet je besmeuren. Als je daar niet 
tegenkunt, hou er dan je handen af. 
En zwijg. Het is niet omdat je een paar 
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boeken gelezen hebt, die je slecht 
begrepen hebt, of omdat je een moei-
lijke taal schrijft om te doen alsof het 
geleerd is, dat je ook maar iets met die 
kunst te maken hebt. Alleen doeners 
hebben recht van spreken. Als men 
zoiets wil doen als T-68 moet men 
desnoods de hel bij elkaar schreeu-
wen, en niet zo rap afhaken. Men 
moet iets riskeren, en niet langs de weg 
der geleidelijkheid de carrière uitbou-
wen. Maar dat was het dan. Trouwens 
dat ellenlang manifest: alles staat op 
de eerste bladzijde, de rest is herha-
üng." 

Na T-68 moest je dus wel bij de KNS 
blijven ? 

"Inderdaad, ook al vond ik het niet 
altijd prettig. Ik had ervan gedroomd 
om met Claus te werken, om de beste 
regisseurs van Europa uit te nodigen. 
Maar nu moest ik terug naar de KNS. 
Let wel, daar waren ook interessante 
mensen : een Gaston van der Meulen 
b.v., wat een schitterende Gloucester 
is die in Lear geweest, of Mare 
Jansens, als nar. Ook in de KNS kon 
ik nog goed werk leveren." 

Cruciale ontmoet ing 
Je activiteiten bij de KNS werden 

zeker getekend door de ontmoeting met 
de schrijver Pavel Kohout. 

"Ik leerde Kohout kennen toen ik 
August, August, August deed. (Weetje 
nog hoe schitterend Luc Philips was, 
als clown? Het hele team clowns 
trouwens: Gaston, Mare & Julienne.) 
Ik voelde me sterk met de thematiek 
van het stuk verwant, en ik deed later 
Arme Moordenaar. Dan ontmoette ik 
hem op een cruciaal moment: ik was 
net in Tsjechoslovakije toen het Char-
ta 77 aan de overheid werd aangebo-
den. Ik was in Praag getuige van de 

De Huisbewaarder belegering van Kohouts appartement. 
(Arca) Ik zag zijn vrouw door de politie 

ontvoerd worden. Op dat ogenblik is 
er tussen Kohout en mij een diep 
menselijk contact ontstaan." 

Hij heeft voor jou Cyrano de Berge-
rac bewerkt. 

"Kohout vertelde me dat hij op 
dertienjarige leeftijd door het lezen 
van dat stuk door het theater gebeten 
werd. Ik keek daarvan op, en ben het 
stuk gaan lezen. Van het een komt het 
ander. Ik hou van wat Kohout 
schrijft. Ook van zijn romans. Hij zal 
nu voor ons Midzomernachtsdroom 
bewerken, en Hugo Claus zal het 
vertalen. Die twee, Kohout en Claus, 
zou ik graag samen brengen. Ik vind 
het erg dat Kohout geen voet aan de 
grond krijgt in Duitsland. Wat weer-
houdt Peter Stein ervan om Maria 
vecht met de Engelen te doen? Nu 
loopt in de Schaubühne De negers van 
Genet. Het is een schitterende voor-
stelling: maar het is drie uur verve-
ling. Ik geloof er niet in." 

Heeft je samenwerking met Jan 
Christiaens iets te maken met je idee 
over het volkstheater? 

"Dat is ook weer zoiets. Men 
beweerde dat ik erg intellectualistisch 
ben, en dat De Parochie van Miserie 
niets voor mij was. Wel, eerst had 
Jeanne Brabants dat verhaal van John 
Wilms als ballet willen doen, samen 
met acteurs. Het stuk bleef maar in de 
schuif van Lode Verstraete liggen. Elk 
jaar vroeg hij François Beukelaers om 
het te doen, maar dat is een Brusse-
laar, dus zag hij er niets in. Maar ik 
ben een volksjongen. Mijn grootou-
ders hebben me die verhalen in geuren 
en kleuren verteld. Die Parochie is 
voor mij wat Dublin voor Joyce was. 
Ik las het stuk en ik vond het prachtig. 
Er moest nog wat aan herschreven 
worden, maar dat kwam allemaal 
voor elkaar. Daarna deden we De 
Droom van Zotte Rik. Daar werd de 
utopie, die naar het socialisme ver-
wees, uit De Parochie getoetst aan de 
werkelijkheid van nu. Met De Minerva 
wilde ik iets tonen over de politieke 
ontwikkeling tussen de wereldoorlo-
gen. De crisis toen en nu." 

