
bizarre d ramaturg i sche keuzen in en bo-
vendien - maar in feite is dat een onein-
gelijk a rgumen t - is het hier zo goed als 
onbekend. 

Ik vind het wel moeil i jk o m in mi jn 
naam over al die s tukken te spreken. He t 
is immers een 'verdeeld ' seizoen: ik voel 
nie méér verantwoordel i jk voor De Man, 
v o o r F e n voor Yvonne van G o m b r o w i c z 
dan voor de vier andere s tukken. Precies 
dat fenomeen zou volgend seizoen ver-
dwenen moeten zi jn. 

6. Yvonne van Witold Gombrowicz 
stond al lang op het verlanglijstje van Sam 
Bogaerts; jijzelf treedt hier op als drama-
turg.. • 

Ik ben eigenlijk heel nieuwsgier ig hoe 
dramaturgie zich in Globe zal ontwikke-
len. Ik ga Yvonne inkor ten: dat v ind ik 
typisch d ramaturg i sch werk. Dat inkor-
ten is nodig omdat Sam vooral van situa-
ties vertrekt en heel weinig van woorden. 
Door het inkor ten moeten de si tuaties 
duidelijker worden . Die schr i f tuur heeft 
dus met de werkwijze van die p rodukt ie 
te maken. Yvonne gaat over de genor-
meerdheid: iedereen weet dat hi j in een 
structuur leeft en iedereen heeft de d rang 
om die kapot te maken, o m onnozel en 
kinderachtig te zi jn. Bij Jan Decor te zie 
je alleen nog de k inderacht igheid ; in 
Yvonne zie je ook dat dat de tegenpool is 
van de ernst . In een ideale s t ruc tuu r , zo-
als we die volgend jaar zouden willen, 
zouden we wellicht vertrekken van Yvon-
ne maar daarnaast ook Pornografie van 
Gombrowicz spelen: een echt project 
maken rond G o m b r o w i c z of rond zijn 
thema's . M a a r misschien zijn we, op het 
ogenblik dat de repeti t ies voor Yvonne 
moeten beginnen , al zó ver, dat we zeg-
gen: alle afspraken k u n n e n de pot op. 
Eigenlijk volstaat het voor de organisato-
ren te weten dat ze iets in h u n zaal zullen 
krijgen. 

Yvonne gaat over de l ichtzinnigheid en 
de lelijkheid: je geeft vorm aan je beroep, 
je gezin enz. en hoe meer je die plicht op-
neemt, hoe groter je he imwee wordt naar 
de l ichtzinnigheid, de vanzelfsprekend-
heid, de kinderacht igheid, de vormeloos-
heid . . . 

in een ti jd waarin toch ook Aron leefde. 
W a t mij dan weer erg bevalt is de vrien-
delijkheid waarmee hij poneert dat er zon-
der beloftes en zonder hoop geleefd moet 
worden. Die idee is misschien niet nieuw, 
maar hij zegt dat zo geruststellend, zo van 
'dat is toch niet erg ' . 

Een ander 
repertoiretheater. . . 

Eindhoven is de stad waar nog niet zo lang 
geleden de toneelgroep Proloog van de kaart 
verdween. De zakelijke leider van Proloog 
Kommer 't Mannetje wordt nu zakelijk lei-
der van Globe; ook ex-Proloog acteur-
regisseur Jurg Molenaar duikt nu in de 
Globe-rangen op. Is dat een bewuste keuze 
of gebeurt dit onder druk van Eindhovense 
instanties? 

Weet je dat ik de enige was die de ac-
teurs van Proloog kende? T h e u Boermans 
en Kees Huls t kenden hen niet. Ik kende 
hen wel en had er niks op tegen. Bij elke 
vraag naar 'poli t ieke d ruk ' , zeg ik dat die 
niet gespeeld heeft . Dat is ook zo, maar 
ui te indel i jk leven die d ingen wel. Rond 
K o m m e r 't M a n n e t j e zijn er wel degelijk 
p rob lemen geweest, maar ui teindel i jk is 
hij het toch geworden. 

Aan welke wettelijke bepalingen moeten 
jullie dan voldoen in vergelijking met een re-
pertoiretheater in Vlaanderen? 

