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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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