
schri jven en het dan ops tuur t , zoals je zo 
vaak meemaakt . Er wordt nl. on tze t tend 
veel geschreven. He t feit dat het om uit-
gewerkte teksten gaat die je dan met de 
post toeges tuurd kri jgt , maakt het heel 
moeilijk. Eigenlijk zoek je scripts om een 
toneel voorstelling van te maken: b innen 
een groep kan dat zijn logica kri jgen; bui-
ten een groep is dat zeer problemat isch . 
M a a r dat schri jven is slechts een deel van 
het probleem; daarnaast heb je de regis-
seur en de acteurs. In de regie wordt de 
tekst vandaag vaak gebruikt om h e m be-
lachelijk te maken: het is toch heel moei-
lijk o m zó te schri jven. M a a r als teksten 
niet ontkracht of verkracht of belachelijk 
gemaakt worden , zijn ze vaak zo evident. 
Bovendien is acteren b innen Globe een 
zeer onzekere bezigheid geworden: we 
zijn ontevreden met de acteeroplossingen 
die er nu zi jn, maar nieuwe wegen heb-
ben we nog niet gevonden. Dat maakt van 
de tekst nog eens een schot in het ijle: 
want hoe breekt hi j impliciet met acteer-
wijzen die al niet meer bevredigen? Dat 
is het p rob leem zoals ik het nu zie: een 
soort van eksteroog waarmee je bl i j f t zit-
ten. 

Grensgevallen 
'Grensgevallen. Over lijdzaamheid, ver-

zet en de onbruikbaarheid van ethiek in 
gespannen situaties. Wij registreren met de 
kunst van de koppigheid. (A la bonheur).' 

Onder dit motto presenteert Globe zijn sei-
zoen 1985-86. Wat is de betekenis van zó'n 
motto? 

Dat motto is een moment uit het discus-
sieproces dat we met z 'n vieren hadden . 
He t is de conclusie van een aantal maan-
den serieuse discussie waarin we mekaars 
preoccupat ies leerden begr i jpen . He t lo-
gische slot van een verbale bezigheid bij 
gebrek aan een theaterprakt i jk als con-
f ron ta t i epun t . Aan die discussie moest 
een p u n t gedraaid worden : dat is dan dat 
mo t to geworden. De nadelen ervan zijn 
evident , maar in een discussie gevoerd 
met woorden i.p.v. met voorstellingen on-

Tlieu Boermans vermijdelijk. Dit motto is een redelijke be-
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schrijving van de argumenten aangevoerd 
om die s tukken te kiezen die ui te indel i jk 
op het p rogramma staan. Wat in het mot-
to veel te weinig aan bod komt is het sa-
mengaan van de ernst met een grote mate 
van l ichtz innigheid . Het kiezen z e l f v a n 
zo 'n mot to ontkracht op zich al de sterk 
aanwezige l ichtheid. Dat motto is een ge-
volg van onze wil tot synthese, tot duide-
l i jkheid, tot vertel len. 

Het programma 
Laat ons dat rijtje van gekozen stukken 

dan even doorlopen. 
1. Hamletmachine/Egofiel , van Heiner 

Muller en Sam Bogaerts in een regie van de 
laatste. Wat is Egofiel? 

Dat wat t i jdens de repetitie zal groeien: 
we spelen Hamletmachine en wat v inden 
we daar nu van? Egofiel is een resultaat 
van de logica van het repeti t iesysteem. 

Wordt het dan een voorstelling over het 
theatermaken zelf? 

Dat is een discussie waar we absoluut 
niet uit z i jn gekomen, nl. hoeveel reflec-
tie op het theater er in de voorstel l ingen 
zelf moet zitten. Ik heb nog steeds de nei-
ging dat volledig af te wi jzen, maar dat is 
wellicht een té s implist ische manier o m 
het probleem op te lossen. W e hebben er 
zelfs lang over gediscussieerd of je nog 
ü b e r h a u p t wel theater kan maken. 

Maar je zit bij mekaar om theater te 
maken: is dat dan geen vals probleem? 

Het is inderdaad geen échte vraag; het 
is wel het type van probleem dat opkomt 
als je alleen maar spréékt over je werk 
i.p.v. het te doen. 

H a m l e t m a c h i n e werd reeds eerder door 
Globe gecreëerd... 

Dat was voor n i emand een probleem; 
ook niet voor organisatoren of publ iek. 
W e zi t ten in Globe in een redeli jk vrije 
groep: we willen alleen de s t ruc tuu r nóg 
méér openbreken dan voorheen. Maar de 
preoccupat ies van vroeger zi jn de onze 
niet. De meeste voorstel l ingen van vroe-
ger waren trouwens zo uitgekristalliseerd, 
dat je er verder niks mee kon doen. Ik be-
doel: ze waren klaar en lieten geen sl i jm 
achter waarover je nog kun t s l ippen. 

