
men in Nederland blijkbaar beslaande 
structuren opheft, wijzigt of met ander 
personeel bevolkt. 

"Het blijkt overal moeilijk te zijn 
om geïnspireerde toneelleiders te vin-
den, d.w.z. mensen die een opvatting 
hebben over toneel, die over de kun-
digheden beschikken om die ideeën in 
een toneelvoorstelling om te zetten en 
die ook in staat en bereid zijn zich de 
last van een gezelschap op de nek te 
halen. Soms gebeurt het dat gezel-
schappen een aantal jaren minder 
lekker lopen en dan gaan mensen 
roepen: "Dat moet maar verdwijnen". 
Ik ben ervan overtuigd dat als een 
geldstroom van een bepaalde plek 
verdwijnt, die er ook nooit meer te-
rugkomt. Zo werkt de politiek nu 
eenmaal. Men zegt niet: "De goeie 
artistieke mensen zijn op dit moment 
niet voorhanden; we schorten alles 4 
of 5 jaar op en dan zien we opnieuw"; 
dat geld komt nooit meer terug. Je 
moet dus maar voor de continuïteit 
kiezen en op de koop toe nemen dat 
het ergens een paar jaar minder lek-
ker loopt; alhoewel ik het verschrikke-
lijk vind om verkalkte structuren in 
stand te houden; dat geeft nooit iets 
goeds, tenzij het zo'n woede opwekt 
dat mensen zich te weer gaan stellen." 

Jullie krijgen zo'n 9 miljoen gulden 
subsidie. In onze normen zijn dat echt 
"grote middelen"; daar tegenover zijn 
onze drie repertoiregezelschappen 
slechts middelgrote structuren. In Ne-
derland durft men toch blijkbaar beslis-
singen doordrukken, gezien Centnon en 

— Ik ben gisteren weer 
naar het theater geweest. 
— Voor uw plezier? 
— Nee, abonnement. 

(Klein Erna, Hamburg) 

Publiekstheater opgeheven werden om 
de middelen voor Toneelgroep Amster-
dam bij elkaar te brengen. 

"Die groepen zijn opgeheven om-
dat het daar artistiek en qua publiek 
niet meer lukte. In Nederland lijkt het 
alsof er veel gebeurt, terwijl men in 
werkelijkheid voortdurend de kool en 
de geit spaart. Er worden zoveel com-
promissen gesloten dat mislukkingen 
al bij voorbaat ingebouwd worden, 
b.v. nu: omdat men niet durfde te 
kiezen tussen een subsidiëring van 
Persona, De Salon en ADM, hebben 
Persona en De Salon voor vier jaar 
een derde gekregen van wat ze vroe-
gen, een bedrag waarvoor men onmo-
gelijk een gezelschap draaiende kan 
houden. Wat gedaan wordt is altijd 
een verontschuldiging voor wat echt 
gedaan had moeten worden." 

Is Toneelgroep Amsterdam dan een 
gelukkig toeval geweest? 

"WVC wou dit gezelschap graag; 
men vond nl. dat het tijd werd dat 
Gerardjan Rijnders een plek kreeg 
om permanent flinke dingen te ma-
ken; maar de gemeente Amsterdam 
zat absoluut niet op een gezelschap als 
Toneelgroep Amsterdam te wachten. 
We hebben nu een meerjarensubsidie 

gekregen: dat wil zeggen dat we over 
de grenzen van die jaren heen zelf 
kunnen schuiven met de geldstroom: 
dat is alleszins een stap in de goede 
richting." 

Conclusie 
"Een conservatief repertoirethea-

ter heeft m.i. maar heel kort bestaan, 
of althans een korte bloeiperiode ge-
kend: van onmiddellijk na de tweede 
wereldoorlog tot ongeveer 1960: op 
dat moment was er een geweldige 
eruptie; er werd geschreven, geregis-
seerd en gespeeld door mensen die 
bijna een decennium lang afgesloten 
waren geweest van de wereld. Maar 
daarna is door de rol van de televisie 
het hele zicht op onze cultuur zo 
veranderd, dat alle vormen ervan aan 
een grote heroriëntatie toe zijn en dat 
elke vorm van theater die zich ent op 
het namaken van wat op de televisie 
gebeurt ten dode opgeschreven is. Die 
heroriëntatie betekent voor het thea-
ter een grotere stap dan voor ballet en 
opera. Dat die nu zeer populair zijn is 
binnen die ontwikkeling terecht en 
begrijpelijk. Ik denk ook dat het daar-
om heel goed is om op een plek als de 
Stadsschouwburg van Amsterdam 
eerder Karei Appel te hebben dan 
Anton Pieck. En daarom denk ik ook 
dat het terecht is dat wij hier zitten... 
tot we alle plannen en dromen toch 
niet kunnen verwezenlijken en wij dan 
opstappen." 

Marianne Van Kerkhoven 
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Onze nieuwste produkties! 

- "DE TATERENDE TAPIJTEN" 
( k i n d e r p r o d u k t i e ) 

regie en scenario: Roger MEEUSEN 

- "VUIL SPEL" 
regie: Mitta VAN DER MAAT 
scenario: Luk WIJNS 
met: Jakob BEKS, Annelies DIERICK, 

Magda DEMEESTER, Mong ROSSEEL 

" Vuil spel" vertelt het verhaal van Serge Van Pellekes, 
die vanaf zijn geboorte één belangrijke eigenschap bezit: 
hij heeft een slecht karakter, doet alles om bovenaan de 
maatschappelijke ladder te komen, kruipt voor zijn 
meerderen, spuwt op zijn minderen, kortom, hij speelt 
vuil spel! 

Auteurs van toneelwerken, adaptaties, vertal ingen 

sluit aan bij 

SABAM coop S.V. 
Aarlenstraat 75-77 

1040 Brussel 

Tel. 02/230.26.60 

Eenmalig inschri jvingsgeld: 750 F. 

Voor meer inl ichtingen: tel. 02/230.26.60 
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