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TER INLEIDING

In de lente van het jaar 1979 verscheen bij Walter Soethoudt te
Antwerpen de bloemlezing: "Blijf niet gelaten op de wonderen
wachten".:Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van
1968 tot nu. Ze was de vrucht van een levendige samenwerking van

vorsers die niet alleen voor de keuze en de geschikte indeling van
de voorgestelde teksten, maar ook voor uitvoerige commentaren
gezorgd hadden. Deze redacteurs, die allemaal lid waren van het
interdisciplinair centrum TAAL- EN LITERATUURWETENSCHAP
van de VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, maar geenszins allemaal
dezelfde artistieke of politieke opvattingen beleden, voerden eerst
een aantal discussies om de criteria uit te werken, die het al of niet
opnemen van een tekst in de bloemlezing moesten bepalen (het
bijeengebrachte corpus omvatte ongeveer 400 stukken). Hieruit
vloeide een materiaalindeling voort, die het uitgangspunt van de
verschillende inleidende commentaren leverde. Van dat ogenblik
of waren de deelnemers aan het project volkomen vrij in hun
stilistische of ideologische benadering. Uit de verbinding van
methodologische eenheid bij het kiezen van de teksten en geestelijke vrijheid bij hun interpretatie is een duidelijk, maar ook bout,
samenhangend, maar tot verdere discussie uitnodigend beeld van
het verschijnsel «vormingstheater» en van zijn randgebieden in
Vlaanderen ontstaan. De volgende stap moet erin bestaan dit
hedendaagse Vlaamse verschijnsel in een breder verband te plaatsen. Vandaar het nut van een colloquim dat het begrip «vormingstheater), in een internationale context probeert te situeren.
De formulering van het algemene thema — "Vormingstheater:
tussen kunst en pedagogiek" — wijst op een drang om het
fenomeen .vormingstheater» sociocultureel te lokaliseren. Het valt
echter dadelijk op dat deze formulering nogal onscherp is. Theater
is immers altijd kunst en vaak pedagogiek geweest. Dit kan zonder
rnoeite aangetoond.worden.
Het is nauwelijks overdreven te beweren dat het theater de
synthetische kunst bij uitstek is, aangezien een toneelopvoering
normaal appelleert aan drie menselijke vermogens: het gezicht, het
gehoor en de taalcompetenties (daarentegen spreken de schilder-

kunst, de muziek en het verhaal telkens slechts een van die
vermogens aan). In dit opzicht is het symptomatisch dat Richard
Wagner zijn ideaal van het «Gesamtkunstwerk» in toneelstukken
wilde verwezenlijken. En aan de hand van documenten als de
briefwisseling tussen Richard Strauss en Hugo von Hofmannsthal
of de "Materialienbiicher" in verband met de stukken van Bert
Brecht en hun opvoeringen kan men vaststellen dat een goede
toneelopvoering slechts uit een harmonisch samengaan van de
meest verschillende artistieke uitingen kan resulteren. Alle details

zijn

flier van belang: zeker in de eerste plaats de mimiek, het

gebarenspel, de toon van de replieken en de lengte van de tekst, die
telkens aan het verwachte publiek dienen aangepast te worden;
maar daarnaast ook de kostuums, het decor, de belichting, de
muziek en andere visuele of akoestische elementen. Daarom
verschijnt het theater in bovenvermelde documenten als de rijkste,
de veelzijdigste kunst.

Heel waarschijnlijk moet het in de vroege stadia van de geschiedenis van het toneel, bijv. in de klassieke Oudheid, niet wezenlijk
anders geweest zijn: de dialogen van de Griekse tragedie uit de 5e
eeuw voor Christus waren immers omraamd door koorzangen,
hetgeen de deelneming van componisten, muzikanten en zangers
aan de opvoeringen impliceert, en de maskers die de akteurs
droegen moesten het werk zijn van beeldende kunstenaars. Het
valt dus moeilijk te betwisten dat reeds de Griekse tragedie een
soort «Gesamtkunstwerk. was. Daarbij kan men zich afvragen of
ze niet ook een maatschappelijk vormende functie bezat. Sommige
hedendaagse auteurs zijn van oordeel dat dit wel degelijk het geval
was. Siegfried Melchinger bijv. meent in zijn

