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(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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