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BIOGRAFIE

Antoon Van den Eynde wordt in 1926 geboren in de Antwerpse

Seefhoek. Zijn pseudoniem Tone Brulin ontleent hij aan zijn

grootvader Petrus Brulin, een kleurrijke en vinnige figuur die in

de verbeelding van zijn kleinzoon mythologische proporties aan-

nam. Brulin ervaart zijn vader als een erg autoritaire figuur, hij

wil niet dat Tone van theater zijn beroep maakt. ‘In veel van mijn

werk vind je zijn figuur terug. Hij is de sleutel van alles. Net als

bij O’Neill trouwens.’1 In de populaire operette Im weissen Rössl
ziet Brulin de Duitse filmkomiek Siegfried Arno, die een erg grote

indruk op hem maakt en een van zijn alternatieve vaders wordt.

De jonge Brulin vlucht in een wereld van dromen, theater en

kunst die alles doordringt.

Al heel vlug houdt Brulin de onderwijzersopleiding in Lier voor

bekeken. Na een kort verblijf aan het Antwerpse Hoger Instituut

voor Toneel en Regie (1944), gaat hij studeren aan de Nationale

Hogeschool voor Bouwkunst en Sierkunsten, het befaamde ‘La

Cambre’, opgericht door architect Henry van de Velde, waar hij de

klas toneeltechniek volgt (1943-1946). Net zoals in het Bauhaus

had deze school het klassieke model verlaten en legde ze een grote

klemtoon op interdisciplinariteit, en op toegepaste kunsten in het

bijzonder. Herman Teirlinck was er op dat ogenblik directeur en

ook mentor van de toneelafdeling. Hij werd Brulins eerste grote

leermeester. Door zijn toedoen geraakte Brulin ervan overtuigd dat

theater geen verzameling is van ‘kunstjes’ die aangeleerd worden,

maar een droom voor de toekomst van de mensheid. Eens hij zich

deze utopische visie op theater had eigen gemaakt, bleef theater-

maker Brulin in elke nieuwe context waarin hij terechtkwam zoe-

ken naar een voorlopige en eigentijdse invulling van die droom: het

kamertoneel, het laboratoriumtheater van Grotowski, het Derde

Wereldtheater,… In het bruisende klimaat van de school hoorde

Brulin vertellen over Craig, Malevitch en Tatlin; kreeg hij les van

mensen als Jozef Cantré, Oscar Jespers, Joris Minne, Camille

Poupeye; leefde hij er met ambitieuze medeleerlingen als Roger

Somville, Olivier Strebelle, Pierre Alechinsky, enz.  Hij leerde er

ook zijn eerste vrouw Mona kennen. 

Als theatermaker wou Brulin alle onderdelen van deze totaal-

kunst beheersen, hij schrijft zich – zonder medeweten van

Teirlinck – in voor de lessen aan de Studio van het Nationaal
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Sabamprijs. Zijn erkenning als regisseur zou na het geleverde

werk in het Nederlands Kamertoneel nu vlug volgen.  

Brulin krijgt in 1956 een jaarcontract in de Brusselse KVS

(samen met Dora van der Groen). Met dat gezelschap maakt hij

een reis door Belgisch Congo en begint daar zijn Afrikaanse loop-

baan. Hij wordt door de directeur van het Zuid-Afrikaanse

National Theatre/Nasionale Toneel in Pretoria (NTO) aange-

trokken als regisseur (1958-1959). Hij werkt er één jaar, intro-

duceert er een modern Nederlandstalig en Engels repertoire

(Beckett, Claus) en sticht er Die Kamertoneel/The Chamber

Theatre naar het Antwerpse model. In de loop van het jaar ont-

moet hij er de Afrikaanse schrijver Athol Fugard, een verwante

ziel. In Belgisch Congo werkt Brulin aan De honden, een anti-

apartheidsstuk dat in verschillende landen – vooral Oostblok-

landen – wordt opgevoerd. In België probeert men de opvoering

onder druk van de Zuid-Afrikaanse ambassade te verbieden.  

In 1960 voeren Brulin en Fugard een deel van hun gezamenlijk

project uit via Brulins mise-en-scène van A Kakamas Greek, een

anti-apartheidsstuk van David Herbert. Met hun New Africa

Group zijn ze de revelatie van het Brusselse Festival van het

Avant-Gardetoneel. Clive Farel blijft in België en speelt voor het

Nederlandse Kamertoneel o.m. in Potopot (1961), een anti-kolo-

nialistisch drama van Brulin eveneens door hem geregisseerd.

Fugard ensceneert in Amsterdam nog  De honden van Brulin

(1960) voor hij definitief terugkeert naar Zuid-Afrika. Brulin

vestigt zich nu voor langere tijd in België. Hij wordt realisator bij

de BRT (1960-1966) en geeft les aan de pas opgerichte opleiding

voor regisseurs (het RITCS) tussen 1963 en 1969. Met Afrika

heeft hij nu een meer dan puur culturele band: in Ghana is hij

volgens de plaatselijke gebruiken getrouwd met Komle, een

zwarte vrouw, die bij hem in Asse komt wonen.  

In 1967 is Brulin verslaggever op het 10e Congres van het

International Theatre Institute in Warschau, als hij daar

Grotowski ontdekt… Living Theatre en het Theater Laborato-

rium van Grotowski zijn een schok voor hem. Het effect is groot.

Brulin zweert het literaire teksttheater af en legt zich toe op

acteurstraining, improvisatie, muziek en beweging. Samen met

Franz Marijnen leidt Brulin nu acteerworkshops in Mechelen,

Brussel en Gent. Hij regisseert in 1970 de eerste productie van het

Théâtre Laboratoire Vicinal (Saboo) die meteen aan een wereld-

tournee begint (o.m. La Mama, Festival Persepolis, enz.). Zelf

biografie
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Toneel, waar hij wil leren regisseren en vooral acteren. Na zijn

prille acteerervaringen bij de Trekkende Komedianten (1944-

1945), in de Brusselse KVS (De koopman van Venetië, 1944-1945)

en bij het Antwerpse Jeugdtheater van Corry Lievens, waar hij een

seizoen aan verbonden was (1945-1946), wil hij zich oefenen als

speler. Zijn loopbaan in de Studio wordt een grote ontgooche-

ling… Hij studeert er in 1949 af, maar als acteur ziet de toenma-

lige leider van de Studio, Fred Engelen, geen toekomst voor hem. 

De professionele loopbaan van Brulin begint in mineur. Zijn

vrouw Mona overlijdt erg jong en de jonge acteur-regisseur-deco-

rateur is werkloos. Om zijn opleiding verder te zetten maakt hij

verschillende reizen naar Zweden, Tsjechoslovakije, de Verenigde

Staten, Engeland, enz. en schrijft hij voor diverse kranten. Zijn

acteerkwaliteiten worden duidelijk minder gewaardeerd dan zijn

vormgevingstalent. Als decorateur kan Brulin even aan de slag bij

de KNS en het Reizend Volkstheater (RVT), maar voor de acteur

én de regisseur Brulin blijft de deur voorlopig gesloten. Brulin is in

die jaren vooral actief als publicist en mede-oprichter van de avant-

gardetijdschriften Tijd en Mens (1948) en Gard Sivik (1952).

Met Dora van der Groen die intussen zijn levensgezellin gewor-

den is, speelt hij poppenspel en treedt hij op in het cabaret van

Anton Peters (Cyrano). In de Koreaanse vertelling De rode beek,

die hij opzet met Dora, zitten een paar ingrediënten van zijn latere

werk: de schets van een mythische Oosterse wereld en actuele allu-

sies op de Koreaanse oorlog.

Samen met Jan van den Broeck richt Brulin in 1953 het

Nederlands Kamertoneel op, dat het ‘Theater op Zolder’

bespeelt. Na een moeilijk begin slagen ze er als eerste naoorlogs

gezelschap in, o.m. door een stel goede acteurs en door een ver-

nieuwend repertoire, het monopolie van de Antwerpse KNS te

bedreigen. Brulin speelde er zelf maar twee seizoenen, maar

schreef verschillende stukken voor de groep.

Dan komt er ineens een deus ex machina: Brulin wint in 1953

de prijs van de boekenweek in Amsterdam (Twee is te weinig,
drie is te veel) en ontvangt zijn prijs uit de handen van de konin-

gin. Zijn erkenning als schrijver is een feit en zijn stukken wor-

den nu opgenomen door de grote schouwburgen (in 1957 heb-

ben zowel de Antwerpse KNS als de Brusselse KVS Nu het dorp
niet meer bestaat op hun repertoire.). Voor zijn toneelteksten zou

hij in 1963 nog de driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletter-

kunde krijgen (Pas op, mijnheer Lipman komt), en in 1964 de

tone brulin

6 / kritisch theater lexicon - 5 - augustus 1997



ARTISTIEKE ONTWIKKELING EN
MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT

‘De dichter zegt ergens dat een mens meer dan één keer wordt

geboren. Hij wordt geboren uit het lichaam van zijn moeder,

maar een tweede maal als hij dat verkiest uit zichzelf. Uit zijn

eigen wil, zodra hij ervoor gekozen heeft zich door geestelijke

middelen te verheffen. Dit gebeurt door opeenvolgende initiaties

die men soms beproevingen kan noemen. Soms worden ze opzet-

telijk gezocht en zijn ze het resultaat van een vrije keuze, door

traditie, soms gebeurt het door toeval.’3 Brulin heeft Teirlincks

droom van een hergeboorte van het theater als maatschappelijk

ritueel vertaalt naar het niveau van de individuele existentie. Het

theater kan het ik helpen om vanuit de leegte door initiatie zich-

zelf geestelijk te verheffen en te verinnerlijken.

In dit project van zelfontplooing speelt het leerproces een belang-

rijke rol: ‘Je blijft altijd een leerling, hoe oud je ook bent’. Leren

is belangrijk om aan de verstarring te ontkomen. Brulin verza-

melt de hele wereld rond kenniskapitaal dat hij zal investeren in

zijn droomproject. In de loop van 1955 vinden we hem terug in

de Verenigde Staten (Universiteiten Denver, Wisconsin), waar hij

zich toelegt op de studie van het Amerikaanse theater en enkele

lessen volgt in de Actor’s Studio. Brulin werkt trouwens een leven

lang aan zijn opleiding verder. Zo volgt hij o.m. workshops en

stages bij de BBC (1961), bij het Berliner Ensemble (1957), bij de

La Mama-Plexusgroep, bij Odin Teatret in Holstebro (1967),

enz. Minstens even belangrijk is het autodidactische proces en

het sociale milieu. Door zijn levendige contacten met kunstper-

soonlijkheden als Teirlinck, en later de mederedacteuren van het

vijftigerstijdschrift Tijd en Mens en het vijfenvijftigersblad Gard
Sivik installeert hij zich in een actief kunstmilieu dat zijn nieuws-

gierigheid voortdurend prikkelt. Op de vraag van Bert Parloor

door wie hij allemaal is beïnvloed, antwoordt hij in 1966 dat zijn

invloeden aanvankelijk afwisselend expressionistisch (Brecht,

Toller), surrealistisch (Artaud) en realistisch (Arthur Miller)

waren.4 Verder wijst hij ook op zijn enthousiasme voor de prille

Cobra-beweging en voor het geëngageerde Nederlandse blad De
Vlam dat ijverde tegen de kolonialistische oorlog in Indonesië
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Opleiding

houdt Brulin het nu in Europa weer voor bekeken, hij geeft

workshops en lessen aan een aantal Amerikaanse Drama

Departments. Samen met de theaterstudenten van Antioch

College richt hij in Curaçao de Otrabanda Company op, een

groep die hem een tijdlang zal volgen. In Curaçao krijgt Brulin

van de Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland,

Suriname en de Nederlandse Antillen de opdracht er het theater-

leven te stimuleren (1970-1972). Hij ensceneert er enkele spraak-

makende producties met jonge mensen (cf. Les nègres van Jean

Genet) en bestudeert er verder de Afrikaanse en Caraïbische cul-

tuur. Met de Otrabanda Company maakt hij verschillende voor-

stellingen o.m. de The Kakaaka Makaako die in La Mama in pre-

mière gaat. 

In 1972 is Brulin te gast in Maleisië, waar hij drie jaar werkt

aan de Sains Universiteit in Penang. Hier maakt hij een aantal

eenvoudige voorstellingen, proeven van een naïef theater. Hij

bestudeert er het Aziatische theater en samen met Siti Fauziah,

een Maleisische actrice die later zijn – Aziatische – vrouw wordt,

bereidt hij er de creatie voor van een nieuw gezelschap: TIE 3, het

Theater van de Derde Wereld in Europa. 

TIE 3 vestigt zich in Antwerpen en Brulin bouwt er van 1975

tot 1985 aan een geëngageerd multicultureel repertoire van

Afrikaanse en Aziatische stukken in een hybride mengeling van

interculturele theatervormen, naieve uitdrukkingsvormen en

actuele allusies: Kapai Kapai (Arifin C. Noer), Ba Anansi (Edgar

Cairo), Prostituees van Djakarta (W.S. Rendra). TIE 3 speelt in

alle uithoeken van de wereld. In 1980 krijgt hij de Oscar de

Gruyterprijs voor zijn regie van Kapai Kapai. Intussen doet

Brulin nog gastregies in Zweden, Noorwegen en de Verenigde

Staten. In 1986 laat hij het roer over aan zijn opvolger Eugène

Bervoets. Die ziet de moeizaam bevochten subsidies na enkele

jaren verdwijnen en moet het gezelschap opdoeken. Sindsdien

werkt Brulin nog freelance mee aan producties van o.m. KNS

Antwerpen, DNA Amsterdam en onlangs het Zuidpooltheater

(als acteur). Ondanks zijn 71 jaar is Brulin ook vandaag nog een

theatermaker met grote drijfkracht… een vliegend tapijt.2

tone brulin
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van de trance (cf. de Tarahumaras), de magie, de droom en de

opwekking van energieën die de scheiding van kunst en leven

ongedaan maken. De focus valt bijgevolg op incantatie, defor-

matie, impulsieve geluiden, gebaren en reflexen, niet op duidelijk

herkenbare conventies en betekenissen. Lijkt zo’n ‘atonaal

theater’ nog erg veraf voor Brulin, de hoop dat het volk via

theater zijn oervitaliteit en daardoor ook zijn identiteit zou kun-

nen terugvinden blijft voor hem binnen het bereik. Hierin liggen

reeds het latere parcours Brulin-Grotowski en het project van het

Derde Wereldtheater (TIE 3) vervat.

Geleidelijk aan probeert Brulin nu ook actief zijn theaterprak-

tijk in overeenstemming te brengen met zijn wilde ideeën. Dit

wordt hem door de grote gezelschappen niet in dank afgenomen.

Volgens tenoren als Maurits Balfoort loopt Brulin voorbijge-

streefde utopieën uit de jaren ’20 achterna en is er nu een periode

van neo-classicisme aangebroken. Les anciens et les modernes... 

In het begin zijn de schouwburgen niet geïnteresseerd in Brulins

teksten. Maar daar komt vlug verandering in, wanneer hij in

1953 de prijs van de boekenweek wint in Amsterdam met Twee
is te weinig, drie is te veel en als jong Vlaams toneelschrijver de

felicitaties van de koningin in ontvangst mag nemen. De foto’s

bereiken de binnenlandse pers en Brulin is ineens een ‘bekende

Vlaming’. Zijn stukken worden meteen opgevoerd door het

Nederlands Kamertoneel, KNS Antwerpen, KVS Brussel. Het

bekroonde stuk wordt later bewerkt als muziektheater

(Italiaprijs)6. Pas op, mijnheer Lipman komt (luisterspel, 1952;

toneelstuk 1958) wordt met de driejaarlijkse Staatsprijs voor

Toneelliteratuur bekroond en is het eerste stuk van Brulin dat de

rassenproblematiek centraal stelt. Het is gebouwd rond het twee-

polige schema dat heel wat van zijn stukken vertonen: een actu-

ele maatschappijkritiek en een ritueel-mythologisch perspectief

dat aansluit bij een existentiële vraagstelling. De mythologische

dimensie van Lipman concentreert zich rond de figuur van Sloan,

een schrijver die aan een roman werkt over een fictieve figuur

Lipman. Het schrijfproces voltrekt zich als een zuiveringsritueel:

Sloan die vroeger in Kenia woonde en getuige was van de slach-

tingen van de Mau-Mau’s (zijn familie werd uitgemoord)

bezweert zijn angsten en schuldgevoelens door een verschrikke-

lijke zwarte hoofdfiguur, Lipman, te creëren die gestalte geeft aan

de verboden en verdrongen regionen van het onderbewustzijn

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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(met o.m. Henriette Roland Holst en Jef Last). Brulin was als

weinig anderen op de hoogte van recente ontwikkelingen in

theater en andere kunstvormen. 

Experimentele en conventionele ruimtes
(1953-1958)

Tot 1953 had Brulin zijn theaterdroom vooral via de literatuur

moeten waarmaken. Van zijn bijdragen in Tijd en Mens blijft

vooral de introductie van het ideeëngoed van Antonin Artaud in

de Vlaamse kunstwereld een belangrijk gegeven: ‘Toneel der

wreedheid’.5 Toen hij werkte aan Vincent van Gogh – een van

zijn eerste stukken – was hij op het spoor gekomen van Van
Gogh ou le suicidé de la société van de Franse acteur en dichter

en van enkele andere geschriften als het reisverhaal Voyage au
pays des Tarahumaras en het luisterspel Pour en finir avec le
jugement de Dieu. Samen met het manifest zelf, Le théâtre de
cruauté, vormen die toen moeilijk verkrijgbare teksten voor

Brulin een fascinerend model voor een theater van de toekomst.

Eerst legt Brulin zorgvuldig uit hoe het idee van de ‘wreedheid’

verstaan kan worden. Wat Artaud doet met het begrip ‘wreed-

heid’ is volgens Brulin gelijklopend met de kern van zijn artistie-

ke betoog, nl. begrippen, woorden, dingen losscheuren uit hun

conventionele betekeniscontext, ze voorzien van een nieuw

lichaam en daardoor ook van een nieuw leven. De hergeboorte

van woorden en gebaren. Brulin stelt zich in deze tekst niet op als

een afstandelijk commentator: hij gaat achter de woorden van

Artaud staan, citeert, legt uit, en vult ook aan. Brulin onder-

schrijft de stelling dat het westen een kunstmatige cultuur heeft

opgetrokken die gebaseerd is op de omvang van boekenverzame-

lingen, bibliotheken en instellingen; daar waar de scheiding tus-

sen leven en kunst onaanvaardbaar is. Hij houdt een pleidooi om

in de kunst het leven te (her)ontdekken en vice versa, en om via

leven en kunst ook zichzelf te ontdekken. Hier valt het betoog

van Artaud samen met de existentialistische inzichten van Brulin. 