politischen Theaters

Geschichte des

(Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974) dat

, niet alleen de werken van Euripides en Aristophanes, maar zelfs
die van Aischylos en Sophokles duidelijk maatschappijkritisch
gericht waren en dus een invloed poogden uit te oefenen op de
morele en politieke houding van hun publiek. Zoiets kan in ieder
geval beweerd worden over het toneel van Shakespeare, Calderon,
Corneille of Moliere, en nog veel meer over heel wat burgerlijke
treurspelen uit de 18e eeuw. Het vormingsaspect van het theater is
dus niet van heden noch van gisteren, en er zijn in de westerse
geschiedenis alleen voorbeelden genoeg van bewust gebruik van
het toneel als opvoedingsmiddel.
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De naam .moraliteit>> met betrekking tot vroege rederijkersspelen
met didaktisch-allegorisch karakter is zo ondubbelzinnig dat het
overbodig blijkt er verder op in te gaan. Nochtans is pas het
Neolatijnse humanistische schooldrama, dat van meetaf aan voor
leerlingen bestemd was, systematisch opvoedend. Anderzijds is het
voldoende bekend dat het Neolatijnse toneel uit de laatste decennia
voor de Hervorming een diepgaande formele invloed gehad heeft
op de hele toneelproduktie in westerse talen vanaf de 16e eeuw tot
heden. Zonder de moeite van de humanisten zou de overname van
dramatische vormen uit de klassieke oudheid immers ondenkbaar
geweest zijn. De originaliteit van humanistische toneelschrijvers
bestond er nl. in dat ze een eigentijdse problematiek volgens
recepten uit de Oudheid behandelden. Een typisch geval is in dit
opzicht dat van Joris van Langhveldt, die zichzelf Georgius
Macropedius noemde. Hij was geboren te Gemert in NoordBrabant rond 1485 en stierf te 's-Hertogenbosch in 1558. Na zijn
studie te 's-Hertogenbosch en te Leuven trad hij in de geestelijke
Orde van Hieronymus, een orde die zich hoofzakelijk met onderwijs bezighield. Die Macropedius was dan achtereenvolgens schoolrector te 's-Hertogenbosch, Luik, Utrecht en uiteindelijk opnieuw
te 's-Hertogenbosch.. Als zodanig schreef hij in het Latijn voor zijn

(Simplex Disserendi Ratio, 's(Epistolica, Antwerpen,
1550), een versleer in hexameters (Prosoedia, Antwerpen, 1550) en
liederen (Cantilena enz. Utrecht, 1551/1552), maar ook vijf blij-

leerlingen niet alleen een dialectica

Hertogenbosch, 1536), een briefkunst

spelen en zeven geestelijke drama's gebouwd naar antieke modellen. Zulke toneelstukken moesten door de leerlingen zelf worden
opgevoerd en zowel stilistisch als inhoudelijk tot hun vorming

Hecastus
Den Spieghel

bijdragen. Na een opvoering van een van die drama's, nl.
(Antwerpen, 1539), een bewerking van het thema van

der Salicheyt van Elckerlyc,

werd Macropedius van reformato-

rische neigingen verdacht, omdat niet zozeer de Deugd, als wel het
Geloof de hoofdrol bij de redding van Hecastus speelt. Als
schrijver van vormingstoneel had onze schoolrector dus niet
kunnen ontsnappen aan een «stellingname., aan een positiebepaling in de ideologische strijd van zijn tijd. Dit schijnt geldig te
zijn voor het vormingstheater van alle tijden.

Het humanistisch schooldrama werd in sommige streken heel
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vroeg tot een protestants schooldrama. In dit opzicht is de
ontwikkeling van een andere Nederlandse humanist bijzonder
interessant. Deze heette oorspronkelijk Willem De Voider (of van
de Volders-Graft?) en noemde zichzelf later Gulielmus Gnapheus.
Hij had te Leuven en Keulen gestudeerd en was in 1522 rector van
de Latijnse school te 's-Gravenhage geworden. In 1523 werd hij
wegens hervormingsgezindheid gevangengezet, dan vrijgelaten,
maar in 1525 oppieuw gearresteerd en tot drie maanden penitentie
in een klooster veroordeeld. In 1528 dwongen nieuwe moeilijkheden met de overheid hem naar Noord-Duitsland te vluchten. Hij
ging er geleidelijk naar de Hervorming over en schreef er Neolatijnse schooldrama's, o.m

Acsolastus, een goed gebouwd stuk over

het thema van de Verloren Zoon, dat het thema bij uitstek van het
protestantse geestelijke drama zou worden.

De eerste militante reactie van Roomse zijde op de Hervorming
was, zoals bekend, de oprichting van de jezuietenorde door
Ignatius van Loyola in 1534 (de orde werd reeds in 1540 pauselijk
bevestigd). Zoals de humanisten en de protestantse pedagogen
stichtten de jezuleten scholen, nl. hun colleges, en ze lieten er
Neolatijnse schooldrama's opvoeren, die hun leerlingen zowel
wereldlijk als geestelijk moesten vormen.
De jezuleten gelden ook als de scheppers van de moderne betekenis
van het woord «propaganda " , dat sinds ten laatste 1622 in de
officiele geschiedenis van de R.K. Kerk voorkomt — in 1622 werd
de

Congregatio de Propaganda Fide

opgericht. Het is dan ook geen

wonder dat hun schooldrama's duidelijk propagandistische trekken vertoonden en vaak een heel breed publiek bereikten (zoals
bijv.

