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werd niet goed genoeg gevonden en 
Pantagleize daarom na een jaar afgevoerd." 

De Ondergang van de Titanic van 
Enzensberger, een verzameling van 
gedichten, Het je als regisseur vee! 
invulruimte. Ook bij Heiner Muller is 
dat het geval. Kies jij precies voor zo'n 
teksten die je die vrijheid laten ? 

D.B.: "Toen ik dat jaar met dat 
project bezig was, heb ik veel tijd 
gehad om mij te bezinnen over thea-
ter, ook vanuit heel veel ongenoegen 
over de voorbije seizoenen. Daar heb 
ik voor mijzelfde ontdekking gedaan 
dat theater van alle vormen van 
drama, de meest poëtische is. En dat 
betekent dat in theater de meeste 
ruimte kan gegeven worden aan asso-
ciatie en suggestie. Bob Seyffer heeft 
me in die tijd Enzensberger leren 
kennen en ik heb dat gretig aange-
pakt ; dat was ook inhoudelijk veel 
ruimer dan de stukken die we daar-
voor gedaan hadden. Omdat die door 
hun rationaliteit en door de behande-
ling van deelproblemen heel veel 
kansen misten om de toeschouwer 
in een roes te brengen. Ik verwerp die 
periode niet, maar ik had langzaam 
ontdekt dat ik i.p.v. politiek of maat-
schappijkritisch theater eerder een 
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Het Brussels Kamertoneel werd in 

1964 opgericht door Johan Van der 
Bracht, Bert Hertecant en Hugo 
Weckx. Men bespeelde gedurende vijf 
seizoenen met een zeker succes het 
zaaltje Vita onder de basiliek van 
Koekelberg. Daarna begonnen de 
Wanderjahre: repetities boven de 
'Waltra' , en onder de 'Egmont' , de 
verhuis naar de Meli op de Heizel. 
Daarop komt het veto van de minister 
van Nederlandse cultuur: het BKT 
moest naar de Beursschouwburg dat, 
na het gewelddadig buitenzetten van 
de Werkgemeenschap, zonder gezel-
schap zat. Die liaison hield een jaar 
stand, waarna het BKT naar de rand-
stad trok in Strombeek-Bever, dan 
naar het PSK. Johan Van der Bracht 
verliet wegens ziekte het gezelschap en 

soort filosofisch theater wou brengen, 
met meer levensvisie dan maatschap-
pijvisie. De maatschappijkritiek is 
niet weggevallen, integendeel, hij ligt 
nu in een rijkere bedding. Enzensber-
ger, Botho Strauss, in zekere zin ook 
Kalisky met Op depuinen van Cartha-
go waren auteurs die helemaal in die 
richting schreven." 

"Als ik probeer tot een synthese te 
komen over de problemen van onze 
tijd, kom ik steeds weer uit op wat het 
materialisme ons heeft aangedaan. 
Hoe een materialistisch denken en de 
almacht van de rede zoveel krachten 
in de mens en in de samenleving heeft 
verdrongen. Als ik gewoon naga hoe 
liefde, kunst, geloof, idealisme, ver-
antwoordelijkheidszin, collectiviteit, 
geëvolueerd zijn, vervormd zijn door 
de impact van een westerse maat-
schappij die op efficiency is gericht, 
dan denk ik dat theater die begrippen 
moet helpen herwaarderen en een 
ethische herijking moet bewerkstel-
ligen. Freek de Jonge geeft daar in zijn 
werk een prachtig voorbeeld van. We 
moeten af van de frustratie dat we niet 
zouden mogen preken, moraliseren. 
Die woorden zijn in de jaren 60 en 70 
in de vuilnisbak gegooid. We waren 
beschaamd iets moraliserends te zeg-

Historiek 
Rudi van Vlaenderen (voordien in 
Toneel Vandaag en Toka) werd inge-
haald : "Ik moest eerst het BKT nieuw 
leven inblazen, want zij stonden ner-
gens meer. Dal hebben we vooral 
gedaan via schoolvoorstellingen met 
Paul Ricour en later Eva Bal." 

