
Bakeliet richten op Toneelgroep Amsterdam, 
heeft te maken met het feit dat zij er 
bijna één seizoen ervaring opzitten 
hebben (ze zijn bovendien op 30 en 
31 mei in Brussel te zien met Koltès' 
nieuwste stuk Terug in de Woestijn), 
maar zeker ook met het feit dat deze 
groep geleid wordt door Gerardjan 
Rijnders, die na acht seizoenen in een 
middelgrote structuur als Globe 
(Eindhoven) eindelijk de kans krijgt 
zijn talent en ideeën met grotere uit-
dagingen te meten. 

Over dit bijna afgeronde eerste sei-
zoen van Toneelgroep Amsterdam 
hadden wij een gesprek met drama-
turge Janine Brogt, die ook in de 
Globe-periode met Gerardjan Rijn-
ders samenwerkte. 

Avontuur 
Janine Brogt: "Toneelgroep Am-

sterdam is een avontuur met heel veel 
voorafbepaalde factoren, niet alleen 
omdat we in het gezelschap delen van 
Centrum en het Publiekstheater (twee 
Amsterdamse groepen die opgeheven 
werden om plaats te maken voor To-
neelgroep Amsterdam, n.v.d.r.) geïn-
tegreerd hebben, maar vooral omdat 
we niet echt over een eigen ruimte 
beschikken. We bespelen de Stads-
schouwburg en het Bellevuetheater, 
we reizen, maar een eigen ruimte 
hebben we niet." 

Kun je los van deze bepalende basis-
gegevens toch een balans opmaken van 
wat in dit eerste seizoen van jullie 
intenties gehikt is en wat niet? 

"Wat ons erg is tegengevallen, is de 
mate van flexibiliteit waarmee we heb-
ben kunnen werken. Dat heeft echter 
meer te maken met produktionele 
omstandigheden dan met artistieke 
uitgangspunten, die we al dan niet 
hebben ingevuld. Wat goed is gelukt, 
is dat we een groot aantal voorstellin-
gen hebben gespeeld vanuit heel ver-
schillende invalshoeken en met heel 
verschillende vormgevingen; we heb-
ben — ook dat behoorde tot onze 
plannen — veel nieuw Nederlands 
werk gebracht; we hebben met alle 
acteurs op een meer of minder bevre-
digende wijze kunnen werken. Een 
negatief punt is dat we het seizoen 
anders eindigen dan we het begonnen 
zijn gezien Jan Ritsema (die oor-
spronkelijk met Gerardjan Rijnders 
de artistieke leiding deelde, n.v.d.r.) 
er niet meer is. Zo'n artistieke samen-
werking die misloopt, is altijd vrese-
lijk. Spijtig, daar is veel misdirected 
energy ingekropen. 

Wat ook niet gelukt is, is om de 
zalen permanent vol te krijgen (cfr. de 
cijfers hieronder), maar op dat vlak is 
één seizoen wel erg weinig 0111 reeds 
een oordeel te vellen." 

Publiek 
Hebben jullie het gevoel aan een 

ander publiek te bouwen dan er b.v. 
vroeger naar het Publiekstheater kwam ? 

"We hebben het gevoel dat dat be-
gint; over harde cijfers om dit te bewij-
zen beschikken we niet. Behalve dan 
dat ons percentage abonnementenpu-
bliek onvergelijkbaar veel lager ligt 
dan voorheen bij het Publiekstheater." 

Is dat een bewuste keuze van jullie 
om niet op abonnees te mikken? 