Brulin schenkt in zijn betoog veel aandacht aan de scheiding

tussen het theater en het volk: ‘als het volk het toneel ontwend is,

is een der redens de leugens van een valse esthetiek’. Om die ver-

starde en al te zeer van het leven verwijderde kunst te lijf te gaan,

moet de kunstenaar dan maar kiezen voor het instrumentarium

tone brulin
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Teksten

Artaud



Met ‘verantwoordelijke’ acteurs als Alex van Royen, Denise

Deweerdt, Dries Wieme, Willy van Heesvelde, een regisseur als

Jo Dua, en schrijvers als Tone Brulin (tevens acteur en regisseur)

en Piet Sterckx, of scenografen als de gebroeders Payot, had het

NKT een wissel op de toekomst.

De specifieke ruimte- en organisatiestructuur van kamertone-

len zorgt voor: een kleinere afstand tussen acteurs en publiek, een

kleiner aantal rollen, een beperktere speelduur (eenakters), een

neiging tot underacting en een organisch gegroeid ensemble.9

Tone Brulin droomt ervan dat deze kamertheaters ooit leiden

tot een nieuwe vorm van toneelspelen: ‘Atonale verzen moet men

leren lezen en die moeite getroost men zich pas dan als men

meent dat dit van waarde is. Atonaal toneel – moest dit er ooit

komen – zou men ook moeten leren zien en beleven.’10. Voorlopig

blijft de vernieuwing hoofdzakelijk beperkt tot een vernieuwing

van het repertoire. 

Het NKT opent met een avond vol eenakters van Tone Brulin

(waaronder Twee is te weinig..., Dromen van ijzerdraad). Brulin

is tijdens het eerste seizoen heel actief en speelt mee in de meeste

stukken. Samen met Jan van den Broeck, en later Lode Verstraete

werpt hij zich ook op als de regisseur van het gezelschap.

Ondanks de aangekondigde evolutie bleef het NKT aanvankelijk

een vrij klassieke opvatting van de relatie auteur – regisseur –

acteur huldigen. Zelfs Brulin ging toen in zijn praktijk nog uit

van een autoritaire verhouding tussen tekst en regie. Als regisseur

van zijn eigen stukken probeert hij zijn interpretatie om te zetten

in een heldere mise-en-scène.11

Sinds 1953 wordt Brulin gerekend tot de veelbelovende jonge

generatie van theatermakers die de toekomst van het Vlaamse

toneel gaan bepalen. Wanneer Vic de Ruyter directeur wordt in

de Brusselse KVS na de brand van 1955, vernieuwt hij grondig

het gezelschap, trekt hij enkele jonge honden aan (Dua, Brulin,

Buyl, Van der Groen) en legt hij een grotere klemtoon op Vlaamse

toneelstukken. Tone Brulin wordt aangeworven als regisseur; hij

combineert schrijven, spelen, decor en regie. Zijn eerste regie is

meteen een succes voor hem, voor de choreografe Lydia Chagoll

en voor Dora van der Groen die opvalt in haar rol als dochter van

een Chinees minister (Edelwater). Het stuk heet Jonkvrouw
Edelwater en is van de auteur Sji-I-H’Siung. In de loop van het-

zelfde seizoen regisseert Brulin Nu het dorp niet meer bestaat
voor KVS Brussel. 

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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van de blanke kolonialist. Nadat Sloan zijn personage ook effec-

tief op straat ontmoet en erdoor achtervolgd wordt, geraakt hij

gelouterd en overwint hij zijn angsten. Zijn boek is succesvol en

is een afrekening met de bourgeoiswereld van zijn vrouw en de

oud-koloniaal Bedinger, een gevreesd criticus en de minnaar van

zijn vrouw. Sloan keert na het schrijfritueel terug naar Afrika

waar hij een nieuw leven wil beginnen. Het stuk balanceert op de

rand van zwarte humor, een kritiek op de koloniale blik en een

ritueel offer waarbij Sloan zich als een moderne Abraham (hij

heet niet voor niets Abraham!) onderwerpt aan een opdracht die

zijn moed op de proef stelt. Een gelijkaardige Abraham-figuur

vindt men ook nog in andere stukken van Brulin, zoals het min-

der bekende Ogen van Krijt (1963) – overigens tot vandaag één

van de interessantste teksten van Brulin – waar de hoofdperso-

nages alweer Abe en Zake heten, en waar naast het zuiveringsri-

tueel ook de verbinding van het actuele en het metafysische cen-

traal staan. De verbinding van die twee polen blijft ook later het

watermerk van Brulins theater. Zelfs 25 jaar later zegt hij nog: ‘Ik

droom inderdaad van een religieus toneel, maar dan één met een

duidelijke band met de maatschappij. (...) Het eeuwige lijden

moet je verbinden met het sociale lijden van de mens’7. De inter-

nationale carrière van Pas op, mijnheer Lipman komt is niet

onaardig: Wenen (première), Konstanz, Bremen en de

Nederlandse Televisie-Stichting. Brulin regisseerde het stuk zelf

in de Antwerpse KNS tijdens het seizoen 1957-1958.

Op dat ogenblik is Brulin trouwens al een tijdlang een graagge-

ziene gast in de grote schouwburgen. De doorbraak was er niet

alleen gekomen door zijn ‘internationaal’ succes als schrijver,

maar ook door zijn koppig volgehouden pleidooi voor een nieuw

en jong theater als alternatief voor de grote schouwburgen: het

kamertoneel. In 1953 richt Tone Brulin samen met zijn vriend

Jan van den Broeck uit het Haciendatheater het Nederlands

Kamertoneel (NKT) op. Tijdens zijn vele reizen was het Brulin

opgevallen dat er zich een klein theatercircuit in Europa aan het

ontwikkelen was.8 Volgens Brulin hebben deze theatertjes twee

interessante dynamieken: ze werken aan een internationaal

avant-garderepertoire (Sartre, Beckett, Ionesco, e.a.) en ze stimu-

leren oorspronkelijk werk van jonge auteurs. Hun houding geeft

blijk van durf en stellingname. Zelfbewust houden ze zich op in

de marge van de grote schouwburgen. 

tone brulin
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markt te Antwerpen omwille van zijn huidskleur een attractie

was. Er liep ook nog een blindgeslagen Amerikaanse bokser te

bedelen in de sandwichbars aan het Centraal Station. Ziedaar de

samenvatting van onze Afrikakennis.’12 De opening van de gren-

zen en de confrontatie van noord en zuid geven aanleiding tot de

eerste kritische analyses van de Afrikapolitiek, aan beide kanten. 

Op dat ogenblik neemt de KVS een Congodrama van de kolo-

niaal Edmond Janssen en zijn broer de populaire schrijver Jos

Janssen op het programma: Terug naar de bron (1957-1958);

Tone Brulin krijgt de regie toegewezen. In het stuk wordt

getoond hoe een geleerde neger, een ‘évolué’, het vertrouwen van

zijn weldoeners, de kolonisatoren, beschaamt. Hij volgt de raad

van de dorpstovenaar en steekt de missie in brand. Brulin vat zelf

de moraal als volgt samen: ‘Hij heeft soms een fijngesneden pak

uit Parijs aan, maar trekt zijn hemd uit en op zijn blote borst zal

je amuletten van een voorvaderlijk bijgeloof ontdekken.’13 Het

stuk probeerde de angst voor – wat men zag als primitieve, tri-

bale uitingen – fenomenen als het Kibangisme of de Mau-Mau te

bezweren. Brulin bereidde deze regie zorgvuldig voor, maar werd

voortdurend geconfronteerd met de koloniale vooroordelen in de

tekst, bij het gezelschap en bij hemzelf. Anderzijds maakte de

ontmoeting met de Congolees Badaboudila, een lagere ambte-

naar in Groot-Brussel, die een folkloristische groep leidde die het

‘authentieke’, of beter ‘exotische’ aspect van de voorstelling

moest waarborgen, een grote indruk op hem. Brulin ondervond

dat de regels van het métier, de taal, de logica en de door hem

gehanteerde realistische theatercode geen uitkomst brachten en

voelde zich aangetrokken tot het irrationele en naïeve andere, dat

andere leden van het gezelschap steevast als ‘ongedisciplineerd’

omschreven. De Congoscènes toonden volgens Brulin uiteindelijk

een eenvoud, een kracht en een vrolijkheid die in andere KVS-

voorstellingen onhaalbaar bleken en daar had het groepje van

Badaboudilla een groot aandeel aan. Toch werd de voorstelling

na de première en na een klacht bij de directeur afgevoerd. Het

bescheiden experiment was mislukt. De KVS ging nog tijdens de

zomer van dat jaar op tournee in Belgisch Congo. Het gezelschap

trad daar niet op voor Congolezen, maar voor Vlamingen in de

kolonie. Tijdens het verblijf in Congo werd Brulin zich steeds

meer bewust van het onrechtvaardige en racistische koloniale

systeem: ‘de jongetjes met de gezwollen buikjes die naast ons

bedelden en zonder iets werden weggestuurd; de neger die door

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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Anno 1997 is dit meer dan veertig jaar oude stuk over het door

de nazis uitgeroeide dorp Lidice op vele vlakken gedateerd. Het

geeft het dilemma aan waarmee na de gruwelen van de tweede

wereldoorlog op de puinen van de oude een nieuwe maatschap-

pij wordt opgebouwd. Moet men voorrang geven aan het nieuwe

politieke programma en het verleden verdringen, of moet men

een kans geven aan zelfontplooing? Vandaag klinken de dialogen

te expliciet, er wordt te veel gepraat en geargumenteerd, de per-

sonages zijn consistent binnen hun evolutie, de taal is een logisch

instrument. De dramaturgische compositie van het stuk is naar

onze normen erg klassiek en heeft helemaal niets ‘atonaal’. De

bijval van het stuk ligt in het engagement van de auteur, de actu-

aliteitswaarde van de problematiek en in het existentialistisch-

expressionistische klimaat waarin het stuk is ondergedompeld.

Steeds meer bevinden de stukken die Brulin produceert zich in in

de context van het na-oorlogse maatschappelijk relevante mede-

delingsdrama. Binnen die internationale conjunctuur zal Brulin

met stukken als De honden, Potopot en Nu het dorp niet meer
bestaat een grote bekendheid krijgen. De experimentele vorm en

taal die hij in stukken als Vertikaal en Horizontaal ontleent aan

Beckett, kent geen bijval in de grote schouwburgen, maar beant-

woordt eerder aan de vraag van de kamertheaters. 

Ondertussen dient zich een eerste grote cesuur aan in de artistie-

ke loopbaan van Tone Brulin, die samenvalt met een verschuiving

in de samenleving. 1958 is het jaar van de wereldtentoonstelling

in Brussel, de kleinburgerlijke en provinciale Beulemanscultuur

van de hoofdstad wordt in één ruk geconfronteerd met een onge-

breideld binnenstromend internationalisme en met het opruk-

kende modernisme van de techniek, van de kunsten en van de

media. Het zijn de eerste openingen in het harnas van de wester-

se nationalistische, verzuilde en kolonialistische cultuur. Voor het

eerst krijgen ook Congolese jongeren en kleine fidele ambtena-

ren, kortom ‘évolués’, de kans om naar de hoofdstad van de

kolonisator te komen. ‘Zoals de identiteitskaart een belangrijke

stap schijnt te betekenen in onze ontwikkeling naar de Über-
mensch, zo werd het bezit van een carte d’ évolué beschouwd als

een trede op de ladder naar de geciviliseerde mens’, schrijft Brulin

spottend. Voor 1958 was de confrontatie van de meeste Belgen

met de Congo en de Congolezen onbestaande: ‘Wij gingen als

jongentjes van tien kijken naar zwarte Jef die op de Vogelen-
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Dit streven kan hij uittesten in Die Kamertoneel (als er

Afrikaanse stukken opgevoerd worden) of the Chamber Theatre

(als er in het Engels gespeeld wordt). De eerste twee regies van

Brulin in Die Kamertoneel worden gezien als een groot artistiek

succes. De Afrikaanse pers besteedt ook bijzondere aandacht aan

het acteerspel in het kamertoneel. Dat wordt in verband gebracht

met Brulins ervaring met de Actor’s Studio: ‘menselike emosies is

bronaar van drama’.17 Voor het eerst in zijn loopbaan wordt nu

ook het sobere acteerwerk van Brulin uitvoerig geprezen in de

Engelse opvoering van Waiting for Godot in The Chamber

Theatre (dat hij regisseert en waarin hij Vladimir speelt) en in

Saint-Joan van Shaw waarin hij de jongensachtige Dauphin

speelt. Alhoewel de vooruitzichten voor Brulin in Zuid-Afrika

rooskleurig zijn, verlaat hij het land na één seizoen. Van 31 juli

tot 22 augustus was immers zijn oude gezelschap, het NKT, op

zijn verzoek te gast in Pretoria en Johannesburg en hij vertrekt

samen met hen… richting Congo. 

Weer breekt Brulin met een systeem omdat het hem esthetisch

en in dit geval vooral maatschappelijk onbevredigd en onvrij ach-

terlaat. Herhaaldelijk had Brulin er bij het NTO op aangedron-

gen dat hij zou kunnen werken met kleurlingen en bantoenegers.

Daartoe volgde hij ook het bantoetoneel op de voet. In

Johannesburg had hij immers de jonge schrijver en regisseur

Athol Fugard aan het werk gezien met een exclusieve bantoecast

(No Good Friday). Maar de toepassing van de Apartheidswetten

en pasjeswetten wordt steeds driester en gemengde voorstellingen

worden gaandeweg verboden. Brulin geraakt bevriend met Athol

Fugard, die hij uitnodigt in Pretoria en in het najaar van 1959

maakt hij het decor van Fugards productie Nongogo in de

Anglikaanse kerk van Johannesburg, de laatste geautoriseerde

voorstelling voor een gemengd publiek. Deze voorstelling kwam

tot stand via de Union of South African Artists, een groep anti-

apartheidkunstenaars. 

De ontmoeting met Athol Fugard is wellicht de eerste grote inter-

nationale artistieke ontmoeting in zijn carrière. Fugard is op dat

ogenblik nog niet echt doorgebroken als schrijver en Brulin speelt

volgens Fugardexpert Russel Vandenbroucke een belangrijke rol

in de verdere ontwikkeling van zijn carrière. Brulin nodigt

Fugard uit naar Pretoria waar hij niet kan meespelen in zijn eigen

voorstelling zonder het verbod op gemengde voorstellingen te

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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een blanke met een biljartkeu op het hoofd werd geslagen; de

dienstbode die suiker had gestolen; zij allen hebben zich herhaal-

delijk op ons gewroken. En je kan ze niet eens ongelijk geven.

Wij – met ons theater – hadden er niets te maken.’14 Brulin was

na twee jaar KVS wat uitgekeken op het verstarde Vlaamse

theaterlandschap en zocht een vluchtlijn. Het parcours van

Brulin zou zich in de komende jaren richten naar het fascineren-

de Afrika en naar het politiek geëngageerde theater.

The rebel with a cause (1958-1968)

Op uitnodiging van de directeur van het Nasionale Toneel in

Pretoria Zuid-Afrika, de heer Breytenbach, reist Brulin na de

Congotournee door naar Pretoria. Hij is er voor één seizoen

(1958-1959) verbonden aan de Nationale Toneelorganisasie

(NTO). Tone Brulin regisseert en speelt er in stukken in het

Engels en in het Afrikaans. Zo opent hij de aula van de universi-

teit in Pretoria met een versdrama van N.P. van Wyk Louw,

Germanicus, en de stadsschouwburg van Bloemfontein met een

regie van Hellersee van A. De Klerk. In Germanicus gebruikt

Brulin geen voorgordijn wat het contact met het publiek bevor-

dert en monteert hij zonder enige onderbreking of pauze vijf

bedrijven aan mekaar waarin maar liefst 62 spelers op de scène

staan. Zijn regie wordt ook geprezen omdat ze sober gehouden

is, met oog voor detail en focus. Deze economische regieopvat-

ting contrasteert sterk met wat tot dan toe gebruikelijk is, nl. een

effectrijk en exuberant spektakel en een sterk poëtische zegging.

‘Dit het vir my duidelik geword dat die toneel hier nog te veel

beoordeel word na die uiterlikhede van skynglans en klater-

goud.’, merkt hij op in Die Burger.15 Brulin ontleent zijn sobere

en accurate regiestijl grotendeels aan zijn ervaringen met het

Nederlands Kamertoneel. Brulin richt na korte tijd een kamerto-

neel op naar het voorbeeld van het Nederlands Kamertoneel.

Daar krijgt hij een experimenteerruimte waar hij kan werken aan

een vernieuwing van het repertoire en van de regiestijl. Brulin

wijst op de noodzaak om de uitvergrote gebaren, de feestelijke

spektakels en de groots opgezette regie te vervangen door een

verzorgd en sober spel en een uitdunning (‘Dit beteken dat besluit

is dat dit beter sou wees om één goeie stoel te maak waarop ’n

mens kan sit as tien wat kraak’).16
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16 / kritisch theater lexicon - 5 - augustus 1997

NTO en

Kamertoneel 

in Pretoria

Athol Fugard



stukken botsten op veel onbegrip, maar Brulin bleef koppig

doorgaan met zijn protest en werd hierdoor een belangrijk voor-

loper van het politieke theater van de jaren ’70 en van het docu-

mentair theater in de tweede helft van de jaren ’60. 

Potopot (1958) schreef Brulin na zijn ervaringen met de regie van

Terug naar de bron en zijn contact met de Congolees Bababoudilla.

De achtergrond van het gebeuren is de wereldtentoonstelling. Het

stuk confronteert de neger Potopot met twee minderjarige Belgen

die hem allebei voor hun tegengestelde ambities willen gebruiken

en met twee kolonialisten, de familie Baillon. Potopot zal een onbe-

grijpelijke conclusie trekken voor wie overblijft: hij ruimt één van

de jongeren (de jongen) uit de weg. Zijn innerlijke gevoelswereld

blijkt nergens in het stuk door de blanken begrepen te worden.

Potopots klacht over expo 1958 wordt weergegeven via een aan-

grijpende drumsolo: ‘Er was geen paleis van het geduld, geen paleis

van verdraagzaamheid, geen paleis van de liefde...’. Het stuk werd

in een regie van Brulin nog gespeeld door het Nederlands

Kamertoneel met Clive Farel in de hoofdrol (1961).