Was er in De Minerva geen invloed 
van Kleine man wat nu? 

" Ja , natuurlijk. Wat ik later van 
Zadek heb gezien, bevestigde mijn 
overtuiging dat het juist was om voor 
de kleine man De Parochie van Miserie 
enDe Droom van Zotte Rik temaken." 

Wacht maar 
Je hebt ook een aantal stukken meer 

dan een keer geregisseerd. Waiting for 
Godot ging eerst in de KNS en loopt nu 
in Arca. Het zijn verschillende vertonin-
gen. 

"De verschillen liggen op het vlak 
van het spelen. Met Julien Schoen-
aerts heb ik een aantal ervaringen 
achter de rug in verband met moeilij-
ke, listige teksten. We hebben samen-
gewerkt met Pinters Huisbewaarder. 
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Jan Decleir 
Toen ik hem als lesgever in de 

Studio ontmoette, waren wij volop 
in onze 'Sturm-und-Drang'-perio-
de en dat klikte heel goed met zijn 
ongelooflijke wil om dingen te 
doen. In die tijd had hij binnen de 
Studio nog geen tegenwerking: 
Teirlinck zweefde daar nog rond. 
Hij heeft mij een manier van 
analytisch denken bijgebracht, 
vooral in de tekstbehandeling; via 
heel klassieke dingen: Vondel b.v., 
maar wel boeiend. Dat heeft wel 
met zich meegebracht dat ik, tot 
lang daarna nog, telkens weigerde 
om emotioneel in iets te duiken. 
Maar achteraf bekeken was dat 
toch meer een voor- dan een 
nadeel. Hij is iemand die naar 
spelelementen zoekt en het specta-
culaire niet schuwt. Hij stelt belang 
in die virtuositeit, die handigheden 
die het theater interessant maken. 
Ik deed Coriolanus met hem als 
eindexamen. Heel plezierig. We 
waren ook met de praktische kan-
ten van het theater bezig, heel 
rudimentair. Zo van 'hoe zit een 
projecteur in mekaar?' , 'hoe knip 
je bandjes?' en zo. Walter knutselt 
graag. En er was ploeggeest; er 
werd op geen uur gekeken en die 
rare trekjes van hem hinderden 
toen niet. Ik bedoel dat Spartaan-
se, dat overdreven gedrevene. Als 
student, al lerend volgde je dat 
gemakkelijk. Maar in de schouw-
burg sloeg dat niet aan bij de 
Goden van toen, de generatie van 
een Jos Gevers, een Robert Mar-
cel, een Jan Cammans (alhoewel 
die laatste weinig problemen met 
Walter had). En omdat zijn aan-
pak daar niet vlotte, ging hij 
schipperen en speculeren. Wij van 
de Studio, werkten gewoon verder 
als voordien; zo fabriceerden we 
b.v. die botten met cothurnen uit 
Man is Man 's nachts in een 
galvanisatiefabriekje; dan moes-
ten we Walter buitenzetten, die het 
anders wou en het allemaal beter 
wist. 

Ik werkte met hem aan Koning 
Jan, Purper Stof, Little Murders, 
King Lear (de bastaard) en later 
Matti in Puntilla. Vanaf dat eerste 
seizoen ook was er die koppelvor-
ming tussen mij en Luc Philips en 
tussen Walter en Luc. In die 
periode onder Bert Van Kerkho-
ven en Lode Verstraete had hij 
armslag, kon hij zich wat permitte-
ren m.b.t. zijn honger (die honger 
waar een kunstenaar recht op 
heeft, die nooit groot genoeg kan 
zijn). Binnen de beperkingen had 
hij toen een serieuze stem in reper-
toire en casting. Daarna kreeg hij 
alsmaar meer moeilijkheden bin-
nen het gezelschap door die dras-
tische ommekeer toen Van Ele-
wijck (schepen van cultuur) een 
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partijpion in de schouwburg 
plaatste, maar ook omdat zijn 
vroegere compagnons zoals Dirk, 
mijn broer, en Rik Hancké en 
Mark Janssen een zekere zelfstan-
digheid kregen. Ze konden goed 
met hem werken, maar hadden 
hun eigen ideeën en ik vermoed dat 
Walter dit bijna als een soort 
'verraad' aanvoelde, zeker toen die 
weg begonnen gaan. Walter leefde 
nog steeds met die erfenis van 
Teirlinck, de idee een groot en 
voorbeeldig Nationaal Toneel uit 
te bouwen; en dat glipte door zijn 
vingers. Toen hij zijn vertrouwe-
lingen verloor, kreeg hij ook moei-
lijkheden aan de top. Hij ging zich 
bikkelhard verweren en dat leidde 
tot een soort verbittering; dat uitte 
zich in zijn omgang met mensen: 
hij werd solitair en tiranniek. 
Zachtzinnig is hij wel nooit ge-
weest, maar hij was vroeger geen 
kwaaie kerel. Ik begrijp dat alle-
maal zeer goed, hoor. Tenslotte 