Daarnaast groeide uit de Horvath-
produktie Kasimir en Karoline (regie 
van Hugo Van den Berghe) een nieu-
we artistieke lijn rond Ronnie Com-
missaris en Dirk Buyse van vooral 
realistische en maatschappijkritische 
stukken. Eva Bal groeide uit het BKT 
weg en stichtte een eigen gezelschap. 
Het regisseursduo kneedde het BKT 
langzaam een gezicht: Sizwe Bansi is 
dood. Audiëntie, De match. enz. 

In 1979 permitteert het BKT zich 
een dramaturg. Rob Seyffer, en evo-

gen, maar ik denk dat in de jaren 80 
de behoefte aan een moraal, een 
ethiek voor de samenleving en het 
individu opnieuw scherp wordt aan-
gevoeld. We moeten opnieuw naar de 
zin van ons leven durven tasten. De 
rede moet opnieuw in evenwicht ge-
bracht worden met de kracht van de 
verbeelding, de intuïtie, de onderbe-
wuste drijfkrachten waardoor een sa-
menleving wordt voortgestuwd." 

"Botho Strauss wijst op de gevaren 
van het irrationele. \n Bekende gezich-
ten zijn de mensen het slachtoffer van 
een gefantaseerde interpretatie van de 
realiteit. Dat brengt hen tot waanzin 
of zelfmoord. Kalldewey, farce wat ik 
volgend seizoen regisseer, vertoont 
hetzelfde ziektebeeld. Maar het is niet 
omdat leven met verbeelding gevaren 
inhoudt, dat je haar moet uitbannen. 
Trouwens, een theorie van Botho 
Strauss is dat de macht van de rede het 
individu in een nefaste richting van de 
verbeelding drijft, omdat de motor 
daarvan de angst is, de existentiële 
angst van de mens. Wat ik ook nog bij 
Botho Strauss herken is het gevaar 
van het eindeloos relativeren, het niet 
meer kunnen kiezen. Het is een wijd-
verbreide ziekte met cynisme als on-
dergrond." 

"Het andere stuk dat ik ga doen, 
Quartett van Heiner Müller, toont 
twee personages die ten onder gaan 
aan een zeer radicale keuze, nl. totale 
destructie, niets blijft nog overeind, 
alleen 'het niets' heerst nog. Ik vraag 
mij vaak af welke optie je als theater-
maker moet nemen: radicaliteit of 
nuance. De twee zijn moeilijk te vere-
nigen en toch denk ik dat de gevaren 
van beide richtingen te groot zijn als je 
één van hen tot het uiterste volgt. 
Theater maken is opereren in het 
spanningsveld tussen radicaliteit en 
nuance. Quartett en Kalldewey, farce 
situeren zich in dat spanningsveld." 

Het zijn twee negatieve stukken. Ze 
tonen de onmogelijkheid. 

D.B.: "Het eindpunt van Quartett 

lueren repertoire en stijl van een 
realistisch naar een meer 'suggestief 
theater. De ondergang van de Titanic is 
daarvan het meest verrassende resul-
taat, met navolging in Aantekenin-
gen van een dode, Op de puinen van 
Carthago, e.a. Maar na een paar 
seizoenen is men artistiek op mekaar 
uitgekeken en wordt er opnieuw ge-
wisseld : Ronnie Commissaris gaat 
naar Gent, Luc De Smet neemt in 
1983 de artistieke leiding over. 

Voor volgend seizoen regisseert 
Dirk Buyse Kalldewey, farce van 
Botho Strauss en Quartett van Heiner 
Müller. Er is een coproduktie met het 
Jules Verne-project van Franz Marij-
nen in Groningen en Arne Sierens 
wordt als nieuwe projectleider aange-
trokken. 
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