In De honden, Brulins meest succesrijke stuk, vertaald in 10

verschillende talen en gespeeld in Polen, Rusland, Roemenië,

Algerije, Budapest, Lubljana, Parijs, Amsterdam (Creatie. Regie:

Athol Fugard), Berlijn, enz. legt hij het raciale fanatisme bloot in

de Zuid-Afrikaanse samenleving. Het stuk werd geschreven toen

de apartheid nog maar pas in de belangstelling kwam (vooraf-

gaand aan Sharpville en Soweto) en voor de Black Panther-

beweging in de Verenigde Staten. Voor het stuk in première ging,

had Brulin in De Nieuwe Gazet een reeks artikelen geschreven

waarin hij o.m. de uitzuivering en de deportatie van bantoes uit

de slums en ‘townships’ aanklaagde door de Afrikaanse overheid

en schreef over het groeiende verzet en zelfbewustzijn bij de ban-

toe-intellectuelen en de bewoners van de ‘townships’: ‘Sofiatown:

we won’t move’.19

Vandaag komt de taal van De honden veel te gepolijst en te

moraliserend over en is het bewustmakingsaspect achterhaald.

Brulin zegt hier zelf enkele jaren later over: ‘Inmiddels heeft de

negerrevolte in Amerika zulke grote afmetingen aangenomen,

dat de neger niet meer in een minderwaardige positie staat en zelf

de wapens in handen genomen heeft, zodat het misplaatst is dat

een blanke hem patroneert’.20 De neger moet m.a.w. zelf de zaak

van de neger verdedigen. Desondanks maakte het stuk overal

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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overtreden. De voorstellingen werden getoond in de ‘townships’

Sophiatown en Orlando voor kleine zwarte publieksgroepen.

Brulin bezocht samen met Fugard de ‘townships’, was enthou-

siast en suggereerde Fugard dat hij een professionele theaterop-

leiding zou volgen. Dankzij Brulin kwam Fugard in dienst van

het NTO als toneelmeester van Brulin, zo assisteerde hij o.m. bij

de regie van Hugo Claus’ Bruid in de more. Fugard zelf

beschouwt het NTO als zijn dramaschool: ‘It was educational

learning how directors get work out of actors (...) Some of the

plays were well written, so there was also an important lesson in

craftmanship.’18 De twee mannen gingen na Nongogo uit

mekaar: Brulin vertrok naar Congo waar hij De honden schreef,

een aanklacht tegen de apartheid, en vervolgens naar Ghana

waar hij zijn derde (Afrikaanse) vrouw leert kennen; Fugard ver-

trekt met Sheila naar Londen waar hij aan de bak komt als klus-

jesman. Op voorstel van Brulin die opnieuw opduikt in Londen,

richten de twee samen met de Zuid-Afrikaanse acteur en schrij-

ver David Herbert en een zwarte acteur uit Sierra Leone, Clive

Farel, een nieuw gezelschap op: The New Africa Group. Met een

stuk van David Herbert, A Kakamas Greek, in een regie van

Tone Brulin zou de groep in het Brusselse Paleis voor Schone

Kunsten het internationale Festival van het Avant-gardetoneel

openen op 24 mei 1960. Voor het eerst regisseert Brulin een

puur-apartheidsstuk over de Griek Akadis, die eigenlijk Okkie is

(Athol Fugard), een kleurling die zich uitgeeft voor blanke, en

Gabriel (David Herbert) die ondanks zijn blanke kleur feitelijk

een zwarte albino is die zijn identiteit verzwijgt, en ten slotte

Skelm, een zwarte (Clive Farel) die het hele stuk door zwijgt. Het

stuk was de meest opvallende productie van het festival. Nadien

zou Athol Fugard nog Brulins stuk De honden regisseren voor

het Nederlandse gezelschap Puck (13 november 1960). Intussen

had zich in Zuid-Afrika op 21 maart 1960 de slachting bij

Sharpville voltrokken en de Fugards besloten terug te keren naar

hun land. Het belang van de Afrika-ervaring en van de ontmoe-

ting met Fugard voor Brulin is het feit dat hij zich resoluut pro-

fileert als een schrijver die reageert op de actualiteit en contes-

teert. Stukken als De honden, Schildknaap van een vechtjas en

Boetie gaat naar goudstad, later omgedoopt in A Coon’s
Carnival zijn reacties op de apartheid, Potopot is dan weer een

stuk over kolonialisme en racisme, In aanwezigheid van de
minister is een kritiek op het politieke beleid in België. Al deze
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dat theater een instrument kan zijn voor de kritische analyse van

politieke en historische situaties. ‘Toeschouwer zowel als lezer

zijn zo geboeid door de inhoud dat ze vorm en acteurs vergeten.

Wat gezegd wordt grijpt zo aan dat ze zich niet meer afvragen in

hoeverre dit stuk eigenlijk goed of slecht geschreven is’.22

Opvallend gegeven: Brulin kiest niet de wetenschappelijke

theateranalyse van Brecht als voorbeeld, maar het ‘pakkende’ kri-

tische volkstheater van Piscator. Het geloof dat theater een forum

kan zijn om een expliciete aanklacht te formuleren die het publiek

boeit, is groter dan ooit. Maar zelfs al lijkt hij Piscators aange-

paste idee van een volkstheater op dat ogenblik te onderschrijven,

Brulin blijft sceptisch over de concrete politieke impact van het

‘massamedium’ theater, hij merkt op: ‘... dat het soms is alsof men

een lucifersdoosje in de Noordzee gooit in de hoop dat de

Noordzee eens zal uitdrogen en dat iemand dan het lucifersdoos-

je zal vinden om er de hele mensheid mee te verwarmen.’23 Wat

hem vooral interesseert is het aanknopingspunt met de actualiteit,

de opstandigheid en de kern van humanisme die dient als brand-

stof voor het maken van theater en kunst. Zijn betrokkenheid is

ethisch zoals dat van de humanistische existentialist, niet revolu-

tionair, doctrinair of pragmatisch politiek. Brulin sluit zijn perio-

de van expliciete maatschappijkritische dramaturgie en regie af

met een tweetal producties die het vrijheidsberovende doctrinaire

systeem in de Oostbloklanden blootleggen: Haasje over in West-
Berlijn (KNS, 1963-1964) en Tractor Dimitri (NTG, 1964-1965)

combineren poëzie en realisme, het zijn stukken waardoor hij na

een korte vriesperiode ook weer bij de grote gezelschappen aan-

vaardbaar wordt als regisseur. Minder voor de hand liggend is in

die periode het door Toneel Vandaag in 1965 opgevoerde In aan-
wezigheid van de minister, waarin Brulin een lichte politieke sati-

re levert op de ‘belgitude’: op de bureaucratie, de onvrije menings-

uiting, het domme nationalisme, de corruptie, enz.: ‘voor mij is

het Belg-zijn of Vlaming-zijn van pijnlijke betekenis. Het heeft mij

ergens de waardigheid, de levensvrijheid, het enthousiasme en de

kreativiteit ontnomen waarop ik normaal recht heb.’24.
In 1967 regisseert hij nog een tweetal documentaire theater-

stukken: Dallas van de Belgische auteur Jean Francis (Ensemble,

13 april 1967) dat een politieke analyse geeft van de moord op

de Amerikaanse president in 1963 en Loemoemba, een bewer-

king van het stuk Une saison au Congo van Aimé Césaire door

Brulin (Utrecht, 13 november 1967), waarmee hij de dramatische

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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veel ophef in die tijd doordat het de stilzwijgendheid over de

apartheid doorbreekt. Wanneer de Afrikaanse overheid repressief

optreedt in Sharpville is het stuk zelfs niet meer uit de actualiteit

te weren. Bij de opvoering van het stuk in 1960-1961 door de

Antwerpse KNS in een regie van Ben Royaards leidt dit tot harde

conflicten. Vooral de officiële Zuid-Afrikaanse instanties reage-

ren heftig. De Zuid-Afrikaanse Cultuurattaché is verontwaardigd

en schrijft een pro domo waarin hij de apartheid verdedigt en het

stuk van Brulin afdoet als ‘goedkope sensatie’, ‘leugens’ en ‘per-

soonlijk animo’. Volgens hem is de politie wel degelijk bekom-

merd om het lot van de arme gevangenen;  is de pasjeswet niet

erger dan de Europese verplichting om een identiteitskaart bij je

te hebben; is het niet schandalig dat de krotten in de ‘township’

Sophiatown vernietigd werden, maar wel dat de stadsoverheden

Sophiatown zo lang lieten voortbestaan; geven de onderwijswet-

ten wel degelijk gelijke kansen op ontplooing aan de bantoes en

blanken; en is de rechtspleging in Zuid-Afrika ‘onbesproken’21.

Hij vindt het onbegrijpelijk dat het stuk niet wordt verboden en

als een schooluitgave zal gepubliceerd worden. Het protest tegen

De honden blijft aanhouden en zowel het Taalactiecomité (TAK)

als de Algemeen Nederlands-Suid-Afrikaans-Vlaamse Vereniging

houden acties tegen het stuk. Na de première weigert actrice Tine

Balder, die kort daarna met haar man Fred Engelen naar Zuid-

Afrika zal vertrekken, het publiek te komen groeten. Uiteindelijk

gaat alles toch door. Dit kan niet gezegd worden van sommige

andere stukken. Butchy gaat naar goudstad, het latere A Coon’s
Carnival, werd via een speciale interventie van de directeur-gene-

raal van de BRT niet uitgezonden om het Zuid-Afrikaanse esta-

blishment niet voor het hoofd te stoten. Schildknaap van een
vechtjas werd door het Nederlands Kamertoneel in hun repertoi-

re opgenomen in 1963 met Clive Farel in de hoofdrol. A Coon’s
Carnival verdween twintig jaar van het repertoire en zou pas in

1987 door DNA Amsterdam gecreëerd worden. 

Brulin leeft in die jaren op de golfslag van het politieke theater.

Hij geraakt gecharmeerd door de oude Piscator die in zijn regie

van Der Stellvertreter (Rolf Hochhuth) bewijst dat hij nog steeds

een interessant proefstuk van documentair theater kan voorleg-

gen. Nadat hij in 1963 de opvoering in de Freie Volksbühne te

Berlijn zag gelooft Brulin, zoals de aanhangers van het documen-

tair theater in Duitsland (Peter Weiss, Hochhuth, Kipphardt, e.a.)
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cultuurgoed (Tijl, Jan zonder Vrees, Timmermans, keizer Karel,

enz.) of het klassieke repertoire, krijgt hij de kans om de Vlaamse

kijker te confronteren met een internationaal toneelrepertoire.

Hij brengt het repertoire van de kamertonelen op televisie en

realiseert voorstellingen van o.m. Saul Levitt (Het proces van
Andersonville), Jean Francis (Dallas), van de Zuid-Afrikanen Uys

Krige (De sluipschutter) en Athol Fugard (The blood knot), van

Eugene O’Neill, Arthur Adamov, Slawomir Mrozek, e.a.

Hij doet ca. vijftig realisaties op zes jaar tijd waaronder een twin-

tigtal Nederlandstalige producties: inclusief zes van zijn eigen dra-

ma’s (1960-1966). Een hoogtepunt was ongetwijfeld de bekroning

(Prix Italia) met zijn voor opera bewerkte Twee is te weinig, drie is
te veel in 1966. Het zou een van zijn laatste BRT-producties wor-

den. Brulin ergert zich aan de bureaucratie, vindt dat hij te weinig

leert, dat hem te veel wordt opgedrongen en dat hij zijn dromen

niet kan realiseren. Voor de zoveelste keer voelt hij zich beperkt in

zijn vrijheid en zoekt hij een vluchtlijn. Eerst wordt dat het Hoger

Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding (RITCS) waar hij

sinds 1963 geregeld als docent werkt en zich probeert te herbron-

nen. Van 1967 tot 1969 werkt hij er heel intensief met de eerste

‘lichtingen’ van deze nieuwe regieopleiding (o.m. Franz Marijnen,

Gilbert Deflo, Jacques De Decker, Jan Decorte). Ondertussen blijft

hij stukken schrijven en regisseren voor het Nederlands

Kamertoneel, KNS, NTG, het Jeugdtheater van Gent (NJT),

Toneel Vandaag en het Nederlandse Ensemble. Het zal duren tot

1969 voor hij een meer radicale vluchtlijn uitkiest: Brulin verkoopt

zijn landelijke woning in Asse en vertrekt naar de Verenigde Staten

en later naar Curaçao om zich te herbronnen. Zijn woede op het

Vlaamse theaterbestel is groot: ‘Ik heb veel tijd verloren omdat ik

de Vlaamse praktijk in wou en daarvoor al die bonzen nodig dacht

te hebben. En dus ben ik na mijn studies hun weg gaan volgen. (...)

Het oordeel van mensen uit conventionele middens heb ik te lang

laten doorwegen.’26 De stap is bruusk en de breuk is groot: hij blijft

dit keer meer dan zes jaar weg. De voorbereiding van de nieuwe

zwerftocht die nu start, begint al veel vroeger, nl. in 1963, wanneer

Brulin Grotowski ontdekt in Warschau... zijn tweede grote artis-

tieke ontmoeting in het buitenland.

In 1963 is er in Warschau een groot congres van het International

Theatre Institute (ITI). Brulin vertegenwoordigt België samen met

Jan Christiaens en is officieel verslaggever van de sectie over pro-

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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ontwikkelingen in Congo rond de onafhankelijkheid, de dekolo-

nisering, de moord en de figuur van Loemoemba presenteert van-

uit het perspectief van een Afrikaan. De productie werd in

Nederland opgezet, Brulin had de voor hem te enge Belgische

mentale en sociale ruimte nog maar eens verlaten.

Brulin geraakt meer dan ooit in de ban van de Afrikaanse kunst

en cultuur. Heel lovend is Brulin over het Wereldfestival van de

Negerkunst dat in Senegal (Dakar) werd gehouden in 1966. Daar

zet de Afrikaanse kunst volgens hem een stap naar volwassenheid

door uit te gaan van eigen waarde en eigen realisaties, door niet

langer de door westerse landen geproduceerde etnische films te

propageren en door rechtstreeks de dialoog aan te gaan met de

Europese avant-garde.25 Brulin pleit in 1966 niet voor een strijd

tussen de verschillende culturen, of voor een gescheiden ontwik-

keling. Hij sympathiseert met de stelling van Sarte dat de négri-

tude maar een fase is in de ontwikkeling en dat er uiteindelijk een

maatschappij zal ontstaan zonder rassen, waar alle culturen, ook

de westerse en de Aziatische, aan participeren. Voor hem houdt

de veelgehoorde slogan ‘terug naar de bron’ niet op bij de her-

ontdekking van de eigen cultuur door de Afrikanen, maar moet

deze beweging uiteindelijk leiden tot een klimaat waarin ver-

schillende, evenwaardige culturen mekaar aanvullen en vervol-

maken. Hier laat Brulin zich kennen als een humanist, als een

antropoloog à la Brook die de stukjes Afrika en Azië, oosten en

westen in de mens tot hun bron, nl. de menselijke cultuur, wil

voltooien. De titel van het stuk dat hij in 1959 nog regisseerde als

Terug naar de bron heeft in 1966 een humanistische, algemeen-

menselijke inhoud gekregen. Het is een idee dat hem tot op van-

daag zal inspireren, en dat vooral in zijn avontuur met TIE 3 een

uitdrukking gevonden heeft.

Ik streef naar een volkomen a-literair toneel 
(1969-1975)

Na zijn Afrikaans avontuur was Brulin aanvankelijk wat rustiger

geworden. Hij wordt door de BRT geëngageerd als televisieregis-

seur en krijgt van de toenmalige directeur Jan Boon de opdracht

om televisiespelen te realiseren. In de eerste jaren van de televisie

oriënteert hij zich tegen de stroom in niet langer op het Vlaamse

tone brulin
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workshop te leiden. Marijnen is intussen begonnen met zijn expe-

rimentele groep Camera Obscura, waarvan Brulin artistiek advi-

seur is, en Grotowski is op dat ogenblik al wereldberoemd.

In 1963 stond Brulin echter nog niet zo ver. De ontdekking van

Grotowski geeft hem de energie om opnieuw aan te knopen bij de

theoretische ideeën die hij propageerde toen hij in Tijd en Mens
zijn bijdrage schreef over Artaud: ‘begrippen, woorden, dingen

losscheuren uit hun conventionele context, ze voorzien van een

nieuw lichaam en daardoor ook van een nieuw leven.’, had hij

toen geschreven. Hij gaat op zoek nu naar zijn ‘atonaal’ theater,

naar het creatieve potentieel van de performance, en naar zichzelf.

Even voor het ITI-Congres heeft hij een voor zijn doen erg onge-

woon stuk geschreven: Ogen van krijt (Eyes of Chalk). In dit tek-

stexperiment is er een voortdurende afwisseling tussen de ‘mono-

logue intérieur’ van een gewezen dominee (Abe) en dialoogflarden

tussen Abe en een jong meisje Zake. De taal is associatief en beel-

dend. Het hele stuk ademt een sfeer van angst, schuld (het oog van

de wraak), eenzaamheid en dreigend geweld uit, intussen spelen

de figuren een rollenspel uit een of andere cowboy-story. Dan

krijgt Abe de opdracht Zake te doden. Het spel balanceert tussen

de clichés van een religieuze show, een tabloid-verhaal over over-

spel en dominees, het bijbels verhaal van Abraham en Izaak, een

rescue-operatie en een gruwelijke thriller. Het einde is onduidelijk,

Zake loopt weg en keert terug met de sheriff, maar Abe is van de

aarde verdwenen. Hij bestaat enkel nog in de verbeelding van het

kind. Ogen van krijt opent een nieuwe periode in de schriftuur

van Brulin waarin teksten impulsen of instrumenten worden die

het creatieve vermogen van de acteur en zijn performance moeten

aanspreken, tekst en theater worden ervaringsdomeinen. Het idee

van de auctoriale toneelauteur die commentaar levert op een

maatschappelijke context en zijn concept op de scène ziet gereali-

seerd, wordt losgelaten. Een direct gevolg voor de tekst is dat hij

zijn goddelijke status verliest; in de jaren ’70 zal Brulin teksten

maken die reflecties toevoegen aan de scenische improvisatie en

dus onmiddellijk geconsumeerd worden (cf. Otrabanda

Company) of teksten die continu gewijzigd worden als een per-

manent work in progress (cf. A tale of the two worlds). Een

gevolg voor het spel is dat het zich autonoom ontwikkelt als de

uitdrukking van het potentieel van de speler, als een aliterair

toneel. Na zijn vroege ontdekking van Grotowski, Living Theatre,

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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fessionele opleidingen o.l.v. de bekende theaterpedagoog Michel

Saint-Denis. In haar standaardwerk vertelt Raymonde Temkine27

hoe de internationale doorbraak van Grotowski begon tijdens dit

congres. Grotowski was namelijk sinds 1959 actief in het Theater

van de 13 Rangen, zijn laboratoriumtheater. Voortbouwend op

Artaud, oefent Grotowski daar het creatieve potentieel van zijn

acteurs. Hun tekst is enkel een vertrekpunt, een spelimpuls die de

acteur moet toelaten te experimenteren en te trainen met zijn

stem (resonanties, modulaties), zijn lichaam en zijn bewegingen.

