
twee, drie produkt ies tegeli jkert i jd gere-
peteerd en daarna gespeeld: dan zijn er in 
feite twee, drie sub-Globet jes aan het 
werk. W e willen die verschi l lende club-
jes te rugbrengen tot één c lub waar in 
iedereen samenwerkt . 

Dat heeft implicaties op de omvang van 
het gezelschap. .. 

Dat zou inderdaad k u n n e n be tekenen 
dat Globe kleiner wordt . D e omvang van 
de groep kan var iëren van produkt ie tot 
produktie. Globe heeft op dit m o m e n t 
maar zes vaste spelers in dienst . D e 
meeste mensen uit het vroegere Globe 
zijn weggegaan en we hebben hen niet 
tegen gehouden . In tegendeel. Een aan-
tal hadden de kans naar A m s t e r d a m te 
gaan en daar ook nog met Ri jnders te wer-
ken. Misschien zal een groep van tien ac-
teurs ui te indel i jk volstaan. 

Mid-Nederlands 
In de huidige vaste groep zitten zowel Ne-

derlanders als Vlamingen. Schept dat geen 
problemen? 

Ik zou het idioot v inden o m een half 
Vlaamse groep te maken in E indhoven . 
Op dit m o m e n t steken we extra energie 
en geld in het creëren van een soort mid-
Neder lands ; met de hu lp o .m. van logo-
pedisten willen we het Vlaams en het Ne-
derlands naar elkaar toehalen. Ik vind het 
een plicht om dat soort mid-Neder lands 
te creëren als toneeltaai voor de gehele 
Neder landen . 

Eksteroog 

Je bent vroeger ook met politiek theater 
bezig geweest o.m. bij Vuile Mong en de Vie-
ze Gasten. Heeft datgene wat jij 'huma-
nisme' noemt daarmee te maken? Op welke 
manier is er voor jou een verband tussen dat 
werk en wat je nu doet? 

Da ' s moeili jk. He t heeft te maken met 
mi jn behoef ten om op het toneel een uit-
spraak te zien. In een aantal recente 
marge-voorstell ingen zie je tegenopmer-
kingen, on tkenningen . Ik heb meer aan 
een ui tspraak waarvan ik gemakkeli jk de 
grenzen kan zien of waar ik het niet mee 
eens ben dan aan een u i t spraak die veel 
absoluter is, maar die halfweg stopt: vóór 
de uitspraak geleverd wordt . Veel marge-
toneel - pak nu 'Scènes-Sprookjes ' van 
Decorte - creëert een tegenwereld: je 
krijgt daarin zoveel dialectiek ten opzichte 
van de werkelijkheid; dat is interessant en 
onthullend. Maar persoonlijk heb ik meer 
aan de tegen-stelling dan aan die tegen-
wereld. Er zi jn vele manie ren om het 
woord 'verhaal ' te begr i jpen. Ook 'Wolf-
son' heeft in feite een ijzeren anekdote. Ik 
wil niet absoluut een verhaal zien. Dat is 
niet het punt . Je kan er immers niet om-
heen dat film en televisie in feite de han-
deling, de plot aan het toneel onts tolen 
hebben. He t theater moet daar een ant-
woord op geven, nl. op het feit dat het de 
plot als ins t rument is kwij tgespeeld. He t 

verhaal als ingang tot een andere wereld. 
D e keuze van de verhaaltechniek bepaalt 
op welke manier je de grote thema ' s van 
onze tijd kan aanbrengen. 

M a a r dat p rob leem is voor mij verre 
van opgelost. Ik kom daar moeilijk uit. Ik 
moet zeggen dat ik me eigenlijk zelden 
pret t ig voel in een toneelzaal. D e toe-
schouwers verbazen mij zo weinig. Ik heb 
een heel defensieve houding t.o. kunst. Ik 
ben er steeds verwonderd over dat thea-
ter voor bepaalde mensen - zoals n u in 
Globe - zo vanzelfsprekend kan zijn. Voor 
mi j is het dat hoegenaamd niet en die 
clash vind ik wel prettig. Die vanzelfspre-
kendhe id is mij erg vreemd. 

Waarom ben je dan met theater bezig? Er 
staat dit seizoen zelfs een door jou geschre-
ven stuk op het programma, nl. F /He t 
Peleton der Favorieten. Is dat een middel 
om die onvanzelfsprekendheid te overwin-
nen? 

Schr i jven is iets anders: dat doe je al-

leen. Ik voel nauwel i jks een verschil tus-
sen artikels of iets creatiefs schri jven. 
Maar het echte toneelwerk dat doe je met 
mensen in een repetitiezaal. Dat schrijven 
dat doe ik enerzi jds uit ambit ie , uit een 
soort van baldadigheid; anderzi jds speel-
de ook mee dat we met z 'n vieren gingen 
beg innen en we mekaar niet kenden: ik 
had toen zo iets van 'ik wil méé beginnen' . 
Los van die persoonli jke motieven vind 
ik het eigenli jk heel na tuur l i jk dat een 
groep die levend toneel wil b rengen ook 
zelf haar s tukken schri j f t . Dat lijkt me zó 
vanzel fsprekend dat ik er weinig argu-
men ten voor heb. W e zit ten misschien 
daar b i j G lobe toch b innen een relatief 
strikte toneeldefinit ie. He t theater wordt 
elders openget roken naar dans- en 
performance-achtige dingen, maar in een 
repertoiretheater verwacht men toch een 
tekst als ve r t rekpun t . Alhoewel ook dat , 
wat Globe bet ref t , op de hel l ing staat. 
Binnen een groep een tekst creëren is veel 
logischer dan iemand die het ergens zit te 

Boven: Paul De Bruyiie 
Onder: Sam Bogaerts 
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