Cenodoxus van de Zuidduitse jezulet Jakob Bidermann, voor

het eerst opgevoerd te Augsburg in 1602).
Zo'n propagandistische strekking is ook het hoofdkenmerk van
elk militant vormingstoneel gebleven. Men denke bijv. aan de
marxistisch gerichte «Lehrstiicke. die Bert Brecht van 1929 tot
1933 schreef, en die voor opvoeringen in scholen bestemd waren
(en in enkele gevallen ook door Berlijnse scholen werkelijk opgevoerd werden). Het is stellig geen toeval dat men de toenmalige
Brecht soms als "de jezuiet van het marxisme" bestempelde. In dat
stadium van zijn ontwikkeling was hij door zijn radicalisme en zijn
propagandistische ijver met de jezuieten te vergelijken. Maar de
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ideologie die hij verdedigde had niet langer betrekking op problemen van dezelfde aard. De ideologische strijd van de pedagogen
uit de 16e en 17e eeuw hield verband met theologische vraagstuk-

ken en opvattingen van het christelijk geloof. In het 20ste-eeuwse
leertoneel daarentegen is zulke problematiek helemaal op de
achtergrond geraakt, zelfs bij auteurs die rechtstreeks of onrechtstreeks beklemtonen dat ze tot een christelijke belijdenis behoren.
De ideologische conflicten van onze tijd zijn nu eenmaal voornamelijk van politiek-economische aard en hebben betrekking op
mogelijke veranderingen in de organisatie van de maatschappij.
Deze problematiek weerspiegelt zich in het toneel, inz. in het
leertoneel, dat heden zoals gisteren door een duidelijk proselitisme
gekenmerkt wordt.

Theater is kunst, en de kunstvormen evolueren met de maatschappij. En theater is ook vaak pedagogisch, en ook de pedagogiek
ontwikkelt zich met de maatschappij, want ze is steeds ondergeschikt aan de doeleinden die de maatschappij als geheel — bewust
of onbewust — nastreeft. Het was daarom de taak van het
colloquium "Vormingstheater: tussen kunst en pedagogiek" te
proberen te bepalen tussen welke kunst en welke pedagogiek het
hedendaagse vormingstheater staat, en zulks in functie van hedendaagse maatschappelijke factoren. Uit de verschillende bijdragen
tot dit boek moet blijken of dat doel bereikt werd.

Michel Vanhelleputte,
ondervoorzitter van het Centrum voor
TAAL- EN LITERATUURWETENSCHAP
van de VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
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DE OPZET: EEN KONFRONTATIE

Deze verzamelbundel bevat de neerslag van het colloquium
"Vormingstheater: tussen kunst en pedagogiek" dat op 26, 27 en
28 oktober 1979 aan de Vrije Universiteit Brussel werd georganizeerd door het Centrum voor Taal- en Literatuurwetenschap
waarvan het projekt ((vormingsteater» deel uitmaakt. Om de
strekking en betekenis van de aangeboden teksten en diskussies toe
te lichten, is het onontbeerlijk dat ik even terugga in de tijd en
schets in welke kontekst en uit Welk gezichtspunt het colloquim
"Vormingsteater: tussen kunst en pedagogiek" werd ontworpen en
georganizeerd.

Een korte voorgeschiedenis

Toen in september 1978 de werkzaamheden werden afgesloten aan
de verzamelbundel Blijf niet gelaten op de wonderen wachten,
Benaderingen van het vormingsteater in Vlaanderen van 1968 tot
nu (1), bleek de geringe Vlaamse eigenheid van de onderzochte

stukken als een konstante uit verschillende bijdragen naar voren te
komen. Wat versta ik onder geringe Vlaamse eigenheid? Het
vormingsteater uit de periode 1968-1978 was ongetwijfeld Vlaams
door de plaats van opvoering en de gebruikte voertaal; daarenboven hielden ook de specifieke misbruiken die in de stukken als
uitgangs- of vergelijkingspunt werden gekozen, geregeld verband
met de Vlaamse situatie. Noch de uitgebrachte kritiek echter, noch
de aangeboden alternatieven werden beinvloed door enige gebondenheid aan het Vlaamse hier en nu. De kritiek richtte zich in
hoofdzaak op een (bijna) wereldwijd systeem, i.c. de post-industriele maatschappij of het strak georganizeerde laatkapitalisme; de
aangeboden alternatieven beklemtoonden steeds solidariteit en
internationalisme. (2)
Deze al met al slechts beperkte aanpassing aan het specifieke
Vlaamse kader verklaart waarom van meetaf aan zonder al te veel
moeite stukken konden worden bewerkt van o.m. Dario Fo, John
McGrath en Volker Ludwig. Deze «trend. bleek zich onmiddellijk
na de afsluiting van de werkzaamheden aan Bliff niet gelaten op de
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wonderen wachten

nog sterker door te zetten. 'De Mannen van den

Dam' grepen terug naar Jean-Paul Wenzel, Jacques Kraemer, Karl
Valentin e.a.; 'Het Trojaanse Paard' volgde voor «zijn» forumteater de teorieen van Augusto Boal;