"Van ons uit ja. Als je je profileert 
als groep waar in principe alles moge-
lijk is en waar produkties dus op een 
laat tijdstip gepland en uitgebracht 
kunnen worden, dan kun je niet alles 
zes of negen maanden op voorhand 
vastleggen. Het zou hypocriet zijn om 
je dan te willen beroepen op een 
abonnementenpubliek. Maar kenne-
lijk is het zo dat de gang naar de 
Stadsschouwburg voor een groot aan-
tal mensen enkel gebeurt bij de gratie 
van het abonnement. Er bestaat geen 
band in de Stadsschouwburg met een 
//jeotopubliek. In de maandagenda's 
van Cox Habbema (de directrice van 
de Stadsschouwburg, n.v.d.r.) zit veel 
popmuziek, show of cabaret; een En-
gelse close-harmony formatie, een 
Afrikaanse dansgroep of Amalia Ro-
driguez, maar heel weinig toneel." 

Lijdt het beeld dat Toneelgroep Am-
sterdam naar buiten wil brengen onder 
het feit dat het opgeslokt zit in dat soort 
programmatie? 

"Uiteindelijk spelen wij slechts 80 
voorstellingen in de Stadsschouwburg, 
maar de blokken waarin we gepro-
beerd hebben onszelf te profileren, 
hebben zich in feite tegen ons ge-
keerd; in die zin dat mensen zeggen: 
"Ik had die produktie graag gezien, 
maar dié veertien dagen was ik net 
niet vrij". We hebben dit jaar 16 of 17 
produkties uitgebracht en dat wekte 
de indruk van "ze zijn overal", maar 
gelegenheid om ons te bekijken was er 
nauwelijks. In Bellevue lag dat wel 
anders, maar je beeld als groep wordt 
toch in grote mate bepaald door de 
grote voorstellingen in de schouw-
burg." 

Denk je dat die verschillende voor-
stellingen op verschillende locaties ook 
verschillende publieksgroepen trekken? 

"Dat gevoel heb ik niet. Toen we op 
een bepaald moment in het seizoen 
drie voorstellingen tegelijkertijd op en 
rond het Leidse plein speelden (Ed-
ward II van Marlowe in de grote zaal 
van de Stadsschouwburg, Kwartet van 
Müller in de bovenzaal en Een onder-
wereldse glimach van Lars Norén in 
Bellevue) kreeg ik de indruk dat we 
onszelf beconcurreerden. Het is niet 
zo dat in ons publiek iemand zegt: "Ik 
wil wel naar die Norén maar absoluut 
niet naar die Müller". Je kan binnen 
het repertoire dat we dit seizoen had-
den wel verschillende publieksgroe-
pen interesseren, maar alles gebeurt 
toch onder de noemer van Toneel-
groep Amsterdam en dat staat voor: 
onorthodox, nieuw, onverwacht; je 
kan er om je oren geslagen worden als 
publiek. Het is bij ons nooit zo van: 
"Leun maar achterover en laat het 
over je kcfmen, verstand op nul en blik 
op oneindig". De uitstraling van To-
neelgroep Amsterdam is dat je er als 
publiek moet "werken". Dat is heel 
goed, maar dan spreek je in principe 
met al je voorstellingen ook hetzelfde 
publiek aan: een publiek dat niet bang 
is voor iets nieuws en bereid is zich in 
te spannen om mee te maken wat er in 
het theater gebeurt." 

Waar heeft het gebrek aan flexibiliteit 
— waarover je het in het begin had — 
zich nog gemanifesteerd? 

"We zijn heel optimistisch aan de 
slag gegaan met de idee: "We doen dit 
eerste seizoen zoveel mogelijk; als 
mensen het leuk vinden om ergens 
aan te werken, dan kan dat; we zien 
wel waar, hoe en wanneer we het 
uitbrengen". 

Maar in de praktijk bleek het bijna 
onmogelijk om genoeg produktie- en 

produktie 

Bakeliet 
Edward II 
Ifigineia in Aulis 
In de eenzaamheid 
van de katoenvelden 

aantal 
voorstellingen 

20 
15 
16 

13 

gemiddeld 
bezoek 

492 
240 
338 

97 

capaciteit 
zaal 
696 
845 
739 

140 
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