
HET NIEUWE 
GLOBE 
Een theater zoekt zijn 
(licht)zinnigheici 

Gerardjan 
Rijnders gaat 

weg: Globe komt 
in nieuwe 

handen. Een 
gesprek met 

artistiek leider 
Paul De Bruyne. 

Zeven jaar lang was Gerardjan Rijnders 
artistiek leider van Zuidelijk Toneel Glo-
be in Eindhoven: een repertoiregezel-
schap 'niet zoals de anderen', geprezen én 
verguisd om zijn eigenzinnigheid. Van-
daag stapt Rijnders op. Vrijwillig en be-
wust zet hij een punt achter dit hoofdstuk, 
markeert hij een breuk in zijn carrière -
in traditionele zin - met wellicht vrucht-
bare gevolgen voor zijn loopbaan - in ar-
tistieke zin. In zijn plaats treedt vanafhet 
seizoen 85-86 een viermanschap aan, een 
op het eerste gezicht wat vreemde com-
binatie van twee Nederlanders - de 
acteurs-regisseurs Kees Hulst en T h e u 
Boermans, die eerder reeds deel uitmaak-
ten van Globe - en twee Vlamingen - de 
regisseur Sam Bogaerts (Witte Kraai) en 
Paul De Bruyne, de eigenlijke artistieke 
leider, zoals die door de Raad van Bestuur 
van Globe werd aangesteld. In een eerste 
impuls zou deze mededeling van de fei-
ten kunnen volstaan: een nieuwe artistie-
ke directie oordeel je op haar werk, op de 
voorstellingen die ze realiseert en tot zó-
ver heeft ze recht op alle krediet. Ze heeft 
dus ook het recht tot dan met rust gelaten 
te worden. In dit concrete geval waren er 
echter een aantal feiten die ons erg intri-
geerden: wat er dan met die belangrijke 
Rijnders-erfenis zou gebeuren?; hoe dat 
zomaar kon, die twee Vlamingen in Ne-
derland?; waaruit die overname van het 
gezelschap dan wel bestond?; waarom 
Paul De Bruyne, tot voor kort lid van 
de Etcetera-redactie, overstapte naar de 
theaterpraktijk enz. enz. 

Over dit alles, over zijn theateropvat-
tingen en zijn plannen met Globe hadden 
wij een gesprek-vooraf met Paul De Bruy-

Een artistiek centrum 
zoeken 

Welk gevoel geeft je dat: overstappen van 
kritiek naar praktijk? Je komt van 'buiten': 
is dat een voor- of een nadeel? 

Paul De Bruyne'. Ik denk dat het geen 
kwaad kan dat een groep wordt geleid 
door iemand die niet zelf het artistieke 
zwaargewicht van het gezelschap is. In 
sommige groepen is de organisatorische 
s t ructuur erg simpel: diegene met het 
grootste artistieke gezag is ook artistiek 
leider. In het geval van Globe ligt het 
ingewikkelder: daar is geen artistiek cen-
trum; dat moet gemaakt of gezocht wor-
den. In zo'n geval is het geen nadeel 
iemand te hebben die relatief onpartijdig 
is ten opzichte van de afzonderlijke pro-
dukties en geëngageerd ten opzichte van 
de kwaliteit van het hele pakket. Maar ik 
stel me wel de vraag hoe het überhaupt 
mogelijk is dat ik als artistiek leider uit die 
sollicitatieprocedure gekomen ben. De in-
teressantste invalshoek om de wisseling 
van de artistieke leiding bij Globe te be-
naderen is het constateren van afwezig-
heid: waarom hebben mensen die je daar 
evident zou verwachten, zoals Jan Joris 
Lamers, geen interesse gehad voor Globe? 

Heeft dal niet iets te maken met de cultu-
rele concentratie in Amsterdam en de afkeer 
voor 'een provinciestad' als Eindhoven? 

Dat is een deel van het probleem. Het 
is merkwaardig hoe Amsterdam zich 
opstelt t.o.v. de rest van Nederland. Ik 
vind de mensen uit het culturele leven in 
Nederland daar echt onbegrijpelijk in, 
heel eng en provincialistisch: hoe ze niet 
in staat blijken die honderd km in hun 
geest en daden te overbruggen. Maar nog 
veel merkwaardiger vind ik het feit dat ze 
blijkbaar op dit moment, artistiek gezien, 
geen behoefte hebben aan een repertoire-
toneel, zelfs in zijn meest vrije, onder-
zoekende vorm. Die interessante theater-
makers in Neder land (cfr. Lamers) heb-
ben een theatraliteit ontwikkeld die haaks 
staat op het repertoiretoneel. Het heeft 
veel te maken met een intimiteit van ver-
houdingen, zowel op de scène als met het 
publiek. Het is daardoor dat het repertoi-
retoneel nu niet op hun artistieke agen-
da staat. 

Dat 'haaks staan' was toch in het Globe 
van Rijnders ook aanwezig? 

Ja, dat is de eerste conclusie. Dat heeft 
Globe verworven, nl. dat er één repertoi-
retheater in Nederland is waar 'het anders 
mag'. Globe zat ergens tussen die twee 
polen van margetheater en repertoirethea-
ter. Het repertoiretheater kenmerkt zich 
door het aanpakken van grote thematie-
ken, maar in een taal die voorbij is. Het 
margetheater heeft een goede taal gevon-
den, maar wil vooral dingen 'niet meer 
zeggen'. Zonder het begrip 'repertoire-
theater' te willen dumpen, denk ik dat het 
mogelijk is een combinatie te maken van 
de twee: enerzijds de thematieken behou-
den, vertellingen vertellen, synthetisch 
bezig zijn in plaats van betekenis af te bre-
ken; en anderzijds daar een taal voor ge-
bruiken die wérkt, die de afgesloten, de 
door film en televisie achtergelaten to-
neeltaal op de helling zet. Ik wil het hu-
manisme, het verhaal dus niet verlaten. 
Het goede margetheater heeft grotendeels 
zijn betekenis als tegentaal: je moet al 
eerst de vertelling kennen om dan de 
tegen-vertelling te kunnen begrijpen. In 
de praktijk blijkt de synthese van 
repertoire- en margetheater overigens ook 
moeilijkheden op te leveren. Wolfson 
vond ik zelf als positiebepaling van Glo-
be perfect, maar toch is alleen een beperkt 
margepubliek komen kijken en ook dat 
vind ik dan weer onaanvaardbaar. Daar 
bleek de botsing niet meer produktief te 
werken. Dat wil dan zeggen dat je aan de 
grens van je opdracht staat. 

Overgangsjaar 
In jullie programmatie wordt er een on-

derscheid gemaakt tussen kleine-en-grote-
zaalprodukties. Is dat een middel om ver-
schillende publieken aan te spreken? 

Dat is een erfenis. Dit seizoen is in alle 
opzichten een overgangsjaar. We hebben 
de structuren van Globe geërfd (functio-
nering van de technische diensten, aan-
tal reisvoorstellingen, aantal produkties 
enz.) We werken ook met drie regisseurs 
die een faire kans moeten krijgen: de pro-
grammatie is daar een typisch uitvloeisel 
van. In 86-87 willen we twee produkties 
maken; al wat we méér doen zal dan 
uit noodzaak geboren zijn. N u worden er 
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