2 .Ghe t to van Joshua Sobol in een regie 
van Theu Boermans en Kees Hulst met Jan 
Versweyveld (vast medewerker van Ivo Van 
Hove) als decorateur. .. 

Dat stuk is een drietal jaar oud en ver-
wekte bij zijn opvoer ing zowel in Israël 
als in Dui t s l and (in een regie van Peter 
Zadek) veel heibel: van die ouderwetse 
heibel. He t feit dat Sobol het schuld-
gevoel t.o. de jodenvervolging niet thema-
tiseert was reeds voldoende o m het tot 
p robleemstuk te maken. Qua sch r i f tuu r 
is het waarschijnlijk het meest ouderwetse 
van de s tukken die we gekozen hebben: 
zo 'n echt Brecht iaans verhaal met liede-
ren; een musical eigenlijk. Ook daarover 
viel men natuurlijk: hoe kon je nu over het 
Ghe t to een lied zingen? He t verhaal gaat 
óók over de collaboratie van de joden zelf. 
D e thematiek bli jf t fascinerend en de 

ouderwetse manier van vertellen past op 
zi jn manie r bi j de anekdote. He t is wel 
goed geschreven. Het had Brechts laatste 
s tuk k u n n e n zijn. Eigenlijk zit je zelf met 
een boel spl inters t .o.v. die oorlog, t.o.v. 
je eigen ouders , t.o.v. de joden enz. - al 
die splinters komen samen tot één geheel 
en dat maakt het toch weer een avontuur 
om dit s tuk te doen. 

3. D e m a n die de zon in zijn zak had 
van Jean Louvet in een regie van Theu 
Boermans. Een stuk over Wallonië in Ne-
derland en geregisseerd door een Nederlan-
der? 

E r zi jn twee redenen om iets te doen: 
ofwel ben je vrij zeker; je hebt iets te ver-
tellen; ofwel zit je met spl inters van ken-
nis waaraan je vorm wil geven omdat je 
er anders maar mee bli jf t zi t ten. De Man 
behoort tot die tweede categorie. Tegeli j-
kert i jd vind ik het wel aardig om hiermee 
tegen Vlaamse thea termakers te zeggen 
dat het eigenlijk niet kan, dat ze dit stuk 
nog niet gespeeld hebben. Di t werk is 
toch een merkwaard ig soort brij ; we zijn 
vooral gevallen voor die ondramat i sche 
s t ruc tuur . Bovendien gebeur t het toch 
zelden dat een au teur probeer t te begrij-
pen waarom dingen vergeten worden, die 
in volle bewustz i jn beleefd zi jn door een 
land, door een hele generatie. (Het stuk 
handel t over de communis t i sche volks-
ver tegenwoordiger Jul ien L a h a u t die tij-
dens de kroningsplechtigheid van Koning 
Boudewi jn in 1950 'Vive la R é p u b l i q u e ' 
r iep en enkele dagen later werd neerge-
schoten - nvdr; cfr. Etcetera 1, 1983). Dat 
fascineert mij: hoe het f enomeen ' hoop ' 
er soms is en plots als bij toeval weer ver-
dwi jn t . He t gruwel i jke is dat zo 'n perso-
nage als Lahaut , zo 'n integer communis t , 
zoveel gelijk heeft en tegelijkertijd zo ver-
keerd kan zijn in heel fundamen te l e , po-
litieke keuzen. 

4. De Tonee lmaker van Thomas Bern-
hard, regie: Theu Boermans met Gerard 
Thoolen in de hoofdrol. Dan toch 'theater 
over theater'? Of 'theater dat zich zelf be-
langrijk acht'? 

H e t enige wat ik daarop kan antwoor-
den is dat dit stuk eigenlijk tegen mi jn zin 
op het p rog ramma staat. Ik vind wel dat 
ik dit kan zeggen, omdat het iets vertelt 
over hoe het p rogramma samengesteld is. 
Ik heb 'veto ' geroepen en dat 'veto ' niet 
gehaald, dus was het geen veto. Ik vind 
het zo'n 'sterren worden mensen' verhaal. 
Maar het is zó goed geschreven. Wellicht, 
wanneer ik het Gera rd T h o o l e n zie spe-
len (want eigenlijk is het een monoloog 
van hier tot aan Oostende) word ik toch 
weer gefascineerd door die acteurspresta-
tie. 

5. N j o e van Ossip Dymov, regie: Kees 
Hulst. Een stuk uit het voor-revolutionaire 
Rusland (1907). .. 

M e t die revolutie heeft het niks te 
maken. He t is een heel s impele maar heel 
pret t ige tekst over een dr iehoeksverhou-
ding. Ze wordt scherp verteld, zonder bla-
bla: zoals iemand dat nu zou doen , denk 
ik. Fascinerend in zijn simpelheid en toch 
eindigt het heel raar: er zi t ten een aantal 
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