Ihad hij dit gezelschap een serieuze 
duw gegeven; je kan niet zeggen 
dat al zijn voorstellingen 100% 
geslaagd waren, maar geen enkele 
was oninteressant. De neerslag van 
die verbittering begon je op de 
duur in zijn werk te voelen; hij 
kwam helemaal alleen te staan. 
Zijn beslissing nu om weg te gaan is 
prachtig, maar komt te laat. Hij 
heeft geprobeerd om dubbel te 
spelen, om te schipperen: de idee 
van Teirlinck, maar mét toegevin-
gen en dat remde zijn creativiteit 
af. Hij kreeg het hele gezelschap 
tegen en een klote gezelschap (op 
een aantal mensen na die niet 
opkunnen tegen de mediocriteit) 
dat möèt je niet tegen je krijgen. 
Hij heeft te lang gewacht; ofwel 
had hij nog meer stroop aan weet 
ik welke baarden moeten smeren 
en directeur worden ; ofwel had hij 
veel vroeger moeten weggaan. Nu: 
voor hem is 't een goede zaak, voor 
de KNS een ramp. 

Of ik nog opnieuw met hem zou 
willen werken? Door dat-verbitter-
de doordrammen van hem, ben ik 
wantrouwig geworden. Ik hoor 
stemmen opgaan over een groot 
gezelschap in het Raamteater, 
maar ik zie dat niet, noch doorzijn 
persoon, noch door de mogelijkhe-
den die daar liggen. Door zijn 
doordrammen ziet hij niet wat er 
echt gebeurt met de jonge mensen 
die hij daar rond zich heeft. Hij 
denkt dat het allemaal hetzelfde is 
als vroeger, maar — het kan pre-
tentieus klinken— er loopt daar 
geen Jan Decleir tussen, of een 
Bert André of een Charles Cornet-
te. En zijn idee 'ik stamp het er wel 
uit', daar geloof ik niet in. Dat 
heeft geen zin. 

met Handkes Kaspar, met Bernhard. 
Als je dan met Schoenaerts een Godot 
aanpakt, wordt dat een vrolijke voor-
stelling. De nieuwe voorstelling is veel 
ongegeneerder dan deze in de KNS. 
Dat wil niet zeggen dat Luc Philips en 
Martin van Zundert geen goede voor-
stelling hebben gemaakt, maar nu 
staan acteurs en publiek daar onge-
gegeneerder tegenover. Ze zijn er nu 
ook langer mee bezig geweest. Jo De 
Meyere b.v. had al in Eindspel een 
grote stap gezet. Hij kwam immers uit 
het realisme van Dagboek van een 
Herdershond. Maar Beckett is pure 
verbeelding. Vooraleer dat tot leven 
komt, moet een goede acteur een grote 
weg afleggen." 

In Godot-neee liggen de vier ac-
teurs op zeker ogenblik doodstil op de 
grond. Dat was in de KNS niet zo. 

"Dat heeft vooral met de zaal te 
maken. Bij Arca zitten de toeschou-
wers op een verhoog. Dus kunnen ze 
de grond goed zien. En er is ook een 
ander ritme: de spanning is op dat 
ogenblik van die aard, dat je je die 
stilte kunt permitteren. Het is bijna 
een muzikaal probleem: als Pozzo 
zegt dat hij zijn tekst vergeten is, volgt 
er een minuut stilte. Maar dat is een 
dynamische stilte. Het is ook helemaal 
Beckett." 

Schoenaerts. Je waagt het om twee 
stijlen tegen elkaar te laten opbotsen. 