'G lobe is een reisgezelschap en ge-
vestigd in Eindhoven ' : ik denk dat dat de 
enige twee wettel i jke bepal ingen zi jn. 
M a a r er zi jn wel een aantal sluizen die je 
vastpakken. Ik heb een discussie gehad 
met Riezenkamp, een topambtenaa r van 
W V C (het ministerie van Cultuur) . Ik heb 
hem uitgelegd dat we eigenlijk geen reis-
groep willen zijn, maar een eigen ru imte 
zoeken. Wat de nat ionale overheid voor-
al interesseert is het globale plaatje. Als 
bv. het Publ ieks theater veel reist, dan 
mag Globe minder reizen. Indien wij zou-
den stellen: 'het feit dat we in het zuiden 
zit ten, is onze bi jdrage tot de spre iding, ' 
dan denk ik dat W V C daar geen fun-

damente le bezwaren tegen zou hebben . 
Indien A D M , de n ieuwe groep die 
Gerardjan Rijnders wilde oprichten, o.m. 
met Peter D e Baan, zou gezegd hebbfcA: 
'wij gaan ons vestigen te Eindhoven, ' dan 
denk ik, dat ze alles gekregen zouden heb-
ben, wat ze vroegen. 

Wi j willen naar een organisatiestruc-
tuu r toe waar in we geen bepaald aantal 
produkt ies meer beloven, waar in we 
maken wat we moe ten maken met de 
belof te o m ernst ig te werken, o m niet 
l ichtzinnig (!) met het geld van de be-
lastingbetaler o m te springen enz. Met het 
voorstel tot twee produkt ies volgend sei-
zoen benaderen wij die ideale s t ruc tuu r 
zo dicht mogelijk. Ik denk dat je daarmee 
ook automatisch op je schouders pakt: als 
het twee keer mis lukt , s top dan maar . 
T w e e keer in ideale omstandigheden kun-
nen werken , dat is serieus, dat is als kans 
meer dan redelijk. 

. . . en andere kritiek 
Wat verwacht jij nu van de kritiek? 
(lange stilte) Nie ts speciaals denk ik. Ik 

verwacht dat ik zelf een aantal d ingen ga 
leren, opmerken , begri jpen; dat mi jn op-
vat t ingen over theater duidel i jker zullen 
worden , dat er in Globe iets van een al-
ternatief tot stand komt. Want men merkt 
toch dat de kritiek eigenlijk te modieus is: 
je zit te ver van de d ingen o m bepaalde 
beslissingen te begr i jpen en dan ben je 
gauw slachtoffer van het modieuze . Ik 
vond wat H u g o De Gree f daarover zei, 
n.a.v. Jan Decor te (cfr. Etcetera 10) nog-
al interessant . W a n t nu zie ik plots, ook 
in Etcetera, al die Sam Bogaerts-ver-
wijzingen opduiken. Da ' s heel gevaarlijk. 
Ik ken dat mechanisme wel. Dat is een van 
de beperk ingen van de kritiek, nl. dat je 
door het feit dat je e rbu i ten staat, alt i jd 
het gevoel hebt dat je achter loopt en dat 
je dus extra inspanningen doet om voor 
te lopen en dat je daardoor dingen doet en 
zegt die nóg niet serieus, nóg niet genoeg 
ge fundee rd zijn. 

M a r i a n n e V a n K e r k h o v e n Kees Hulst 

7. En ten slotte F / H e t peleton der 
Favorieten van Paul De Bruyne in een 
regie van Kees Hulst. Wat betekent 'F'? 

Het is begonnen als een Foucaul t -
project; vandaar die ' F ' . T i j d e n s het 
schrijven komt Foucaul t hier a .h.w. af en 
toe aan de tafel zi t ten om erover te pra-
ten. De stof van het stuk is 'het peleton 
der favorieten'. Het intrigeert mij dat din-
gen lukken. Je zou in de leiding van een 
toneelgroep willen zit ten en dat lukt. Dat 
is toch een serieus prob leem. De favorie-
ten zijn dus mensen voor wie de d ingen 
die ze wensen ook lukken. 

Hoe betrek je Foucault daar dan bij? 
Ik had zin o m Foucaul t te lezen, maar 

ik ben nog aan het schrijven: dus wat daar-
van zal overbli jven weet ik niet. Foucaul t 
valt mij op een aantal p u n t e n tegen. He t 
'ijkt mij nogal gemakkelijk om als je voor-
naamste tegenstander Sartre uit te kiezen 
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