Het spel voltrekt zich als een rituele zelfexploratie, een confron-

tatie met het onderbewustzijn en het mythisch bewustzijn van de

speler. Eugenio Barba, sinds drie jaar in Opole als assistent van

Grotowski, probeert op het ITI-Congres een aantal mensen naar

een voorstelling van de groep te krijgen in Lodz: Faust
(Marlowe). Brulin is een van de schaarse geïnteresseerden, hij

komt geïmpressioneerd terug en probeert ook anderen ertoe aan

te zetten om te gaan kijken. Tijdens de conferentie nog maakt hij

gebruik van zijn functie van verslaggever om de andere deelne-

mers warm te maken voor wat hij de dag voordien te zien gekre-

gen heeft: ‘The Flemish delegation thinks that it has been con-

fronted yesterday night in Lodz with the type of theatre that will

contribute to the liberation and freedom of an art that has been

too long dominated by conventional thinking. We want to thank

the Ministry of Education which made it possible for us to be

confronted with the type of theatre we wanted to realize in our

own country. We want to thank also the leading man of this the-

atre, Mr. Grotowski. We think that the result of his efforts and

those of the whole company are of the greatest importance for

the Dramatic Art in the world.’28 De oproep stuit op onbegrip,

vooral bij de Poolse communisten die zelf een andere theaterse-

lectie hadden gemaakt voor de deelnemers. Via Jack Lang en de

Festivaledities 1964 en 1965 van Nancy zal Grotowski ook in de

rest van Europa bekend geraken, pas in 1966 zal hij voor het

eerst naar België komen (Festival de Liège). Terug in België zet

Brulin zich aan het werk. Eén van zijn leerlingen, Franz

Marijnen, gaat een jaar in de leer bij Grotowski, ook Brulin zoekt

opnieuw contact en volgt stages in Holstebro bij Grotowski in

1967. Over die werksessies bericht hij uitvoerig: hij bewondert de

discipline van de acteurs en beschrijft zijn ervaring in termen van

een hergeboorte, een religieuze belevenis.29 In 1969 zullen

Marijnen en Brulin hem samen naar Mechelen uitnodigen om een

tone brulin
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de Verenigde Staten met optredens in dé centra van de alterna-

tieve theatercultuur. In de Verenigde Staten vonden ze onderdak

bij een nieuw circuit van interessante open theaters: het Universal

Movement Theatre Repertory o.l.v. Mark Hall Amitin die heel

wat bekende groepen onder zijn hoede had: The Company

Theatre uit L.A., Bread and Puppet Theatre uit New York, San

Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Open

Theatre, enz. Later zou ook Tone Brulins Otrabanda Company

onderdak vinden in hetzelfde circuit. Later op het jaar wordt het

Théâtre Laboratoire Vicinal met deze productie ook uitgenodigd

op het Festival van Persepolis, naast Grotowski, Brook, Victor

Garcia, Bread and Puppet en enkele oosterse en Afrikaanse groe-

pen (augustus-september 1970). 

De internationale context lijkt al deze initiatieven veel warmer

te onthalen dan de binnenlandse en Brulin probeert vanf 1969

kost wat kost weg te geraken naar de Verenigde Staten waar hij

vrijer denkt te kunnen werken: ‘Ik ben ernaartoe gegaan omdat ik

voelde dat ik hier mentaal geen uitweg zag om behoorlijk kreatief

te zijn. (...) Hier was ik uitgeput.’32 Hij schrijft talrijke sollicitatie-

brieven naar allerlei Drama Departments en kan na een tijdje aan

de slag in Antioch College, Ohio.

Wanneer Brulin in de Verenigde Staten aan het werk gaat als

dramadocent, wordt hij aanvankelijk aangesproken op de erva-

ring die hij in de jaren ’50 en ’60 heeft opgebouwd als regisseur

van maatschappijkritische, van neorealistische stukken en van

het repertoire van de kleine theaters. Hij regisseert er stukken van

John Osborne (Missouri Repertory Theatre, 24 juli 1969) en De

Ghelderode (Antioch College, 7 maart 1969; Bennington

College, 4 juni 1970) en wordt er omschreven als ‘a brilliant

director when it comes to realistic drama’. Pas later, na de eerste

tournees van het Théâtre Laboratoire Vicinal en Otrabanda

Company en na enkele acteerworkshops ziet men in hem ook een

deskundige in ritueel theater en Jerzy Grotowski (Antioch

College, Ohio 1969; College of Fine Arts, Athens Ohio, 1972).33

In de Verenigde Staten en in Antioch College in het bijzonder

werkt Brulin met jong spelersmateriaal, à la Grotowski. Uit die

contacten ontstaat de Otrabanda Company, een groep van zeven

studenten die hem zullen volgen op zijn reis naar Curaçao en

Maleisië. De groep wordt genoemd naar de ruimte die ze in

Curaçao van de overheid ter beschikking krijgen.

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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Bread and Puppet Theatre, enz. loopt Brulin het grote teksttheater

of het kleine kamertoneel niet meer achterna, hij kiest resoluut

voor een herinvulling van het autonoom spel na het expressionis-

tische experiment dat hij via Teirlinck en La Cambre had leren

kennen. Zijn ‘atonaal theater’ lijkt in aantocht te zijn. 

In zijn leerling Franz Marijnen vindt hij een even grote bewonde-

raar van Grotowski. Samen nemen ze in de loop van 1969-1970

een aantal initiatieven om theater te maken gebaseerd op de spel-

training van de Pool. ‘De training wekt het lichaamsgeheugen

op’30, zegt Marijnen die zich met de Amerikaan Lee Rass opwerpt

als de instructeur van de groep jongeren. Zij zoeken samen waar

het lichaam voor blokkades zorgt en verwijderen die zodat een

ongeremd lichaam vrij van alle gekunsteldheid zijn onderbewus-

te impulsen kan loslaten. Artistiek adviseur Brulin noemt dit ‘een

weg naar zelfkennis’. Uiteindelijk zal dit werkproces niet voltooid

worden en wordt Camera Obscura na korte tijd opgedoekt

wegens gebrek aan ondersteuning. Brulin krijgt nu de leiding over

de workshop van het NTG in de Zwarte Zaal, een poging om nog

iets van het Camera Obscura-initiatief te bewaren. Marijnen ver-

zorgt de speltraining van enkele (oud-)leerlingen van het

Conservatorium en Brulin maakt een ontwerptekst Ach du klei-
nes Wernerlein (vol verwijzingen naar de Oh! Calcuttashow), een

aanval op allerlei taboes. Carlos Tindemans mist in deze produc-

tie de analytische discipline en het radicalisme van Camera

Obscura en vermoedt daar de compromissfeer van het NTG ach-

ter, dat tot geen mentale ommekeer bereid is.31

Tijdens de trainingssessies in Mechelen krijgen Marijnen en

Brulin ook bezoek van een aantal jonge Franstalige theaterma-

kers: Frédéric Baal (die werkte bij Dubuffet in Parijs), Fréderic

Flamand (de latere leider van Plan K), Bernard Graczyc, Hans

Epp, e.a. Deze zochten iets gelijkaardig te doen zoals Camera

Obscura op basis van een aliterair tekstgegeven van Baal en Epp.

Franz Marijnen komt naar het Théâtre Laboratoire in

Schaarbeek voor een doorgedreven speltraining (repetitie), en

Tone Brulin neemt de regie in handen van het stuk Saboo (1969-

1970). Uit die ontmoeting ontstaat een losse allegorische verza-

meling van queestes, die vorm krijgen in een fysieke taal, deels

dans en deformatie, deels klankresonanties, schreeuwen, sisgelui-

den, enz. Er wordt een groep opgericht, het Théâtre Laboratoire

Vicinal, en die groep maakt een bijzonder succesvolle toer door

tone brulin
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Ook Brulin zou ondertussen een gelijkaardige evolutie meemaken

van een experimenteel laboratorium à la Grotowski, naar een

theater dat toeschouwers en gemeenschappen probeert te berei-

ken die weinig contact hebben met het levende theater: een nieuw

soort volkstheater dus. De antropologie en de interculturele

dimensie worden even belangrijk als het experiment en de tech-

niek. Brulin gaat hierdoor dichter aanleunen bij het parcours van

Barba’s Odin Teatret, dan bij dat van Grotowski. In de Verenigde

Staten had hij die weg al bewandeld tijdens een workshop met

Indiaanse studenten uit Santa Fé.35

In 1970 is Brulin op uitnodiging van de Nederlandse Stichting

voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse

Antillen (Sticusa) in Curaçao om daar het theaterleven te stimu-

leren. Hij sticht er een workshop voor Antilliaans theater. Brulin

integreert er de kennis die hij heeft opgedaan omtrent acteer-

techniek en ritueel theater in een veel ruimer kader: nl. een

theater maken voor een volk. Hier is hij weer terug bij een uit-

gangspunt dat hij al sinds het contact met leermeester Teirlinck

meedraagt: het theater moet herboren worden in een gemeen-

schap. Vertaald naar het existentialistische parcours dat Brulin

bewandeld heeft: ‘net zoals het individu zichzelf zoekt via het

theater, zo kan ook een volk zichzelf en uiteindelijk het univer-

seel-menselijke ontdekken via theater.’ Dit is het parcours van

een modern volkstheater. Het instrumentarium dat hij via het

kamertoneel heeft ontworpen en dat vooral op het repertoire en

de maatschappijkritiek is gebaseerd, kan behulpzaam zijn, maar

is niet voldoende. Ook het veel meer geöefende en creatievere

acteerpotentieel is nuttig, maar de bevrijding van lichaam en spel

schieten tekort tegenover een publiek van niet-theaterbezoekers.

Eerst kiest Brulin voor een aantal stukken uit het wereldrepertoi-

re waarmee hij zowel een menselijk of maatschappijkritisch

engagement als een mythologische inhoud kan demonstreren:

Who’s afraid of Virginia Woolf (Edward Albee) en Happy Days
(Samuel Beckett). Vervolgens moedigt hij Antilliaanse schrijvers

aan om in het Papiamentu over de geschiedenis en actualiteit van

hun volk te schrijven: Mi Yu Ta Inocente (C. Martina), Tula (P.

Dommecasse) over de rehabilitatie van een rebel die het verzet

leidde tegen de Nederlandse kolonialisten, La Lucha Final (A.

Salsbach) een protestmusical en Sharky, een kritisch stuk van

Brulin zelf. De artistieke hoogtepunten van zijn verblijf in

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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Met de Otrabanda Company vindt Brulin voor het eerst een

gezelschap met een losse structuur, een gezamelijke mentale

ruimte, een internationale samenstelling, getraind in de acteerop-

vattingen van Grotowski en het rituele theater van Brulin zelf.

Samen met hen maakt hij in Curaçao een ontwerptekst waarop

verder geïmproviseerd wordt: The Kaaka Makaako (1971), een

stuk over zeven kreupele en zieke mensen op weg naar de vrucht-

baar makende kracht. Die hopen ze te vinden op een ongerept

eiland. Als ze daar aankomen is het eiland al even verziekt. Met

deze productie zet Brulin nog de lijn verder van het fysieke

theater van de armoede. Hij eist een ver doorgedreven lichaams-

controle en weert elke truc of elk automatisme. Elk gebaar, elk

teken moet spannend zijn.

Een tijd later maakt de groep met Brulin een andere productie

Stump Removal (1973). Het stuk beschrijft de lotgevallen van een

boosaardige geleerde Dr. Katakoff, die vier perfecte mensen weet

te creëren en zelf het slachtoffer wordt van de leugens die hij hen

vertelt. Op een gegeven moment weigeren ze zijn leugens te gelo-

ven en schakelen ze hem uit. Dit stuk wordt niet allen opgevoerd

in elitaire kunstencentra of universiteiten, maar ook in gevange-

nissen, hospitalen en eenvoudige culturele centra. De Otrabanda

Company voelt in het spoor van Brulin ook steeds meer de

behoefte om een publiek van niet-theaterbezoekers, een gewoon

volks publiek te bereiken. Daartoe wordt een omvangrijke onder-

neming op poten gezet: de Otrabanda Company maakt met een

zelfgemaakt vlot een trip over de Mississipi: the Mississipi Raft

Project. Brulin zou de trip maar één keer meemaken. In alle aan-

legplaatsen wordt een circustent opgetimmerd en wordt er een

volks spektakel van muziek, dans, clownerie, boksen en perfor-

mance gepresenteerd: the River Raft Revue. Tijdens de opvoering

van Stump Removal doet zich een probleem voor dat tekenend is

voor de evolutie die de groep meemaakt. Het volkse publiek is

geshockeerd wanneer het de vreemde fysieke beelden en de onge-

wone geluiden hoort die deze argeloze Grotowski-adepten pro-

duceren en bovendien vindt het publiek de kledij te uitdagend. De

groep constateert een onverenigbaarheid tussen de experimente-

le, en dus ook elitaire speelstijl die ze vroeger huldigden, en het

nieuwe populaire project dat ze nu willen uitvoeren. In Drama
Review34 vertelt Ellen Maddow hoe na deze ervaring de intrige en

de fysieke beeldentaal van Stump Removal wordt geweerd en hoe

nog enkel de revuevorm en de clownerieën behouden blijven.

tone brulin
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Curaçao zijn wellicht Cuentanan di Nanzi en E Negernan naar

Les nègres van Genet.

E Negernan van Genet is in de mise-en-scène van Brulin een

combinatie van sobere handelingen, een zoektocht naar identiteit,

mythologie en para-religieuze riten en een impliciete sociale ana-

lyse. Brulin regisseert een zeer opmerkelijke voorstelling van het

stuk. Hij brengt een eigentijdse vorm en een voor de Antillianen

vreemd repertoire in verband met hun geschiedenis en met hun

politieke en religieus-culturele context. De regie confronteert the-

atrale rituelen met originele plaatselijke rituelen. Deze beweging

is tegengesteld aan wat gebruikelijk is in Latijns-Amerikaanse,

Afrikaanse of Aziatische landen, waar de officiële theaters vaak

Franse en Engelse stukken op het repertoire hebben en de in het

westen dominante speelstijlen en teksten naspelen voor de inland-

se intellectuelen en de burgerij. Brulin kiest stukken die relevant

zijn voor de plaatselijke situatie, met een algemeen-menselijke

kern. Ook de politieke relevantie van het stuk is niet gering na de

rellen van 1969, waarbij enkele arbeiders het Touristisch

Centrum van de Antillen in brand staken, en na de manifestaties

van ‘Black Power’ bij de Olympische Spelen en in de VS.

In Cuentanan di Nanzi is de werkwijze anders. Hier gaat

Brulin op zoek naar aloude volksverhalen van Nanzi een rebelse

schelm zoals Reinaert de Vos, die men zowel in Afrika als op de

Antillen en in Suriname vindt. Zijn avonturen zijn universeel

voor de Afrikaanse culturen, maar worden ook nog telkens aan-

gepast door de vertellers aan de concrete en actuele maatschap-

pelijke context en de vertelcontext. Zo impliceren ze een perma-

nente satire op de actuele samenleving.  Voor de traditionele en

aloude verhalen gaat Brulin op zoek naar een eigentijdse vorm.

Die vindt hij door in allerlei scholen improvisatieoefeningen te

houden. De verhalen worden later uitgewerkt in Ba Anansi van

TIE 3. Brulin was gefascineerd door het enthousiasme van de vele

kinderen die de toonmomenten van de workshop bijwoonden.

Vanaf dat ogenblik begint hij met een grotere nadruk te werken

aan een traject van een naïef theater dat het publiek in zijn kin-

derlijke onbevangenheid probeert aan te spreken. TIE 3 zou

daarvan het resultaat worden.

Via Curaçao wordt hij weer geconfronteerd met de vitale

kracht en het enthousiasme van de Afrikaanse en Afro-Ameri-

kaanse culturen. Theater wordt in zijn regie ook steeds meer een

feestgebeuren. Net als tijdgenoten Peter Brook (die met zijn troep

tone brulin
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[1] Nu het dorp niet meer bestaat (Tone Brulin). KVS Brussel 1956-1957.

Regie: Tone Brulin.



[2] Theatertraining door Grotowski. Mechelen 1969. Grotowski (rechts) werd

door Brulin (links) en Marijnen (midden) naar Mechelen gehaald voor een

intensieve training in het kader van Camera Obscura.

[3] Theatertraining door Grotowski. Mechelen 1969. 

Tijgersprong van Jan Decorte. Franz Marijnen kijkt toe.

[4] E Negernan (Les Nègres. Jean Genet). Willemstad Curaçao 1972.

Regie: Tone Brulin.

[5] Mississipi Raft Project 1973. Wagen van de Otrabanda Company. 

Met een zelfgemaakt vlot vaart de groep de Mississipi af. Ze stoppen in 

kleine dorpen en geven theatervoorstellingen in een circustent.



naar de Sahara reist) en Eugenio Barba (die door Latijns-

Amerika trekt) is Brulin op zoek naar een universele menselijke

dimensie in andere culturen. In tegenstelling tot zijn leeftijdsge-

noten kan Brulin echter niet werken met goede professionele

acteurs. De theaterinfrastructuur en de opleidingsmogelijkheden

zijn onbestaande in Curaçao. Hij leert er dan ook werken met het

menselijk materiaal dat ter beschikking is: enkele beroepsacteurs,

maar vooral enthousiaste, niet-professionele mensen die hij voor

het proces van de voorstelling traint en in hun eigenwaarde pro-

beert te versterken. Veel nieuwe productieprocessen starten dan

ook met een workshop.