"Natuurlijk, omdat Pozzo meestal 
als een bulderende man wordt ge-
speeld. Maar ik zie hem als een heel 
beschaafde man: hij heeft goede ma-
nieren, hij kan van een pijp genieten. 
Maar zijn beschaving is een vernis, 
want al buldert hij niet, toch gebruikt 
hij een mens als een hond. Pozzo blijft 
dus een onmens. Heidrich was een 
heel beschaafd man, vol van onmense-
lijke ideeën, nochtans. Pozzo is ook zo 
een paradox." 

Mark Verstraete zat dan weer op 
een heel andere golflengte. Zijn Lucky 
was schitterend. Kost dat veel moeite 
om hem zover te krijgen ? 

"Neen, want Mark is een zeer 
gevoelig acteur. Ik heb zijn kwalitei-
ten ontdekt in Eindspel. Zoals hij daar 
de vader speelde, doen weinigen hem 
na. Om zo een English comedy act uit 
te voeren, moet je heel wat ervaring 
hebben. Met zo een intelligente jongen 
maak je dan ook een fijne Lucky. Mark 
Verstraete is een heel interessante 
persoonlijkheid. Hij is ook met eigen 
dingen bezig: hij schildert b.v., zoiets 
heb ik graag. Maar wat u verschillen-
de stijlen noemt, zijn eigenlijk ver-
schillende personages." 

De Speler (KNS) 

De twee paren spelen in Arca in een 
verschillende stijl. Ook dat contrast zat 
niet in de eerste voorstelling. 

"Neen, absoluut niet. Kijk eens, 
een acteur is een autonoom iemand. 
Je kan acteurs dus niet uitwisselen: 
met een andere acteur krijg je een 
andere voorstelling, ook al lijkt het 
dezelfde regie. Dat was ook een 
misvatting met Brechts modelboeken. 
Je kon die boeken wel volgen en 
kopiëren, maar een goede kopie is een 
herschepping." 

In de KNS speelde Paul 'sJongers 
als Pozzo in dezelfde acteerstijl. Jo 
Decaluwé daarentegen is helemaal on-
realistisch, in contrast met Juli en 

Het nieuwe verlangen 
Bij het Raamtheater heb je een 

bijzonder succesrijke produktie lopen 
met Arme Cyrano. Die is nu reeds goed 
voor meer dan honderd voorstellingen. 
Bij de KNS was je laatste regie De 
Speler. Tussen die twee parallelle pro-
dukties zitten nogal wal verschillen op 
het gebied van de acteerstijl. Hoe komt 
dat? 

"Je mag niet vergeten dat Arme 
Cyrano de genade heeft van reeds 
zovele malen te zijn opgevoerd. Dat is 
een volledig ingespeelde voorstelling. 
De Speler heeft te kort geleefd. Bij het 
Raamtheater heb ik daarenboven een 
groep jonge mensen, met wie ik een 
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Arme Cyrano zeer intens contact heb. Ik kon repe-
(Raamlhealer) teren zoveel ik wou. De twee produk-

ties hebben wel gemeen dat ze met de 
meest economische middelen qua de-
cor, aankleding en rolbezetting een 
ingewikkeld verhaal vertellen." 

Toch valt het op dat Luc Perceval in 
De Speler met een andere gestiek 
speelt, dan zijn oudere collega's. Hij zit 
dicht bij de Cyrano-stijl. Bij Frank 
Aendenboom is daar niets van te mer-
ken. Gaat het om een generatiever-
schil? 

"Misschien wel. Luc Perceval heeft 
een soort elan vital, hij is een zeer 
lichamelijk acteur. Ik zie hem echt in 
een boeiende richting ontwikkelen. 
Dat is natuurlijk anders dan Aenden-
boom, maar die had hier de rol van 
een Engelsman, en als zodanig is hij 
lichamelijk eerder geremd. Maar ook 
hier zie ik geen stijlverschil, wel een 
verschil in rol." 

Desondanks was Aendenboom niet 
overtuigend. En ik wil hier niet eens 
spreken over Bert André als Russische 
generaal. 

"Ik vond Frank wel overtuigend, 
en Bert André ook. Je moet er echter 
rekening mee houden dat de KNS 
geen stijl heeft. Nu eens werken ze met 

Tillemans, dan komt Van Zundert, 
dan weer iemand anders. Maar de 
grote theaters, het Taganka, of het 
Piccolo, hebben het gemaakt omdat 
spelers en regisseur samen iets wilden 
vertellen op een bepaalde manier. Ik 
probeer die situatie nu te creëren bij 
het Raamtheater. Omdat ik geloof dat 
ik het kan, heb ik me in dat avontuur 
gestort. Ik heb daar minder middelen, 
maar ik wil het in de eerste plaats met 
acteurs doen. Ik wil geen decors meer 

zien. Ik ben gekomen tot de lege 
ruimte en de acteur." 

