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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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