“Tot nut van ‘t algemeen”
Stuk van Walter Van Den Broeck

Jos Borré over “Tot nut van ’t algemeen” :
In “Tot nut van ’t algemeen” (1980) confronteert de auteur de bescheiden sociale status van een
ouderpaar met de ambitie van een opportunistische zoon. Vader Damien bouwt een enorme toren van
afbraakmateriaal in zijn tuin, waardoor de plannen van zoonlief in ’t honderd lopen. Net zoals in
Greenwich wordt hier de vader-zoon verhouding geschetst en tevens het conflict van de personages
met het gezag.
Walter Van den Broeck kant zich tegen het maatschappelijk systeem, dat de mensen richt op
individueel materiaal gewin ten koste van e gemeenschapszin en sociale solidariteit. Doelbewust
maakt hij zijn werk ruim toegankelijk om die mensen aan te spreken met wie hij zich sociaal
verbonden voelt.

De auteur over zijn stukken :
Mijn theaterstukken schrijf ik niet om te ontsnappen of om onsterfelijk te worden, maar om de
werkelijkheid achter de werkelijkheid te tonen. Want het is mijn diepste overtuiging dat wij
doorlopend belazerd worden door een stelletje gewetenloze schoften. Ik wil tonen waarom de dingen
gebeuren en waarom ze gebeuren zoals ze gebeuren, want niets is vanzelfsprekend. Niets wordt ons
zomaar gegeven. Alles moet worden afgedwongen. Theater schrijf ik vanuit een teveel. Een teveel
aan woede vooral.

De regisseur en zijn visie :
Het lijkt wel of het stuk een spiegel is van de sociale problematiek. De verguisde toren in de tuin van
Domien doet ons onwillekeurig denken aan de weekendhuisjes en de illegale villa’s van vandaag. Er is
echter veel meer dan dit oppervlakkig raakpunt. Er is de magie van de droom die ieder mens koestert.
Er is de tragische ondertoon in het verhaal, evenwel overgoten met een smeuïge, volkse taal die het
drama relativeert en verteerbaar maakt. “Ondanks alles gaat het leven verder.”
Het was voor mij een ware uitdaging om de vaak subtiele gedachtenwereld van de personages in
aanvaardbare theatertaal om te zetten.
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