In 1972 komt dan een uitnodiging uit Azië. Brulin wordt hoofd

van het theaterdepartement van een op Amerikaanse leest

geschoeide universiteit in Maleisië: de University Sains Malaysia

in Penang. Het is het laatste grote stuk in de antropologische en

interculturele legpuzzel van Brulin, hij kan er naar het voorbeeld

van Afrika op zoek naar specifieke en universele aspecten van het

Aziatische leven en theater. De stukjes Afrika, Oost- en West-

Europa, Noord- en Zuid-Amerika en nu ook Azië voegen zich

samen tot een beeld van universele menselijkheid, waarin Brulin

zichzelf verder kan exploreren. ‘De samenvoeging van

Afrikaanse en Aziatische elementen vind ik fantastisch. De

Afrikanen hebben meer overlevering, meer kracht en levens-

vreugde dan wij, de Aziaten hebben een inbreng van discipline,

concentratie, vormentaal. Het is het samenbrengen van onbe-

weeglijkheid en uitbundigheid. Dat geeft mij de juiste kick. Dat

komt tegemoet aan mijn persoonlijke nood.’36

In Maleisië werkt Brulin met Siti Fauziah, een Maleisische dan-

seres en actrice aan een naïef en universeel volkstheater, dat later

TIE 3 zou worden. Zijn eerste productie met studenten, Naga-
naga (1973), wordt gepresenteerd in een beperkt circuit, maar

wordt toch door een aantal Maleisische critici gezien als een van

de belangrijkste theaterevenementen van het jaar. Brulin verbindt

het traditionele verhaal van Saidjah en Adinda (uit: Max
Havelaar) met enkele actuele en mythologische gegevens.

Wanneer Saidjah terugkeert, is zijn dorp verdwenen en vervangen

door fabrieken. De mensen die er rondlopen zijn nu bedreigd door

een draak (naga). Het stuk toont hoe de mensen zelf hun eigen

draken creëren en die ook weer kunnen doen verdwijnen. In de

regie van Brulin worden de beheerste bewegingen en de goede

timing geprezen. De criticus Salleh bin Joned ziet in de voorstel-

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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[6] Tak Kotak-Kotak (Kikerikiste. Paul Maar). TIE 3 1978-1979. 

Regie: Tone Brulin. Tournee door Maleisië. Op de foto: Tone Brulin (VIP),

Ahmed (Musa Marsan) en Mahmood (Siti Fauziah).

[7] Kapai Kapai (Arifin C. Noer). TIE 3 1979-1980. Regie: Tone Brulin. 

Stuk over o.m. Vietnamese bootvluchtelingen met Eric van Herreweghe en

Brigitte de Man.



ling een aanloop naar een modern nationaal Maleisisch theater: ‘I

for once, do not know what is meant by a national theatre. But if

Naga Naga is being presented as an example of a national theat-

re, then I fully support the claim made by the defenders of indi-

genous art. If asked I could safely say that Naga Naga is the first

product of a modern Malaysian theatre. But it is ironical to think

that such a creation is the product of a foreign theatre man.’37

Brulin exploreert met de groepsleden van Otrabanda

Company, die hem ook daar zijn gevolgd, enkele oosterse en

Maleisische theatermaterialen, die de groepsleden integreren in

hun voorstellingen in de Verenigde Staten (bv. een gamelanpro-

ject, dansen, enz.). Dit leidt tot een permanent werkproces (work

in process) dat uitmondt in een voorstelling waarmee de groep

naar België en de Verenigde Staten trekt: Barong Display (1975),

een theaterritueel gebaseerd op een traditionele Chinese leeu-

wendans. Bij zijn terugkeer naar België wordt Brulin welkom

geheten door zijn vrienden van het Théâtre Laboratoire Vicinal

en vele anderen, de productie wordt getoond in de Workshop in

Schaarbeek. In een interview met Knack met als ronkende titel

‘Alleen een vliegend tapijt kan Tone Brulin nog bijhouden’ vertelt

hij dat het verhaal of de boodschap voor hem niet meer van

belang zijn en dat hij niet meer gelooft in filosofie en literatuur

op het theater. ‘Ik geloof in de naakte simpelheid van het gebaar

en het woord, van de alledaagse dingen en de eenvoudige ritu-

elen. Toneel is voor mij te vergelijken met muziek en dans.’, weet

hij te vertellen, ‘het verhaal is niet belangrijk’.38

Het Theater van de Derde Wereld in Europa
Theaterideeën (1975-nu)

‘Als het volk het toneel ontwend is, is een der redens de leugens

van een valse esthetiek’, schreef Brulin in 1948 in zijn artikel over

Artaud. Met TIE 3 zet hij de laatste stap in zijn interpretatie van

Artauds opvattingen: het theater moet een volkstheater zijn. Na

het parcours dat Brulin heeft doorlopen is dit volkstheater uiter-

aard ook een wereldtheater. 

In de loop der jaren had Brulin zich zelden de luxe van een

streng theater van de armoede kunnen veroorloven. Daarvoor

had hij gevormde acteurs nodig die een doorgedreven gediscipli-

neerde fysieke en vocale training wilden volgen. Brulin moest tel-

tone brulin
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kens werken met het materiaal dat er was (studenten, jongeren,

werklozen, acteurs). Daarom koos hij voor het klimaat van een

feest eerder dan van een klooster (Grotowski). Hij noemt het ook

een ‘kneedbaar theater’, ‘a theatre of contingency’. Die kneed-

baarheid werd duidelijk in de eerste voorsteling van de groep. De

voorstelling wordt zoals elke TIE 3-productie gemaakt met

objets trouvés, mensen zowel als dingen. Oud afval, papier, voor-

werpen en ‘gevonden mensen’ worden gerecycleerd in een dra-

matische collage. A Tale of the Mah-Meri (1975) is een verhaal

van Melor een meisje uit een van de armste stammen van de

wereld, de Mah-Meri (Maleisië). Onder die titel ging het stuk in

Mechelen in première. Het is een parabel van iemand die ten

koste van alles zijn identiteit wil behouden. De actrice Siti

Fauziah begon alleen aan de productie, maar vroeg hulp aan de

Surinamer Franklin D. Lafour die zijn kennis van de bosneger-

cultuur binnenbracht in de voorstelling. Het verhaal was nu dus

ook een verhaal van twee werelden geworden: dat van Melor en

de Surinaamse halfgod Papa Winti: A Tale of Two Worlds (1976)

was geboren. De tekst werd herschreven en het werd opgevoerd

onder die naam in Philadelphia, het festival van Baltimore, het

festival van Nancy, e.a.. De derde (her)geboorte van het stuk

komt er wanneer de Surinaamse acteur de groep verlaat en Siti

weer alleen speelt: Melor is een krab-vrouw (Untermensch)

geworden, het stuk wordt vanaf dat ogenblik The Tales of Melor
(1977) gespeeld in het museum van Bochum. Uiteindelijk sluiten

zich nog een paar studenten van de Toneelacademie uit

Maastricht bij de groep aan (Brulin is daar les beginnen geven)

en Otti Nieuw een acteur die hem achterna komt uit Curaçao.

Nu komt er een grotere cast en een nieuwe versie The World of
Nata Daha (1978) voor o.a. het Festival van Lubljana. Dit alles

illustreert de werkwijze van TIE 3, een permanent work in

progress, voorstellingen en teksten in permanente onrust.  

In het seizoen 1978/1979 krijgt TIE 3 geld voor een tournee in

Maleisië. Hierdoor kon het prille bankroet van de groep vermeden

worden. Er wordt een tekst gemaakt voor kinderen naar

Kikirikiste van de Duitser Paul Maar. Het stuk is een zeer simpel

gegeven van twee clowns Ahmed en Mahmood die vechten om een

doos. Men zag er de verhouding in tussen de verschillende bevol-

kingsgroepen: Maleiers en Chinezen. De productie Tak Kotak-
Kotak werd in heel Maleisië opgevoerd in krottenwijken en cul-

tuurpaleizen. Terug in België begon het gezelschap aan één van zijn

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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Nadat het stuk in première ging bij DNA Amsterdam, regis-

seert hij het zelf in Johannesburg (1995). In Zuid-Afrika speelde

hij op het Festival van Grahamstown  Abjater wat so lag (Wilma

Stockenström), een KNS-productie in zijn regie. Brulin is ook

opnieuw beginnen schrijven, zijn teksten gelijken op kronieken

en presenteren het standpunt van een buitenstaander, een out-

cast. Na Jefke is dat Splingaerd, een vreemde landgenoot die

mandarijn werd in China. De staart van de mandarijn is in pre-

mière gegaan in het Reizend Volkstheater. Brulin zit nog steeds

niet stil. Hij richtte een nieuwe groep op: Nieuwe Realisaties,

onlangs te gast in Portugal met de productie Hamerman.

Gedurende zijn loopbaan als theatermaker heeft Brulin geleidelijk

aan een instrumentarium en een kader gevonden om de theoreti-

sche ideeën van Artaud die hij al in 1948 had gepropageerd om te

zetten in de praktijk: 1. voorwerpen, begrippen, bewegingen,…

losmaken uit de gewone context en ze laten hergeboren worden

in en door theater; 2. het publiek een authentiek theater geven vrij

van valse esthetiek. Een belangrijke stap om dit te bereiken is de

stap naar het naïeve theater, naar de ‘art brut’: ‘Artaud wist waar

de fouten in onze samenleving zitten. De cultuur waarin we leven

is een artificiële cultuur; ze steunt op een kunstmatig gestructu-

reerde geschiedenis; een geschiedenis als gevang; daar sta ik bui-

ten. Artaud breekt dat soort cultuur af: hij wil iets anders maken.

Klassieke stukken horen voor mij tot die gevangeniscultuur.(…)’40

De ontwortelden, de migranten en de mensen in de derde wereld

spreken andere talen, gebruiken flarden van verschillende cultu-

ren. Hun uitdrukking is niet perfect maar wil gehoord worden en

daar kan theater bij helpen. 

Brulin heeft in het verleden soms heftig gereageerd op theater

dat filosofie of valse esthetiek centraal stelt: ‘Wij zitten opge-

scheept met babbelzieke gezelschappen’, zegt hij in 1984, en hij

pleit voor een theater van feestelijke uitbundigheid. Hij vindt ‘dat

het gesproken woord de kracht zou moeten uitdrukken die de

beweging van de break-dancers oproept’. Hiermee gaat hij in

tegen een dominante stroming in het postmoderne teksttheater. 

Gaandeweg is voor hem de literaire tekst minder belangrijk

geworden en heeft hij andere expressiemiddelen ontdekt: dans,

muziek, resonantie, de osmose van uitdrukkingsmiddelen uit ver-

schillende culturen, een combinatie van uitbundigheid en beheer-

sing. De tekst is nu als alle andere elementen van de voorstelling

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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meest succesrijke voorstellingen Kapai Kapai (Arifin C. Noer).

Tijdens de repetities ging het Nationaal Jeugdtheater uit Gent, de

opdrachtgever, failliet. TIE 3 kon door dit gelukkige toeval de

plaats van deze groep in het decreet innemen en kreeg een kleine

overheidssubsidie. In Kapai Kapai wordt er weer gewerkt met

gevonden voorwerpen, een asbak wordt een masker, een koffiekan,

wordt een koplamp, enz.: ‘art brut’ en puur volkstheater. Tussen de

gevonden voorwerpen en acteurs staan een aantal reusachtige

Wayang-Kulitpoppen en grote vleugels van motten (Kapai Kapai).

Het stuk gaat over de ellendige leefsituatie van een Indonesisch

arbeidersgezin, waarvan de ouders geen geld hebben om hun kind

te voeden. Uit wanhoop doden ze het. Als ze op het punt staan

elkaar op te eten, spoelen er Viëtnamese bootvluchtelingen aan, die

hen verpletteren. Zoals altijd is er ook een mythisch-religieus gege-

ven: de man is op zoek naar de toverspiegel van het geluk, tever-

geefs. Een verteller maakt voortdurend allusies op de sociale wan-

toestanden en haalt de man en vrouw uit hun droom. De opbouw

is episch, de vormgeving is naïef. De enscenering maakt grote

indruk op iedereen en Tone Brulin krijgt De Gruyterprijs voor regie

toegekend (1980). In de productie Ba Anansi (Edgar Cairo) bouwt

Brulin verder op de verhalen die hij in Curaçao had geënsceneerd

rond de figuur van Ba Anansi, de spin. Na Kapai Kapai dat het

midden houdt tussen een droom en een oosters ritueel, is Ba
Anansi een wervelend en uitbundig spel. In de volgende produktie

Charkawa (1981-1982) wordt de relatie gelegd met de situatie van

de migranten in België. Ook in Gilgamesh staan de mythe en het

dagelijkse leven van de migrant centraal. Geduldig bouwt Brulin

aan een theater dat in Boeddhistische zin op zoek gaat naar krach-

ten waarvan we ons niet bewust zijn: het religieuze aspect dus.

Anderzijds wil hij ook de strijd aangaan met het onrecht dat

gebeurt: ‘Ofwel ben je een socialist ofwel een boeddhist. Ik denk

dat ik de twee kan zijn, terzelfdertijd.’39

In 1986 laat een vermoeide Tone Brulin TIE 3 in handen van

Eugène Bervoets. Zelf maakt hij nog een aantal producties voor

het gezelschap en werkt hij als freelancer mee aan diverse pro-

ducties. Hij schrijft nu ook weer stukken die niet langer ‘work in

progress’ zijn. Die nag van die brandende ape, brengt een aantal

van Brulins geliefkoosde thema’s samen: racisme, magie, volks-

cultuur, e.a. Het is het verhaal van  zwarte Jef, een Congolees die

als curiosum wordt tentoongesteld in de negentiende eeuw en

eindigt als dierenopzichter in de zoo.  

tone brulin
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cultureel theater op poten zetten op een ogenblik dat de jonge

Vlaamse dans- en theaterscène zich zelfbewust als een ‘Vlaamse

Golf’ profileert, teruggrijpen naar Afrikaanse en Aziatische ver-

teltradities, wanneer iedereen in Vlaanderen zich rept om bij de

‘nieuwe esthetiek’ te behoren, enz. 

Men heeft die extreme beweeglijkheid vaak in verband

gebracht met het politieke bewustzijn van Brulin dat hem telkens

op de vlucht deed slaan wanneer de vrijheid in gevaar kwam, of

met de journalistieke nieuwsgierigheid die hem steeds nieuwe

situaties deed opzoeken om er verslag over uit te brengen, of met

de aangeboren onderzoeks- en vernieuwingsdrang die hem steeds

op zoek deed gaan naar experimenten. Hierdoor ziet men Brulin

nu eens als een exponent van het vormingstheater en het derde

wereldtheater, als een Vlaamse variant op Eugenio Barba, als ver-

tegenwoordiger van het documentair theater en het journalistiek

getinte neorealisme van de jaren ’60, of als een vooraanstaande

getuige van de avant-garde van de jaren ’50 en van de generatie

van vijftigers. Het beeld van discontinuïteit dat deze grillige

drang tot transformatie oproept, wordt aangevuld door een con-

tinuë levenshouding die Brulin al die jaren heeft gehuldigd: nl.

zijn droom van theater als zelfvervulling en verdieping, gevoed

door zijn opstandigheid tegen de autoriteit. Dit laatste typeert

hem als een kind van expressionisme en existentialisme, als een

modernist. Maar wellicht even belangrijk is de drang naar verin-

nerlijking die hem steeds op zoek deed gaan naar krachten waar-

van wij ons niet bewust zijn.

artistieke ontwikkeling en maatschappelijke context
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een impuls geworden, geen dictaat. In talrijke geschriften wijst

Brulin op de samenhang tussen het maatschappelijke bewustzijn

in zijn werk en de ongeziene wereld die onverstaanbaar is en

enkel via mythologische of religieuze elementen kan uitgedrukt

worden. Activistisch en religieus zoals het Bread and Puppet

Theatre.

Brulin ontleent de nauwe verbondenheid tussen wat je doet,

droomt of maakt en wat je bent, met vele van zijn tijdgenoten

aan het bekende existentialistische adagio ‘l’ existence précède l’

essence’. ‘Toch ben ik altijd iemand geweest – en gebleven die

eerst dingen doet en er daarna over nadenkt’, zegt hij in het inter-

view met Marianne van Kerkhoven. ‘Identiteit is een gevolg van

wat je doet, meer dan wat je bent, en er is geen scherpe lijn te

trekken tussen je leven en wat je maakt. Voor mij is de beleving,

de ervaring van het maken belangrijker dan het kunstwerk zelf’.41

Deze uitspraken kan men begrijpen op een poëticaal niveau waar

het betekent dat het werkproces primeert op het uiteindelijke

resultaat. Men doet iets omdat men het resultaat nog niet kent.

Dit onderscheidt Tone Brulin fundamenteel van de Duitse con-

ceptdramatrugen en -regisseurs en van het werkproces in vele

repertoiretheaters.

‘Je moet het voor jezelf waarmaken: de confrontatie met het

onbekende blijven zoeken, de intrige handhaven.’, zegt Tone

Brulin in 1975.42 Als enige belangrijke Vlaamse theatermaker van

zijn generatie is Brulin het symbool geworden van de rusteloze

Odysseus, zwervend door de internationale theaterwereld op

zoek naar de invulling van zijn theaterdroom, van de kunstenaar

die bereid is telkens opnieuw een knellende werkcontext of een

duidelijk geworden grond voor identificatie op te geven om zich

resoluut te storten in het andere, een onbekend gegeven. De

keuze die hij maakte was zelden evident: een zoektocht als

theatermaker in de marge i.p.v. een loopbaan als literator en als

bekendste Vlaamse toneelschrijver naast Claus, kiezen voor de

onzekerheid van een internationale artistieke zoektocht in

Amerika en Afrika op het ogenblik dat hij als jonge regisseur

enkele successen kent in de KVS Brussel, kiezen voor theater

i.p.v. film of televisie, het opgeven van vaste banen bij de BRT als

realisator, bij de toneelscholen in Brussel (RITCS) en Maastricht,

het Vlaamse theaterlandschap de rug toekeren wanneer hij daar

met het Théâtre Laboratoire Vicinal en de Workshop van NTG

in het middelpunt van de artistieke belangstelling staat, een inter-

tone brulin
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nen. Meer dan eens heeft Brulin gezegd dat hij zich het slacht-

offer voelt van dit permanent geheugenverlies en van een theater-

cultuur zonder traditie en zonder discussie.

Tone Brulins publieke leven als theatermaker neemt pas een

aanvang met de stichting van het Nederlands Kamertoneel en de

prijs van de boekenweek in Amsterdam, allebei in 1953.   

