
repetitietijd te creëren en genoeg 
plekken om iets te laten zien. Volgend 
seizoen proberen we dat op te vangen 
door in blokken te werken, zodat 
iedereen na een eerste periode weer 
vrij is om in een tweede periode aan 
het werk te gaan. Dit jaar konden een 
aantal mensen die samen aan de slag 
gingen dat gewoon niet, omdat alles 
zo v r e s e l i j k kriskras verdeeld was. Aan 
de kant van de acteurs ( ± 34) was dat 
nog het minst problematisch; vooral 
produktioneel gezien konden we die 
situatie niet bolwerken. Daarvoor zou 
je een gezelschap moeten hebben met 
zes vaste regisseurs, vier dramaturgen 
en vijfproduktieleiders, een groter de-
cor- en kostuumatelier, een uitgebrei-
der technisch apparaat én meer speel-
ruimte." 

Ensemble 
Hebben jullie in dit ene seizoen een 

weg afgelegd op hel vlak van de ensem-
blevonning? 

"Ensemblevorming is absoluut een 
hoofddoel. Op grond van o.a. ook de 
Globe-ervaring denken we dat je het 
verst komt met een groep mensen die 
elkaar goed kennen, die elkaar ver-
trouwen en een aantal uitganspunten 
met elkaar delen. De huidige groep is 
in eerste instantie vrij kunstmatig tot 
stand gekomen. (Gezien eerder ge-
maakte afspraken zal het gezelschap 
ook volgend seizoen vrij identiek blij-
ven; er komen wel een paar acteurs 
bij, n.v.d.r.). Maar ik moet zeggen dat 
dit aspect van het werk buiten ver-
wachting goed is gegaan. De bereid-
heid om met elkaar, om met de regis-
seurs en de andere artistieke mede-
werkers te werken, is zeer groot ge-
weest. Ik geloof niet zo in het ontwik-
kelen van één speelstijl; ik zie liever de 
individualiteit van de acteurs op de 
scène. Maar de gezamenlijke werk-
kracht én wil om die voorstellingen te 
maken, is ongemeen positief ge-
weest." 

Een van de boeiendste facetten van 
Bakel ie t was om te zien hoe die twaalf 
actrices met zeer diverse achtergronden 
met elkaar tot een samenspel kwamen... 

"En dat heeft zich ook in andere 
produkties doorgezet: in de stukken 
van Frouke Fokkema, in Iftgeneia in 
Aulis en nu o o k w e e r in Tentg in de 
Woestijn waar de twee hoofdrollen 
gespeeld worden door Peter Oost-
hoek, oud-artistiek leider van Cen-
trum, en Sigrid Koetse, die jaren bij 
het Publiekstheater acteerde." 

Je hebt vroeger in de middelgrote 
struktuur Globe gefunctioneerd. Waar 
liggen voor jou de verschillen tussen die 
en'aring en wat je nu hier meemaakt. 

"Er is daartussen helaas weinig ver-
schil. Toneelgroep Amsterdam is gro-
ter en ingewikkelder, maar toch heb ik 
de indruk dat hier niet zo buitenge-
woon veel méér kan. Ook hier — net 
als bij Globe — moet je hemel en 
aarde bewegen om die dingen die niet 
helemaal tot het gemiddelde behoren, 
tot dat wat iedereen verwacht, erdoor 

te krijgen. Zo doen we volgend sei-
zoen een produktie van Jeroen Hen-
neman, waarbij het leeuweaandeel 
van de aandacht niet gaat naar de 
acteurs maar naar de vormgeving. Het 
gebeurt dan zo snel dat gezegd wordt: 
"Ja, maar voor het gezelschap is het 
toch belangrijker enz.". Dan moet je 
voortdurend "neen" zeggen. Waar-
voor is het anders nodig om hier met 
zo'n grote concentratie aan man-
kracht en middelen te zitten, tenzij om 
die dingen te doen die elders niet 
kunnen. Die uiterste inspanning om 
zaken zoals die voorstelling van Hen-
neman erdoor te krijgen, doet mij heel 
erg aan Globe denken." 

Teksttheater 
Als je de globale praktijk van Toneel-

groep Amsterdam zou definiëren bij 
welk begiip kom je dan uil: is dit een 
repertoiretheater, een stadstheater, tek-
sttheater... ? 

"Een stadstheater zeker niet; stads-
theater wil zeggen dat je een eigen 
zaal hebt waarin je als gezelschap het 
beeld bepaald. En wie is er vandaag 
niet met "repertoire" bezig? De enige 
inhoud die het woord repertoirethea-
ter in Nederland sinds 1969 eigenlijk 
heeft gehad, was die van een grote 
permanente groep: een inhoudelijke 
definiëring kun je dat niet noemen. 
Tekst is zeker een van de elementen 
waarop we ons richten. De liefde hier 
in huis van een aantal mensen voor 
wat theaterteksten te bieden hebben, 
is heel groot. Onze kunde en ervaring 
ligt veel meer bij tekst- dan bij bewe-
gings- of muziektheater. Maar in prin-
cipe is hier elke vorm van theater 
mogelijk (cfr. het projekt van Jeroen 
Henneman). Als b.v. morgen iemand 
met een muziektheaterprojekt naar 
ons toekomt, zullen we nooit zeggen: 
"Ga maar weg, dat doen wij niet" 
maar wel: "Laat eens horen" en op 
basis van inhoudelijke affiniteiten die 

in dat gesprek al dan niet naar boven 
komen zal de beslissing genomen wor-
den." 

Laten die inhoudelijke affiniteiten 
zich omschrijven? 

"Dat is moeilijk. Ik huiver er een 
beetje voor dat in te vullen, al was het 
maar uit angst hierdoor toch weer 
zaken uit te sluiten die je niet wil 
uitsluiten. Wat het nooit mag zijn is: 
cliché. Het mag nooit enkel naar zich 
zelf verwijzen in een vorm waarin dat 
gebruikelijk is, want dat is een functie 
die theater niet meer hoort te hebben 
in deze tijd. Ik ben niet geïnteresseerd 
in theater dat probeert TV-drama zo 
goed mogelijk na te doen, maar in 
theater dat bestaat bij de gratie van 
het feit dat het op dit moment ge-
beurt, met die mensen, voor dat pu-
bliek en hierbij kan a priori geen enkel 
thema uitgesloten worden." 

Door die nadruk op wat "de materia-
liteit van het moment" zou genoemd 
kunnen worden, ben je meteen ook heel 
maatschappelijk bezig... 

"Absoluut, het gaat immers niet om 
een soort Kunst om de Kunst; de 
thema's die je kiest, hebben te maken 
met het moment waarop je zelf in je 
leven bent en de banden die dat heeft 
met een groter geheel." 

Wat is dan jullie relatie met de tradi-
tie? 

"We putten eruit en we zetten er 
ons tegen af. Het te toch vaak zo dat 
teksten uit "de traditie" bevrijd moe-
ten worden om weer naar ze te kun-
nen luisteren, om je er weer opnieuw 
toe te kunnen verhouden." 

Structuren 
Vanuit de Belgische situatie zitten wij 

toch wel een beetje tegen dit fenomeen 
Toneelgroep Amsterdam aan te kijken, 
ook wat de flexibiliteit betreft waarmee Temg in de woestijn 
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