Heb je voor Cyrano voldoende 
respons bij de critici ondervonden ? 

"Critici zijn een deel van de vrije 
meningsuiting; ik vind alleen dat de 
jongste jaren hier een soort geleerde 
domheid heerst. Ik schrik me te pletter 
als iemand bij Cyrano zegt, dat deze 
problemen tot het verleden behoren. 
Dus: de problemen van de liefde en de 
timiditeit bestaan niet meer. Wel, dan 
heeft de mensheid een staat van 
perfectie bereikt, die ik vooralsnog 
niet om me heen zie. Ik begrijp ook 
niet altijd waarover men het heeft. Ik 
hou van alles wat met het menselijke 
avontuur te maken heeft. We kunnen 
b.v. niet met elkaar samenleven. Ik 
heb vele genres geregisseerd, maar 
voor mij zijn dat allemaal tekens van de 
menselijke gecompliceerdheid. Het 
gaat altijd over de spanning tussen 
droom en werkelijheid, over het 
nieuwe verlangen. Ik raak daar niet 
over uitgepraat. De auteurs trouwens 
ook niet. Het publiek staat daarbij aan 
mijn kant. Elkedagzittenzeopelkaars 
schoot. We kunnen Cyrano nog lang 
op de affiche houden, want het is nog 
niet uitgespeeld." 

Hel is een vertoning waarbij alle 
aandacht geconcentreerd is op de ac-
teur. 

"Carlos Tindemans heeft tijdens 
een voordracht in ' tStuc te Leuven 
eens gezegd dat Vlaanderen nog 
steeds zweert bij de dominante functie 
van de acteur. Volgens hem is dat 
ouderwets en achterhaald. De regis-
seur moet nu centraal staan. Dat is, 
excuseer de uitdrukking, prietpraat. 
De acteur is voor mij nog altijd de 

W A L T E R T. 

Charles Cornette 
(Regie-assistenties van Galilei, 
King Lear, Purper Stof, De Vrek...) 

Hij en ook Rik Hancké hebben 
mij Brecht leren kennen. Nu ik zelf 
regisseer, ontdek ik wat ik van hem 
geleerd heb: een groot gevoel voor 
timing en een zeer secure methode 
om teksten te ontleden. Om te 
improviseren was er toen in het 
spel weinig plaats; iedere repliek 
had haar intentie in het kader van 
zijn concept, dat reeds aan het 
einde van de lezing — en het waren 
zeer lange periodes van lezen — 
vaststond. Nu zou ik daar proble-
men mee hebben, vooral na zo 
tegengestelde ervaringen als b.v. 
met Arturo Corso. 

Karei Vingerhoets 
Leonce in Leonce en Lena van 

G. Büchner was de eerste rol die ik 
met Walter speelde, op Studio 
H.Teirlinck. De enorme hoeveel-
heid materiaal, mij door hem 
aangereikt, woog me toen te 
zwaar: ik herinner me het gevoel 
steeds achter de rol aan te hollen. 
Vier jaar later vond ik hem voor 
een korte tijd terug in de KNS en 
het ging merkelijk beter. Vooral als 
Lancelot Gobo in De Koopman van 
Venetië, kon ik hem al minder 
struikelend volgen op het pad van 
de creatie. Weer vier jaar later 
werd onze samenwerking steviger, 
en mijn ondertussen wat zoek-
geraakte zelfvertrouwen opgevij-
zeld in het Raamtheater. Eerst in 
August, August, August, daarna in 
de titelrol in Arme Cyrano. Vooral 
door de, bescheiden, assistentie bij 
het vertalen van Rostands meester-
werk begon ik klaarder te zien (en 
later op de repetities klaarder 'mee 
te spelen') in Walters werkwijze. 

Geen hoogdravend, hypothe-
tisch, wereldverbeterend 'concept', 
waarin geen acteur zich een plaats 
weet te vinden, maar de wonder-
lijke, wrede, ontroerende of ko-
mische realiteit van de paradox. 
Het poëtische raadsel van de auteur 
uitvergrotend, voor en met de 
toeschouwer. In het dagelijkse, 
soms banale, meestal concrete en 
technische gevecht van het theater 
maken, voel ik me als acteur 
gewapend met Walter als onfat-
soenlijk speelse generaal. 
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