Aanvankelijk worden zijn experimentele teksten, eenakters

naar het voorbeeld van de internationale dramavernieuwers

(Beckett, Ionesco, Adamov), op gemengde gevoelens onthaald.

Ze leveren vooral (goedkope) en goed bruikbare brandstof voor

de nieuw opgerichte kamertonelen. De grote schouwburgen laten

op een aantal uitzonderingen na zijn experimentele teksten links

liggen en kiezen voor zijn maatschappijkritische stukken.  

Wanneer andere toneelschrijvers als Claus, Beckett, Sterckx,

e.a. ook bekender worden, valt vooral Brulins onstabiliteit in de

schriftuur, het gebrek aan dosering op. Scherpe, onderbouwde,

negatieve kritiek kreeg Brulin voor zijn stuk Potopot. Veel toe-

schouwers zijn verrast dat Potopot, zonder dramatische voorbe-

reiding, de jonge Kwinen vermoordt op het einde.. Carlos

Tindemans verwijt Brulin een gebrek aan dosering, aan doorzich-

tige dramatische structuur. ‘Saladetoneel’, zegt hij. Tindemans

waardeert Brulin wel voor de ‘ongewisse’ ontdekkingstocht die

hem nu eens koren dan weer kaf oplevert.44 Na zovele jaren komt

vandaag zelfs een stuk als De honden of Lipman vrij uitleggerig

over. Wat toen voor vrij nieuw doorging, is vooral een drama-

technische aanpassing geweest (flash-back, concentratie van intri-

ge, montage, monologue intérieur, enz.) en een herontdekking

van de relatie tussen toneel en actualiteit. Het grote succes van de

stukken over het oorlogstrauma, het racisme en kolonialisme lag

in de documentwaarde, een zeldzame keer in de dramatische

vorm. Van de vele teksten die Brulin schreef in de periode 1950-

1970 lijkt vooral Ogen van Krijt nog steeds het meest intrigeren-

de. Dit belet niet dat De honden zowat het best verkochte

Vlaamse toneelstuk aller tijden moet zijn (100.000), en tevens een

van de meest opgevoerde in het buitenland. Het toneel van Brulin

heeft in die zin wel zeker het effect van een massamedium gehad.

De regisseur Brulin wordt vooral geprezen omdat hij als adept

van de kamertoneelbeweging het ornament schuwt op de scène,

concentratie en soberheid in het spel laat zien, en oog heeft voor

het belang en de spanning die kan uitgaan van een detail. In Zuid-

Afrika wordt vooral zijn economische regie fel gewaardeerd.
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RECEPTIE

Door de grote actieradius en de beweeglijkheid van Brulin, de

vaak marginale status en de te beperkte kennis van bronnenma-

teriaal is het op dit ogenblik onbegonnen werk de receptie van de

figuur in internationaal perspectief te beschrijven. Een aantal

kanttekeningen dan maar…

De receptie van Brulins werk in België is een discontinu gege-

ven net als onze theatergeschiedenis. Telkens wanneer Brulin

naar zijn land terugkeert, staat een nieuwe generatie van jonge

theatercritici klaar die hem opnieuw ontdekt. Zelden is de pers in

staat de continuïteit en de evolutie in zijn werk aan te halen.

Wanneer hij vertrekt naar Zuid-Afrika in 1958 verlaat hij een

generatie van recensenten die enkel schrijven over wat er in de

grote schouwburgen gebeurt. Als hij terugkeert is het klimaat

enigszins veranderd en zijn de kamertonelen ‘the talk of the

town’. Een generatie jonge recensenten, waaronder Frans Verreyt

en Carlos Tindemans, staan klaar om dit nieuwe proces te bege-

leiden. Brulin krijgt vooral krediet voor zijn geëngageerde tek-

sten, en zijn enscenering van de racistische en kolonialistische

problematiek. Enthousiast zijn een aantal van die jonge critici

wanneer Brulin resoluut kiest voor Grotowski, en hij zijn leerling

Marijnen op sleeptouw neemt. Brulin vertrekt  opnieuw in 1969.

Wanneer hij ten slotte terugkeert in 1975 komt hij onverhoeds in

het politieke vormingstheater van die jaren terecht. Hij wordt

opnieuw enthousiast verwelkomd door zijn companen van vroe-

ger en door een generatie nieuwe mensen die hem meteen inlijven

in het politieke theater (Johan Defeyter, Paul De Bruyne).

Hieronder heeft zijn werk ongetwijfeld fel geleden, want wan-

neer er in de jaren ’80 een nieuwe generatie critici opstaat die het

werk van Jan Decorte, Jan Fabre, Rosas, e.a. gaat begeleiden (cf.

de Vlaamse Golf), zien die in TIE 3 van Brulin een residu van een

voorbije periode, ‘belerend theater’.43 Slechts enkele van deze

jonge critici zijn in staat om niet te oordelen vanuit een al te tijds-

gebonden normkader en wijzen op de continuïteit van Brulins

grillige parcours (Klaas Tindemans, Marianne van Kerkhoven).

De ironie wil dat TIE 3 wordt opgegeven op het ogenblik dat

iedereen begint te roepen om een theater dat een stem verleent

aan de stemlozen, om een intercultureel wereldtheater,… En weer

duikt een nieuwe generatie op van publicisten die Brulin niet ken-
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goed gaat uit de bestaande structuren moeten durven stappen om

hun creatief potentieel aan te scherpen. De keerzijde is dat die

voortdurende herbronning hen dreigt op te houden in de marge

van de theatercultuur. Meer dan om het even welke theatermaker

in Vlaanderen was hij een rusteloze nomade, een zwerver op zoek

naar … op zoek naar…

Zijn loopbaan is een pleidooi voor een leven dat theater is

geworden en vice versa. Het onderscheid tussen zelfontplooing

en theater is volledig weggevallen. Meer dan dat van anderen is

zijn leven er één geweest in dienst van een reeks idealen die te

herleiden zijn tot simpele kinderdromen: met poppen spelen, op

speurtocht gaan, de wereld ontdekken, theater maken, je droom

beleven, feest vieren, de wereld verbeteren, dansen en bewegen,

experimenteren.

45 / kritisch theater lexicon - 5 - augustus 1997

Verder stelt hij als regisseur zijn instrumentarium in de dienst van

de auteur. In die situatie zal spoedig verandering komen.

Als acteur wordt Brulin een aantal keren omschreven als een

erg sobere acteur die zoekt naar eenvoud in de vormgeving. In

Zuid-Afrika krijgt hij aanvankelijk het label ‘method actor’

opgeplakt. Vooral in zijn rollen als Vladimir in Waiting for
Godot en de Dauphin in Saint Joan lijkt hij veel indruk gemaakt

te hebben. De acteur Brulin heeft nooit de waardering gekregen

die de schrijver of de regisseur te beurt is gevallen.      

Op drie ogenblikken in zijn loopbaan krijgt regisseur Brulin

een vrij grote waardering van de internationale theaterpers. Zijn

regie van The Kakamas Greek in 1960 op het Festival van het

Avant-Gardetoneel wordt gezien als een sober en boeiend toneel-

experiment, een poëtische enscenering met een niet opdringerige

moraal. Het is samen met de Thyestes-opvoering van Toneel

Vandaag een van de hoogtepunten geweest in de geschiedenis van

de kamertoneelbeweging.

Een tweede belangrijk moment is zijn aandeel in de productie

Saboo van het Théâtre Laboratoire Vicinal. Hiermee heeft hij een

bijdrage geleverd tot de introductie van de performancecultuur in

dit land, en internationaal gezien heeft hij een theater gestalte

gegeven met bijna-religieuze uitdrukkingskracht, een a-literair

theater gebaseerd is op visuele en auditieve energieën. De pro-

ductie trekt naar het befaamde festival van Persepolis en in de

buitenlandse pers verschijnen lovende artikels. ‘the troupe is one

of the finest working ensembles I’ve ever seen’, schrijft Arthur

Sainer in The Village Voice.45

Daarbij sluiten ook de eerste experimenten aan met de

Otrabanda Company. Met de hulp van die laatste groep heeft hij

het mensenmateriaal aangevuld met materialen uit de volkscul-

tuur, de cultuur der onderdrukten of uit de actualiteit. Uit zijn

kennis van de Afrikaanse en Aziatische theaterculturen heeft hij

een vorm gezocht die zowel uitbundigheid als discipline en con-

trole toelaat. Zijn verblijf in Curaçao en Maleisië is een voorbe-

reiding geweest voor een intercultureel theater met een volkse en

naïeve uitdrukkingskracht: TIE 3, een derde belangrijk moment. 

Belangrijke internationaal gewaardeerde producties van dit

gezelschap zijn: Kapai Kapai, Gilgamesh, A Tale of Two Worlds
en Ba Anansi.

Het parcours van theatermaker Brulin is onnavolgbaar. Zijn

voorbeeldfunctie ligt in het feit dat theatermakers ook als het

tone brulin
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Achtereenvolgens vindt u, per seizoen gerangschikt: de titel van de pro-
ductie in cursief, de naam van de auteur tussen haakjes, de plaats (gezel-
schap of producent) waar het stuk werd opgevoerd, de naam van de
regisseur, de vermelding van andere functies van Brulin in de voorstelling
(gewoonlijk wordt vermeld welke rol hij speelt in het stuk; als de gege-
vens ontbreken over welke rol hij precies speelde, volstaat de eenvoudi-
ge aanduiding: ‘Rol’), de plaats (gezelschap, producent) waar het stuk is
opgevoerd. Achteraan wordt de premièredatum toegevoegd. Indien die
niet achterhaald kon worden, werd het seizoen aangeduid. Indien één
van deze gegevens ontbreekt, hebben we dit aangeduid met een *.
Van een aantal stukken hebben we de creatie aangeduid (‘creatie’), ook
als die niet door Tone Brulin gebeurde (selectief). Gezien de vele produc-
ties in het buitenland en de vele workshops in de marge van het theater-
bestel, kan hier geen volledigheid gegarandeerd worden. De gegevens
werden opgenomen voor zover de stand van het onderzoek dit toelaat.

1944-1953

Dokter tegen wil en dank (Molière) en Drie dagen heere (middeleeuws

spel). Rollen. De Trekkende Komedianten (Vlaamse afdeling van les

Comédiens Routiers Belges o.l.v. Paul Meyer. 1944-1945. / Ik heb den
graaf vermoord (Alec Coppel). Regie: Gust Maes. Rol: Martin. KVS

Brussel. 1944-1945. / De koopman van Venetië (William Shakespeare).

Regie: Gust Maes. KVS Brussel. 1944-1945. Rol: prins van Aragon. /

Leve Robinson (Forster). Regie: Ben Royaards. Rol: mijnheer

Drinkwater. Jeugdtheater Antwerpen. *. / De beer en de pacha (E. Scribe.

Bew. H. Pascar). Regie: Corry Lievens. Rol: Tristapatte. Jeugdtheater

Antwerpen. 1945-1946. / Sint-Niklaas (Armans Suls). Regie: Corry

Lievens. Rol: Wolf. Jeugdtheater Antwerpen. 1945-1946. / Het ganzen-
hoedstertje (Gebroeders Grimm). Regie: Corry Lievens. Rol: lakei.

Jeugdtheater Antwerpen. 1945-1946. / Een Chinees sprookje (Edgard

Denhaene). Regie: Corry Lievens. Rol: de kok. Jeugdtheater Antwerpen.

1945-1946. / Tom Sawyer (Mark Twain). Regie: Corry Lievens. Rol:

Alfred Temple. Jeugdtheater Antwerpen. 1945-1946. / Corona di
Sombra. Regie: Maurits Balfoort. Decor: Tone Brulin. KNS Antwerpen.

*. / Iphiginea in Tauris. Regie: Charles Gilhuys. Decor: Tone Brulin. KNS

Antwerpen. *. / Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (Pieter

Langendijk). Regie: Rik Jakobs. Decor: Tone Brulin. RVT Antwerpen.

1948-1949. / Macbeth (William Shakespeare). Regie: Rik Jakobs. Decor:

Tone Brulin. RVT Antwerpen. 1948-1949 / De wonderbare kerstnacht,
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uit. Twee is te weinig en drie is te veel. Rol: Matthijs. Hij is toch geko-
men. Die Troelstra, een vrolijk spel in miniatuur. Rol: de schrijver.

Dromen van ijzerdraad. Algemene Regie: Jan van den Broeck.

Nederlands Kamertoneel. Theater op Zolder Antwerpen. 10 april 1953.

/ Jeugd (Max Halbe). Rol. Nederlands Kamertoneel. Theater op Zolder

Antwerpen. 21 april 1953. / De bezoeker (Ed Hoornik). Rol: Jozef, de

kunsthistoricus. Regie: Jan van den Broeck. Nederlands Kamertoneel.

Theater op Zolder Antwerpen. 14 mei 1953. / Van gruwel en griezel
(E.A. Poe, Lautréamont, Grimm - fragmenten; Bew. Tone Brulin).

Rollen: de dokter, de gek. Regie: Tone Brulin. Nederlands Kamertoneel.

Theater op Zolder Antwerpen. 29 mei 1953. / De verdwaalde plant (Piet

Sterckx). Rol: Doeterniettoe. Regie: Jan van den Broeck. Nederlands

Kamertoneel. Theater op Zolder Antwerpen. 12 juni 1953. /

Commercanten-revue (Collectief). Rollen: bediende, mixer, verdediger,

generaal, agent, man, reporter, Willem. Nederlands Kamertoneel.

Theater op Zolder Antwerpen. 19 juni 1953. / Leonce en Lena (Karl

Georg Büchner). Regie: Tone Brulin. Nederlands Kamertoneel. Theater

op Zolder Antwerpen. juni 1953. 

1953-1954

Anne zonder Hoofd (Tone Brulin). Rol: Cromwell de kanselier. Regie:

Tone Brulin. Nederlands Kamertoneel. Theater op Zolder Antwerpen.

1953-1954 / Pas op, mijnheer Lipman komt (Tone Brulin). Nederlands

Kamertoneel. Theater op Zolder Antwerpen. 1953-1954. / Drie versies
(Ary den Hertog). Regie: Tone Brulin. Nederlands Kamertoneel. Theater

op Zolder Antwerpen. 1953-1954. / Mag ik mee spelen? (Marcel

Achard). Regie: Tone Brulin. Nederlands Kamertoneel Leystraat

Antwerpen. 21 november1953. / Schimmen (Tone Brulin). Studio van

het Nationaal Toneel Antwerpen. Regie: Willy Vandermeulen. mei 1954.

/ Memel (Fernand Crommelynck). Regie: Lode Verstraete. Rollen: o.m.

Tone Brulin. Nederlands Kamertoneel Antwerpen 1953-1954. / Sonate
voor twee scharnieren (Piet Sterckx). Regie: Lode Verstraete. Rollen:

o.m. Rudi van Vlaenderen en Tone Brulin. Rollen: Jack en Walter.

Nederlands Kamertoneel Antwerpen april 1954. / Antigone (Jean

Anouilh). Regie: Lode Verstraete. Rollen van  o.m. Marthe Gevers, Dora

van der Groen, Dries Wieme, Tone Brulin, Wies Andersen. Nederlands

Kamertoneel Antwerpen. 7 juli 1954.

1954-1955

Twee is te weinig, drie is te veel (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. KNS

Antwerpen Studio Oud-Studenten. 1954-1955 (cf. ook opgevoerd n.a.v.

Prijs Nederlandse Boekenweek. Amsterdam. 1953; cf. ook: Het

Kamertoneel. Brussel. 21 januari 1954; cf. ook Prix Italia: Deux c’est
trop peu...Trois c’est trop. Regie: Mark Liebrecht. Muziek: Louis de

Meester. Prix Italia Palermo 26 september 1966; cf. ook 2 = pochi, 3 =

poppenkast. Spel: Dries Wieme, Dora van der Groen, Julien Schoenaerts

en Tone Brulin. Théâtre du Foyer Knokke-Zoute. 23 december 1950. /

De rode beek (Tone Brulin, naar een Koreaanse vertelling). Regie: Tone

Brulin. Spel: Dries Wieme en Dora van der Groen. *. 28 februari 1951. /

Medeia (Euripides). Regie: Fred Engelen. Decor: Tone Brulin. KNS

Antwerpen. 20 oktober 1951. / Hello Mr. Cyrano, een kleinkunstmozaïek
met o.m. Toone Brulin (acteur), Dora Groen (actrice). Cabaret Cyrano

Keizerlei Antwerpen. 22 september 1951. / De amoureuze Cyrano, een
kleinkunstballade met o.m. Toone Brulin (acteur), Dora Groen (actrice),

Robert Marcel (eregast). Cabaret Cyrano Keiserlei Antwerpen. 29 sep-

tember 1951. / Cyrano... à la carte, een kleinkunstmenu met o.m. Toone

Brulin (acteur), Dora Groen (actrice). Cabaret Cyrano Keiserlei

Antwerpen. 6 oktober 1951 / Cyrano trekt aan het touwtje, kleinkunst en
poesjenellen met o.m. Toone Brulin (acteur), Dora Groen (actrice), Andra

Mille (eregast). Cabaret Cyrano Antwerpen. 13 oktober 1951. / Cyrano
express, een kleinkunst bonte trein met o.m. Toone Brulin (acteur), Dora

Groen (actrice), Anny Cordy (eregast). Cabaret Cyrano Antwerpen. 20

oktober 1951. / Janssens tegen Pieters. Regie: Jan van den Broeck. Rol:

Fred, de zoon. Haciendatheater Breidelstraat Antwerpen. 1951-1952. /

Laat maar waaien (E.R. Selvo. Bew. Toone Brulin). Regie: Jan van den

Broeck. Rol. Haciendatheater Antwerpen. 1951-1952. / Reinaert de Vos
(L.P. Boon. Bew. Tone Brulin). Regie: Charles Gilhuys. Rollen: o.m. Tone

Brulin en Dries Wieme. Cyrano Cabaret (Oud-Studenten Studio van het

Nationaal Toneel). *. / Keizer Jones. (Emperor Jones. Eugene O’Neill).

Regie: Fred Engelen. Rol: Smithers, de handelaar. S.O.S. Theater (Oud-

Studenten Studio) Jeugdtheater Antwerpen. 3 maart 1954. / Siska van
Roosemael (H. van Peene). Regie: Fred Engelen. Rollen: o.m. Tone Brulin

en Dora van der Groen. S.O.S. Theater / Théâtre Flottant (Oud-

Studenten Studio). februari 1955. 

Tone Brulin speelde na zijn opleiding in La Cambre (1943-1946) en de
Studio van het Nationaal Toneel (1946-1949) ook nog bij diverse pop-
pentheaters: Jan Brugmans, Patspoppenspel en Les Farfadets. Met het
gezelschap Peter Weenen maakte hij een Welfaretour voor het Belgisch
bezettingsleger in Duitsland. Verder speelt hij in een film van Jan van der
Heyden (‘Meeuwen sterven in de haven’).

1952-1953 

(Oprichting Nederlands Kamertoneel. Theater op Zolder, 1953)

De tante van Charley (Rosita Peeters). Regie: Jan van den Broeck. Rol:

Charley. Met Co Flower en Tony Bell. Haciendatheater Antwerpen. 21

maart 1953. / Theater in miniatuur, 9 eenakters: De tors, een toneelspel

in miniatuur. Rol: de prins. Hij noemt de dingen bij hun naam. Het
Stallokind, een drama in miniatuur. Rol: Pjetar. Hij snijdt de duivel er
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/ Uncle and the juke box (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. The

Chamber Theatre Pretoria. 20 februari 1959. / Mag ek saamspeel
(Marcel Achard). Regie: Tone Brulin. Die Kamertoneel Pretoria. 16

maart 1959. / Hellersee (A. De Klerk). Regie: Tone Brulin. Nasionale

Toneelorganisasie Pretoria. Stadsschouwburg Bloemfontein. 15 april

1959 / Waiting for Godot (Samuel Beckett). Regie: Tone Brulin. Rol:

Vladimir (Estragon: David Herbert; Press Representative: Athol

Fugard). The Chamber Theatre Pretoria. 1 juni 1959. / Saint Joan
(George Bernard Shaw). Regie: Leon Gluckman. Rol: de Dauphin.

National Theatre Organisation Pretoria. juli-augustus 1959. 

1959-1960

Nongogo (Athol Fugard). Decor: Tone Brulin. Union of South African

Artists. Anglikaanse Kerk Johannesburg. eind 1959 (laatste geautori-

seerde voorstelling voor ‘gemengd publiek’). / The Kakamas Greek
(David Herbert). Regie en decor: Tone Brulin. Rollen van Athol Fugard,

David Herbert, Clive Farel. The New Africa Group. Londen-

Amsterdam. Belgische première:  Paleis voor Schone Kunsten Brussel. 24

mei 1960. Festival van het Avant-Gardetoneel Brussel-Gent-Aalst-Sint-

Niklaas-Mechelen-Antwerpen (i.s.m. Belgisch Centrum voor Toneel). 13

mei - 7 juni 1960.

1960-1961

De vijfde muur (Alain Germoz). Regie: Emile Lanc. *. Rol. 15 februari

1961. / Potopot (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Rol Potopot: Clive

Farrel. Nederlands Kamertoneel Antwerpen. mei-juni 1961 (Franse ver-

taling: Ray van Goethem, 1961) / De honden (Tone Brulin). Regie:

Athol Fugard. Creatie: Puck Amsterdam. 1960. Regie: Ben Royaards.

KNS Antwerpen. 1960-1961. 

1962-1963

Zacharias mijn broeder (Athol Fugard). Regie: Tone Brulin. Rollen van

Clive Farel en Jef Ceulemans. Nederlands Kamertoneel Antwerpen. 28

november 1962. / Ogen van krijt (Tone Brulin). Rol: Abe. Middagen van

het toneel. Toneel Vandaag Brussel. 14 maart 1963. / Kon-tiki (Tone

Brulin). Regie: Tone Brulin. Nationaal Jeugdtheater Gent. 1963.

1963-1964

Schildknaap van een vechtjas (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Rol van

Clive Farel. Nederlands Kamertoneel. 1963. / Haasje over in West-
Berlijn (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. KNS Anwerpen. 24 oktober

1963. / Vragen stellen aan een meid (Tone Brulin). Regie: Rudi Van

Vlaenderen. Creatie: Toneel Vandaag. 1963-1964. 

troppi. Teatro Massimo al Teatro Lirico. 1968-1969. / Peer Gynt
(Henrik Ibsen). Regie: Bert Brauns. Rol: bruidegom. Muziek: Haerald

Saeverud. Dirigent: Daniel Sternefeld. Koninklijke Vlaamse Opera

Antwerpen. 25 april 1955. 

1956-1957 

Jonkvrouw Edelwater (Sji-I-H’Siung). Regie, decor, kostuums: Tone

Brulin. Choreografie: Lydia Chagoll. Rol Edelwater: Dora van der

Groen. KVS Brussel. 1956. / Het geluk van de bozen (Jacques Deval).

Regie: Tone Brulin. KVS Brussel. 24 januari 1957. / Kabouters in de stad
(Lode Cantens). Regie: Tone Brulin. KVS Brussel. 5 december 1956. / Zo
is vader (H. Lindsay en R. Crouse). Regie: Tone Brulin. KVS Brussel. 21

maart 1957. / Don Quichote op de bruiloft van Kamacho (Pieter

Langendijk). Regie: Tone Brulin. KVS Brussel. 13 juni 1957. / De bruid
in de morgen (Hugo Claus). KVS Brussel. 2 mei 1957. / De regenmaker
(Richard Nash). Regie: Huib van Hellem. Rol: File, assistent van de she-

riff. KVS Brussel. juni 1957 (herneming). / Nu het dorp niet meer bestaat
(Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. KVS Brussel 1957. / Momotaro,
toneelstuk voor kinderen. Regie: Tone Brulin. Rol. Choreografie: Lydia

Chagoll. KVS Brussel. 1957. 

1957-1958

(Reis van gezelschap naar Belgisch Congo tijdens de zomer van 1958, met

o.m. De regenmaker, Momotaro, Terug naar de bron, Nu het dorp... en

teksten van Rabindranath Tagoré. Brulin speelt mee in alle producties.)

Leonce en Lena (Karl Georg Büchner. Vert. Tone Brulin). Regie: Lode

Verstraete. Nederlands Kamertoneel. 3 oktober 1957. / Jozef in Dothan
(Joost van den Vondel). Regie: Jo Dua. Rol: Gad. KVS Brussel. 31 okto-

ber 1957. / Voorlopig vonnis (Jozef van Hoeck). Regie: Tone Brulin.

KVS Brussel. 17 oktober 1957. / Gevecht tegen onbekende (Georges

Neveux. Vert. Walter Eysselinck). Regie: Tone Brulin. Nederlands

Kamertoneel Antwerpen. 14 november 1957 / Terug naar de bron (Jos

Janssen; Edmond Janssen). Regie: Tone Brulin. KVS Brussel. 27 februari

1958. / Nonkel en de Jukebox (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin.

Nederlands Kamertoneel Antwerpen. 6 maart 1958. / Pas op, Mr.
Lipman komt (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. KNS Antwerpen 26

april 1958. 

1958-1959

Germanicus (N.P. van Wyk Louw). Regie: Tone Brulin. Nasionale

Toneelorganisasie (NTO) Pretoria. Universiteit Pretoria. 6 oktober

1958. / Voorlopige vonnis (Jozef van Hoeck). Regie: Tone Brulin. Die

Kamertoneel Pretoria. 18 november 1958. / Bruid in de More (Hugo

Claus). Regie: Tone Brulin. Die Kamertoneel Pretoria. 27 januari 1959.
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Angeles, dinsdag 10 november 1970 (met o.m. Nicole Colchat, Frederic

Flamand, JP Ferbus, Bernard Graczyk als acteurs). / School for Buffoons
(Michel de Ghelderode). Regie: Tone Brulin. Bennington College

Vermont US. Barn Studio Theatre. 4 juni 1970. / Ogen van krijt (Tone

Brulin). Regie: Tone Brulin. Rol van Franklin D. Lafour. Cultureel

Centrum Paramaribo Suriname. 1970-1971. (cf. ook Eyes of Chalk
(Tone Brulin). Regie: David Villaire. Hamm and Clov Stage Company.

St. Clement’s US. 7 juni 1972. (Edinburgh Festival 1972) / Impromptu
(Cole). Regie: Tone Brulin. Willemstad Curaçao. 1970-1971 (?) / Tula
(Pacheco Dommecasse). Regie: Tone Brulin. Willemstad Curaçao. Tayer

Antiyano po Arte Dramatiko. zomer 1971. / Who’s afraid of Virginia
Woolf (E. Albee). Regie: Tone Brulin. Centro Pro Arte Willemstad

Curaçao. 1970-1971 (?) (Tournee naar Venezuela). / The Kaaka
Makaako (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Otrabanda Company.

Centro pro Arte. Willemstad Curaçao Nederlandse Antillen. 17 maart

1971. Amerikaanse première: april 1971 La Mama New York (Tournee

in de Verenigde Staten. Bezoek Colombia La Mama Experimental

Bogota en Casa de la Cultura - Victor Garcia).

1971-1972

Happy Days (Samuel Beckett). Regie: Tone Brulin. Centro Pro Arte.

Willemstad Curaçao. 1971-1972 (?). / E Negernan (Les nègres. Jean

Genet). Regie: Tone Brulin. Tayer Antiyano po Arte Dramatiko

Willemstad Curaçao. 1972. / Sharky (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin.

Centro pro Arte Willemstad Curaçao. 3 maart 1972. (Tournee naar

Aruba, Suriname, Saint-Martin) / Cuentanan di Nanzi. Regie: Tone

Brulin. Antilliaanse Workshop voor Dramatische Kunst. Willemstad

Curacao. voorjaar 1972. / Mi Yu Ta Inocente, een televisiespel (C.

Martina). Regie: Tone Brulin. TeleCuraçao Willemstad Curaçao. 1972.

/ La Lucha Final (A. Salsbach). Regie: Tone Brulin. Centro pro Arte

Willemstad Curaçao. 1972. / The True Account of the Head Injury of
the Most Serene Prince Don Carlos, Our Sire of Glorious Memory,
Which Occured the End of July 1562 (improvisatie-oefening in ritueel

theater). Regie: Tone Brulin. School of Theater. Ohio University College

of Fine Arts Athens. spring 1972. / Escurial (Michel de Ghelderode.

Spaanse versie). Spelleiding: Tone Brulin.Workshop Arte de Venezuela.

1972 (cf. ook workshop Teatro Atheneo). / Workshop Commonwealth

University Virginia. 1972.

1972 -1973

The Last Flower Show or Stump Removal (Tone Brulin & members of

Otrabanda Company: David Dawkins, Dinae Brown, Nelson Camp;

Steve Stern, Graham Paul). Regie: Tone Brulin. 1972 en spring 1973.

(opgevoerd tijdens de River Raft Revue. Mississipi Raft Project.

Otrabanda Company. Saint-Louis-New Orleans. juni 1973.) 

1964-1965

Traktor Dimitri (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. NTG Gent. 18

december 1965. / In aanwezigheid van de minister (Tone Brulin). Regie:

Tone Brulin. Toneel Vandaag. 1964-1965.

1965-1966

De Menswording (Michiel de Swaen). Regie: Tone Brulin. Vlaamse

Poëziedagen Meise. 25 september 1965. 

1966-1967

In aanwezigheid van de minister (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin.

Mechels Miniatuurtheater. 11 maart 1967.

1967-1968

Dallas (Jean Francis). Regie: Tone Brulin. Ensemble (Nl.) Eindhoven. 13

april 1967. / Eyes of Chalk/Ochos de Criz (Ogen van Krijt. Tone Brulin).

Regie: Tone Brulin. Casa da Comedia Lisboa. zomer 1967.

1968/1969

Ogen van Krijt (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Vestzaktheater

Amsterdam. najaar 1967. / Loemoemba. Une saison au Congo (Aimé

Césaire). Regie: Tone Brulin. Oecumenisch Studententoneel Geertekerk

Utrecht. 13 november 1967. Brussel 17 maart 1968. / Miss Jairus
(Michel de Ghelderode). Regie: Tone Brulin. Antioch Area Theatre.

Campus Antioch College Yellow Spring Ohio. 7 maart 1969. / To Catch
a Never Dream (Bruce King). Regie: Tone Brulin. Theatre Workshop

Spring Production Institute of American Indian Arts Santa Fé New

Mexico USA, maart-april 1969. / Ik, Jan Cremer (Jan Cremer). Regie:

Tone Brulin. Studentenproductie RITS Brussel. 1969. 

1969-1970

Look back in anger (John Osborne). Regie: Tone Brulin. Missouri

Repertory Theatre. University of Missouri. Kansas City USA. 24 juli 1969.

/ Ach du kleines Wernerlein (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Training:

Franz Marijnen. NTG Workshop De Zwarte Zaal Gent. 5 december 1969. 

1970-1971

(Oprichting Théâtre Laboratoire Vicinal. Oprichting Otrabanda Company)

Saboo (Frederic Baal en Hans Epp, scenario). Regie: Tone Brulin.

Training: Franz Marijnen. Théâtre Laboratoire Vicinal. Belgische pre-

mière: Schaarbeek 21 maart 1970. Festival Shiraz-Persepolis augustus-

september 1970 (met Grotowski’s Théâtre Laboratoire, Victor Garcia en

Brook als waarnemer uit Europa, Bread and Puppet uit USA en Oosterse

of Afrikaanse groepen). Amerikaanse première: Company Theatre Los
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1979-1980

Kapai Kapai (Arifin C. Noer). Regie: Tone Brulin. TIE 3 Antwerpen.

Première Hoger Instituut voor Dramatische Kunst. 28 september 1979.

(met Eric van Herreweghe en Brigitte de Man). (Bochum Fidena

Festival, mei 1980. Festival Erlangen, mei 1980) 

1980-1981

Ba Anansi (Edgar Cairo). Regie: Tone Brulin. TIE 3 Arenbergschouw-

burg Antwerpen. 18 september 1980. (met o.m. Alida Neslo, Michel

van Dousselaere) (Tournee op de Nederlandse Antillen. Thalia Theater

Paramaribo) / Droom op Apenberg (Derek Walcott). Regie: Edsel

Samson. Productie: Tone Brulin. TIE 3 Nederland. Stadsschouwburg

Arnhem. 26 augustus 1981.

1981-1982

Powema di Rutu (Edgar Cairo). Regie: Tone Brulin. Poëzie Hardop

Amsterdam. januari 1982 / Charkawa (Tone Brulin, naar Le voyageur
de minuit van Salah Abdel Sabor). Regie: Tone Brulin; Peter Gorissen en

Mostafa el Madour. TIE 3. (met o.m. Siti Fauziah, Michel van

Dousselaere). Première: Bo-Fabrik Bochum 24 mei 1981 (Festival

Bochum. Festival Erlangen, mei 1982.). / Doomsday Colouring Book,
Bellevue-fragment & King Real. Regie: Tone Brulin. Welfare State

International United Kingdom. april 1982. 

1982-1983

Gilgamesh (Bew. Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. TIE 3. Première:

Feestzaal Nieuwenrode. 11 december 1982. (met o.m. Eric Van

Herreweghe, Alida Neslo, Siti Fauziah, Luk Mishalle). (Festivals Bochum

en Erlangen, mei 1982. Tournee door Engeland. Festival Hongkong, juli

1982) / La vaca basuca (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin & Siti Fauziah.

Collectief Cultureel Centrum. Bluefields Nicaragua. augustus 1982. 

1983-1984

Prisiristari (Thea Doelwijt). Regie: Tone Brulin en Henk Tjon. TIE 3.

Paleis voor Schone Kunsten Brussel. 22 september 1983. (met Greta Van

Langendonck, Alida Neslo, Kélountang Ndiaye). / Inasmuch, a nativity

play in three acts. Regie: Tone Brulin. Bethel Methodist Church. Saint-

Eustachius Nederlandse Antillen. 12 december 1983. / Kapai Kapai
(Arifin C. Noer). Regie: Tone Brulin. Ostgötateatern Norrköping. 23

maart 1984. (cf. ook in Dramaten Stockholm.)

1973-1974

Naga-naga Di mana Kau? Naga-naga Siapa Kau? (Tone Brulin). Regie:

Tone Brulin. Experimental Theatre Angkasaran Universiti Sains

Malaysia Penang. maart-november 1973 (cf. ook Cultureel Centrum

Djakarta. Tournee Indonesië).  

1974-1975

Torando (Turandot. Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Groep

Angkasaran. Penang Maleisië. januari 1975. 

1975-1976

(Oprichting TIE 3)

Barong Display (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Otrabanda

Company. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur Malaysia. 12

maart 1975 (cf. ook Workshop Beursschouwburg Brussel). / A tale of
the Mah-Meri (Tone Brulin). Regie & decor: Tone Brulin. Rollen van

Siti Fauziah, Franklin D. Lafour. Rol Tone Brulin: Het Ei-ding. TIE 3.

Première: Mechels Miniatuurtheater. 9 oktober 1975. (Festival Mondial

de Théâtre Caracas Venezuela. april 1975. Tournee door Nederlandse

Antillen, mei 1975). / A tale of two worlds (Tone Brulin). Regie: Tone

Brulin. Rol van Siti Fauziah. TIE 3. Première: Youth Centre Saba

Nederlandse Antillen. 8 mei 1976. (Festival Nancy, april 1976. Festival

Baltimore, mei 1976. Tournee door Verenigde Staten o.a. Philadelphia.

Festival Saint-Andrews, mei 1976. Tournee Denemarken, september

1976). / De bokkenrijders (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Studenten

Toneelacademie Maastricht. 14 februari 1976.

1976-1977

10 sterren 10 sterren (Tone Brulin, naar Le voyageur de nuit van Salah

Abdel Sabor. Bew. Nadar Akili). Spelleiding: Tone Brulin. Workshop

Studenten Hoger Instituut voor Dramatische Kunst. Studio Herman

Teirlinck. 1976-1977. 

1977/1978

The Tales of Melor (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Museum Bochum

Duitsland. 12 december 1977. / The World of Nata Daha (Tone Brulin).

Regie: Tone Brulin. Bokrijk. 18 mei 1978. (Festival Fidena Bochum, mei

1978. Festival Lubljana, juli 1978). 

1978-1979

Tak Kotak-Kotak (Kikerikiste. Paul Maar. Vert. Siti Fauziah). Regie:

Tone Brulin. Rol V.I.P. Kuala Lumpur Karvasan UMNO. 1 april 1978

(Tournee door Maleisië). / The world of Nata Daha (Tone Brulin).

Regie: Tone Brulin. TIE 3. Première Normaalschool Genk. 18 mei 1978. 
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1993-1994

Avondpop (Hazim Kamaledin. Bew. Tone: Brulin). Regie: Hazim

Kamaledin. Zwarte Komedie Antwerpen. 1 oktober 1993.

1994-1995

Abjater wat so lag (Wilma Stockenström. Bew. Tone Brulin). Regie:

Tone Brulin. KNS Antwerpen Zolder Bourlaschouwburg. 13 oktober

1994. (Standard Bank Arts Festival Grahamstown Zuid-Afrika. 1995).

/ Die nag van die brandende ape (Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Nico

Malan Arena Kaapstad Zuid-Afrika. 21 april 1995. / Modderkop (Tone

Brulin). Regie: Nilo Berrocal. Internationaal Theater Scholingsproject

DNA Amsterdam. 27 mei 1995.

1995-1996

Rif Raf (The Trials of Brother Jero. Jero’s Metamorphosis. Wole

Soyinka. Bew. Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. KNS Antwerpen, 16

december 1995. / The night of the burning apes (Tone Brulin). Regie:

Tone Brulin. Kuala Lumpur Maleisië. 1995-1996.

1996-1997

Onder het melkwoud (Dylan Thomas). Regie: Koen de Sutter. Rol:

Kapitein Cat. Zuidpooltheater. 7 februari 1997. / Hamerman (My

Traitor’s Heart. R. Malan. Bew. Tone Brulin). Regie: Tone Brulin.

Nieuwe Realisaties & Zuiderpershuis Antwerpen. 20 februari 1997

(Almada Theatre Festival Portugal. 1997.).

Regie voor televisie (een selectie)

Pas op, Mr. Lipman komt (Tone Brulin). BRT. 31 januari 1958. / Ik ben
getrouwd (Guglielmo Zorzi). BRT. 9 mei 1958. / Van Gogh (?). BRT. 4 juli

1958. / Ourasjima (?). BRT. 12 augustus 1958. / Pas op voor de verf (René

Fuchois). BRT. 18 december 1959. / Huwelijksadvertentie (Eveline Frazer).

BRT. 29 januari 1960. / Het vonnis (Claude Spaak). BRT. 11 maart 1960.

/ De kommissaris waakt (Myriam Zoete). BRT. 26 april 1960. / De onder-
gang van de vrijheid (Jan de Hartog). BRT. 3 juni 1960. / De heks wordt
niet verbrand (Christopher Fry). BRT. 14 oktober 1960. / Lady
Windermere’s waaier (Oscar Wilde). BRT. 25 november 1960. / Kolonel
Chabert (Honoré de Balzac). BRT. 27 januari 1961. / El Greco (Luc Vilsen).

BRT. 10 maart 1961. / Wilde Jeugd (Eugene O’Neill). BRT. 21 maart 1961.

/ Een gevaarlijk mens (Calus Hubalek). BRT. 20 oktober 1961. / De open
tuindeuren (Saki). BRT. 12 december 1961. / Het proces van Andersonville
(Saul Levitt). BRT. 12 januari 1962. / Zacharias mijn broeder (Athol

Fugard). BRT. 9 maart 1962 / De sluipschutter (Urs Krige). BRT. 18 mei

1962. / Twee engelen op bezoek (Gunther Weisenborn). BRT. 7 september

1984-1985

Mutaties van een kikker (Sherub Huang-Dü, Tibetaans sprookje). Regie

& Scenografie: Tone Brulin. TIE 3. Ancienne Belgique Brussel. 16 okto-

ber 1984. / Prostituées van Djakarta (W.S. Rendra). Regie &

Scenografie: Tone Brulin. TIE 3. Studio Herman Teirlinck. 15 december

1984 (Tournee in Zweden, februari 1984).

1985-1986

A Djumbie at Crook’s Castle (Tone Brulin). Regie: Eugène Bervoets.

Rollen: Tone Brulin, Siti Fauziah. TIE 3. Antwerpen. januari 1986. /

Turandot (Tone Brulin). Regie & scenografie: Tone Brulin. Studio Teater

Trondheim Noorwegen. 7 juni 1986. 

1986-1987

Zes Chinese sprookjes (Bew. Tone Brulin). Regie: Tone Brulin en Siti

Fauziah. TIE 3. 14 december 1986 (jeugdproductie). / Fata Morgana.
(Troglodieten. Tone Brulin). Regie: Tone Brulin. Oud Huis Stekelbees

Gent. Pantarei. 13 maart 1987. 

1987-1988

De laatste dagen van Clover Fields of A Coon’s carnival (Tone Brulin).

Regie: Rufus Collins en Henk Tjon. De Nieuw Amsterdam, DNA

Stadsschouwburg Amsterdam. 4 november 1987. / Het nieuwe kostuum
van vrijdag. Regie: Siti Fauziah. TIE 3. 15 december 1987. / De staart
van de mandarijn (Tone Brulin). Regie en scenografie: Tone Brulin.

Reizend Volkstheater Antwerpen. Arenbergschouwburg. 24 mei 1988. /

Van een koning die een levende phenix wou vangen. Regie: Tone Brulin.

Rol. TIE 3. 1987-1988.

1989-1990

De nacht van de brandende apen (Tone Brulin). Regie: Rufus Collins.

Scenografie: Siti Fauziah. De Nieuw Amsterdam. Stadsschouwburg

Amsterdam. 27 maart 1990. (Marmeren Zaal Dierentuin Antwerpen).

1990-1991

Een wereld van woorden (Hans Royaards). Regie: Hans Royaards. Rol:

Ernst, oom van Eric. Sandberg Teater Arenbergschouwburg Antwerpen.

20 september 1990. 

1992-1993

Compositie I. Choreografie: Veerle Bakelandts. Rol: Tone leest tekst van

Becketts Westward Ho! Vooruit Gent. 1992-1993. / Uit een Dodenhuis,
opera in drie bedrijven (Aus einem Totenhaus. Leos Janacek). Regie: Peter

Mussbacj. Muziek: Guido Johannes Rumstadt. Rol: Hlas, der Weisse.

Nationale Opera Koninklijke Muntschouwburg Brussel.19 januari 1993.
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september 1957. / Het fragment, hoorspel (Tone Brulin). 10 april 1958 /

Blood on the coral sea (?. Vert. Tone Brulin) januari 1961. / Sound alibi,
luisterspel (P. Levenc. Vert. Tone Brulin). s.d. / Wacht op mij, Georgina
(Russel. J. Clark. Vert. Tone Brulin). s.d. / Kwela voor Jezus, luisterspel.

Studio Antwerpen. s.a. / De zaak Pee Jee, luisterspel. Studio Antwerpen. s.a.

Toneelstukken (een selectie)

Nu het dorp niet meer bestaat, in: Het daghet, 1948, 151-154. / De grot
van de vreemde ruiter, een hoorspel in twee delen, in: Tijd en Mens,
1949, 29-35. / Adem van Czenstochowa, in: Tijd en Mens, 1950, 214-

221. / Vincent van Gogh, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1950, 723-823.

/ Mikroben, Antwerpen: Groep 333, 1950. / Schimmen, drama, in: De
derde ruiter, 3, 1951, 1-14. / Pas op, mijnheer Lipman komt, luisterspel,

Brussel: NIR, 1953. / Briefgeheim, vier eenakters (o.m. Twee is te wei-
nig, drie is te veel). Amsterdam: Boekenweek, 1953. / 2 = te weinig, 3 =
te veel, proeve van zwarte humor, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1953,

1235-1250. / Het Stallokind, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1954, 285-

299. / Horizontaal, toneelspel in één bedrijf, in: Gard Sivik, 1, maart,

1955, 3-10. / De stenen hebben een ziel, toneelspel in drie bedrijven; De
zaak Pee Jee; Vertikaal; Horizontaal; Dromen van IJzerdraad; Nu het
dorp niet meer bestaat. Antwerpen: Van Ditmar, 1955. / Brulin, T. e.a.

9 X 1. Bundel eenacters. Gent: Perfecta, 1957. / Nonkel en de juke-box,
toneelspel in drie bedrijven, in: Gard Sivik, oktober, 9, 1958, 28-56. /

Potopot, een spel in drie bedrijven, in: Zuiderkruis, 1958, 93-130. / De
honden, een toneelspel in 3 bedrijven door Tone Brulin, in: Podium 58,
5, mei-juni, 1959-1960, 257-320. / De honden. Antwerpen: De Sikkel,

1962. / Ogen van krijt, een toneelspel, in: De Vlaamse Gids, januari

1963, 18-39. / Vragen stellen aan een meid, in: Nieuw Vlaams
Tijdschrift, 1964, 609-630. / Haasje over in West-Berlijn, komedie in

twee delen en vier taferelen. Antwerpen: De Sikkel, 1965. / Kon-Tiki .
Antwerpen: De Sikkel, 1973. / De dirigent. Deurne: NVT, 1980. 

In deze lijst werden de autonoom gepubliceerde stukken opgenomen (dus
geen tekstboekjes bij een voorstelling). Onuitgegeven stukken die niet
werden opgevoerd komen niet voor op het lijstje. Onuitgegeven stukken
gecreëerd door derden werden selectief opgenomen in de lijst van theater-
voorstellingen. De verschillende ensceneringen van eenzelfde stuk werden
evenmin opgenomen, bij wijze van voorbeeld: De honden (Tone Brulin).

Regie: Athol Fugard. Creatie: Puck Amsterdam, 1960; Andere enscene-

ringen: KNS Antwerpen; Théâtre de la Commune d’ Aubervilliers-Paris;

Théâtre du Parc Bruxelles; Roemeens Volkstheater; Instituut voor

Theaterwetenschap Budapest, Theater Cottbus DDR, Théâtre National

d’Algérie; Karl Marx Institut Leipzig; Radio Warschau, Radio Praag;

Moskou TV, Lubljana TV; Fernsehfunk DDR; enz.

1962. / De held van het westen (J.M. Synge). BRT. 19 oktober 1962. /

Horizontaal (Tone Brulin). BRT. 27 november 1962. / Vertikaal (Tone

Brulin). VPRO. 1962. / Eliezer en Sarah (Michel Falmagne). BRT. 8 maart

1963. / Ket kanaal (Libera Carlier). BRT. 16 oktober 1963. / Spreken (H.

Böll). BRT. 8 maart 1964. / Het interview (R. Pinget). BRT. 8 maart 1964.

/ Haasje over in West-Berlijn (Tone Brulin). BRT. 22 januari 1964. / Uit een
andere wereld (G. Victory). BRT. 25 mei 1964. / Het wederzijds huwelijks-
bedrog (Pieter Langendijk). BRT. 17 juni 1964. / Ontmoeting op Ibiza (J.G.

Gheuens). BRT. 4 september 1964. / Vorsicht, Herr Lipman kommt (Tone

Brulin). BRT. 9 april 1965. / De eeuwige echtgenoot (Fedor Dostojevski).

BRT. 22 oktober 1965. / Ping-Pong (Arthur Adamov). BRT. 24 mei 1965.

/ De menswording (Michiel de Swaen). BRT. 24 december 1965. /

Theedrinken  (Jan Christiaens). BRT. 7 juni 1965. / Vragen stellen aan een
meid (Tone Brulin). BRT. 1 juni 1965. / Voorbij de kim (Eugene O’Neill).

BRT. 13 december 1965. / Terug naar Warschau (Jan Stael). BRT. 30 mei

1966. / De blauwe olifant (Dieter Waldmann). BRT. 27 juni 1966. / De vijf-
de muur (Alain Germoz). BRT. 1 augustus 1966. / Anna Kleiber (Alfonso

Sastre). BRT. 17 januari 1967. / Dallas, 22 november 1963 (Jean Francis).

BRT. 20 januari 1967. / De muizen (Gust Gils). VPRO. 1967. / De getui-
gen (Hugo Claus). VPRO. 1967. / In volle zee (Slawomir Mrozek). BRT. 16

november 1966; 24 november 1968. / Schildknaap van een vechtjas (Tone

Brulin). BRT. 18 januari 1971. / Ogen van krijt (Tone Brulin). BRT. s.d.

Film en televisie

Verder speelde Brulin ook diverse rollen voor de televisie o.a. in ‘Jan zon-
der Vrees’ (BRT. 22 september 1956), ‘Zo is vader’ (BRT. 24 maart 1954),
‘De keizerlijke varkenshoeder’ (BRT, 4 juni 1955), ‘Het zilveren hoeksken’
(BRT, s.d.). Hij maakte een aantal reisfilms over Bali, Ghana, Zuid-Afrika,
de Sovjet-Unie. Hij werkte mee aan het Jeugduur, Toneelmagazine,
Tienerklanken, documentaires en de kinderreeks  ‘Bolleke en bonestaak’.
Van zijn hand zijn  ook enkele films: ‘De sluipschutter’ (Uys Krige). Regie:

Tone Brulin, Brief aan een vriend in Zuid-Afrika. Regie: Tone Brulin, 1966.

Radio

Voor de BNRO (Radio) regisseerde of vertaalde Brulin een aantal luister-
spel-uitzendingen: Merlijn tout-court. Of de beer op witte sokken, hoorspel

(Tone Brulin). Studio Antwerpen. 10 februari 1955. South African

Broadcasting Corporation. 9 februari 1955). / Jeddah en de Eenzame,
hoorspel (Tone Brulin). 11 juni 1953, 21 april 1955. / Pas op, mr. Lipman
komt, luisterspel  (Tone Brulin). 20 januari 1954, 10 juli 1955. Zeldzame
postzegels, een luisterspel (Tone Brulin). s.d. / Het compromis, een hoorspel

(Tone Brulin). Studio Antwerpen. 3 januari 1957. / De vermetele onderne-
ming, luisterspel (Erwin Wickert. Vert. Tone Brulin). Regie: Bert Brauns. 11
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De Ceulaer, José. Te gast bij Vlaamse auteurs. Deel V, Antwerpen, 1969,

18 e.v.

62 / kritisch theater lexicon - 5 - augustus 1997

Heuvel, Pim. ‘Sharky: experimentele kreet tegen alle valsheid.’, in:

Amigo (Curacao), 4 maart 1972.

De Roeck, Jef. ‘Tone Brulin op zoek naar naïef toneel.’, in: De
Standaard, 19 maart 1975.

De Roeck, Jef. ‘Tone Brulin en tien jaar Tiedrie.’, in: Ons Erfdeel, 4,

1985, 505-512.

De Roeck, Jef. ‘Theaterman Tone Brulin: zoeker in de derde wereld.’, in:

Toneel Theatraal, 9/10, december 1980, 83-86.

Doolaard, C.B. ‘New Africa Group speelt boeiend toneelexperiment’, in:

Haagsch Dagblad, 4 juni 1960.

Joned, Saleh. ‘The Long-Hoped For, Long-Promised Child.’, in: Dewan
Sastera, februari 1974. 

Kruger, Nellie. ‘Tone Brulin gasregisseur in Suid-Africa’, in: Het Toneel,
4, 1959, 91-93.

Maddow, Ellen. ‘The Otrabanda Company’, in: The Drama Review, juni

1976, 38-46.

Parloor, Bert. ‘Op bezoek bij Tone Brulin’, in: Brabant, 6, 1966, 30-37

P.V.M. ‘A Kakamas Greek’, in: De Standaard, 29 mei 1960.

Redant, Frans. ‘Tone Brulin: als ik niets doe, dan verrek ik.’, in: De
Scène, maart 1992, 3-7.

Sainer, Arthur. ‘Hard Noses from the Old Continent’, in: The Village
Voice, s.d. (november 1970).

Sterckx, Piet. ‘Tone Brulin: een heel andere omweg.’, in: De Nieuwe
Gazet, 16-18 augustus 1980.

Tindemans, Klaas. ‘Tiedrie wars van alle mode’, in: De Standaard, 22

november 1984.

Tindemans, Carlos. ‘Tone Brulin: Potopot.’, in: De Nieuwe Gids, 16

januari 1961.

Tie Drie, in: Vlaams Theatertreffen. Festival van het Belgisch Theater,
Brussel, 1980, 83-86.

Van den Eede, Dirk. ‘Balanceren tussen universele en maatschappelijke

waarden’, in: Intermediair 16 november 1984.

Tiedrie. Theater van de derde wereld. Antwerpen, 1983.

Van Kerkhoven, Marianne. ‘Tone Brulin: “Van Teirlincks droom blijft

niets over.” (interview met Tone Brulin), in: Etcetera, juni 1997, 14-17.

Van Schoor, Jaak. De Vlaamse dramaturgie sinds 1945. Brussel: Theater

en Cultuur, 1979, 73-91 (Brulin).

Van Severen, Toon. ‘Alleen een vliegend tapijt kan Tone Brulin nog bij-

houden.’, in: Knack; 19 maart 1975.

Verminnen, Bert. Vlaamse toneelschrijvers van vandaag, in: Nieuwe
Stemmen, 8, augustus 1967, 26-30.

Vaes, E. ‘De lange weg van Tone Brulin’, in: Knack, 17 september 1980, 82-85.

Van Dijck, Herman. ‘Tone Brulin: Werken op de puinhoop’, in: Gazet
van Antwerpen, 4 oktober 1980.

Vos, R. en Bert Verminnen. ‘Tone Brulin. A Rebel with a Cause.’, in:

Proces, 16 februari 1965, 8-10.



Dit is een uitgave van Vlaams Theater Instituut v.z.w. in samenwerking met de

studierichtingen Theaterwetenschap van de vier Vlaamse universiteiten:

U.I.Antwerpen, Universiteit Gent, K.U.Leuven, V.U.Brussel.

Hoofdredacteur

Geert Opsomer

Redactieraad

Pol Arias, Annie Declerck, Ronald Geerts, Erwin Jans, Rudi Laermans, 

Ann Olaerts, Frank Peeters, Luk van den Dries, Marianne van Kerkhoven, 

Jaak van Schoor

Vormgeving

Inge Ketelers

Fotogravure en druk

Cultura, Wetteren

Oplage

500 ex.

Kritisch Theater Lexicon 5, Portret Tone Brulin

Auteur

Geert Opsomer

Research

Geert Opsomer

Eindredactie en correctie

Geert Opsomer, Griet Vandewalle

Foto portret Tone Brulin

?

Foto’s

p. 31: Brabant / p. 32: R. Van der Plassche / p. 33-34: Archief T. Brulin

Vlaams Theater Instituut v.z.w., Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel, 02/201.09.06

ISBN 90-74351-02-7 — D/1997/4610/02

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zon-

der voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het Vlaams Theater Instituut is een centrum voor onderzoek, documentatie,

advies en promotie van de podiumkunsten. Het Vlaams Theater Instituut wordt

betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie

Cultuur en is gesponsord door de Nationale Loterij en Océ.

© 1997 / Verantwoordelijke uitgever: Ann Olaerts