Wisselstuk,

eveneens van 'Het

Trojaanse Paard' kwam tot stand in samenwerking met Dominique
Valentin die eerder aktief was geweest bij het 'Theatre du Soleil';
Salvador Tavora gebruikte de werkwijze van 'La Cuadra de
Sevilla' om in samenwerking met Spaanse gastarbeiders te Brussel

Andalucia Amarga

te kreeren.

Ongetwijfeld speelt het gebrek aan bruikbare teksten bij dit alles
een grote rol, dat weze meteen toegegeven. Toch laten alle
transplantaties zich niet met dit argument wegwuiven. Bij de
laatste drie voorbeelden die werden aangehaald, t.w. het forumteater,

Wisselstuk

en

Andalucia Amarga,

werden immers geen

teksten ontleend maar teorieen en de hiermee verbonden technieken. Zo'n uitwisseling nu is slechts zinvol in de mate waarin de
diverse groepen zich in een vergelijkbare (niet: gelijke!) situatie
bevinden t.o.v. een- systeem dat, ondanks plaatselijke verschillen,
in de ontwikkelde landen een grote stabiliteit en uniformiteit
vertoont; zij gaat bijgevolg hand in hand met de geringe Vlaamse
eigenheid waardoor ons vormingsteater al sinds 1968 werd gekenmerkt.
Een nieuw onderzoeksgebied groeide dus op natuurlijke wijze uit

Blijf niet gelaten op de wonderen wachten

en precizeerde zich toen

de tendens tot uitwisseling van teksten, ontwerpen, teorieen en
technieken zich doorzette: een konfrontatie tussen deze verschillende richtingen en een betere kijk op deze steeds toenemende ruil
bleken nu immers noodzakelijk om de verdere evolutie van ons?
het? vormingsteater te kunnen volgen en begrijpen.

Het leidmotief `vormingsteater: tussen kunst en pedagogiek'
Waarom dan dit zeer algemene leidmotief werd gekozen? Bij de
organizatie van het colloquium werd van het standpunt uitgegaan
dat al deze nietiwe werkwijzen die werden uitgewisseld en doorgegeven, als evenzovele antwoorden konden worden beschouwd op de
vraag naar de relatie tussen vorm en inhoud, artistieke verwoording
en opvoedende boodschap, kunst en pedagogiek.
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De vraag naar deze relatie werd door het opkomende vormingsteater uit het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren
zeventig, in het vuur van de eerste overtuigingsijver, nog niet zo
duidelijk en niet zo scherp gesteld — al was er wel meteen sprake
van een ander, vrijer, ook in formeel opzicht vrijer teater. Zij
kwam pas met alle kracht naar voren toen bleek enerzijds dat de
gebrachte boodschap niet steeds het gewenste effekt bereikte, en
anderzijds dat gebrekkige teatrale vormgeving en verwoording
geregeld mee verantwoordelijk waren voor deze mislukking. In de
dag- en weekbladkritiek werd dit «slechte vormingsteater ” overigens niet zelden gebruikt als een alibi om traditionalistische, en
zelfs niet helemaal geslaagde traditionalistische produkties lof toe
te zwaaien voor een indringende karaktertekening of een vindingrijke opbouw van de intrige. De teorieen en technieken waarmee
vandaag de dag op een ruilbasis wordt geexperimenteerd — van
Boats forumteater tot Tavora's non-verbale teater — trachten alle
de volkomen slag in het water uit te schakelen (dat is levensnoodzakelijk voor het vormingsteater) en de breuk tussen opzet en
resultaat in de mate van het mogelijke te dichten (helemaal kan
overigens niet: er kan wet een strategie worden ontwikkeld om
reakties bij het publiek uit te lokken, maar deze laatste kunnen
uiteraard nooit worden afgedwongen).
De verwachtingen waardoor de keuze van het leidmotief werden
geinspireerd, werden m.i. ingelost. Na de historische situering
waarmee Prof. Dr. Michel Vanhelleputte de werkzaamheden inleidde, koncentreerden alle lezingen stuk voor stuk op de hedendaagse oplossingen die, zij het uit verschillende perspektieven en
konkrete situaties, voor de vorm-inhoudsproblematiek worden
bedacht en uitgeprobeerd.
Een kort overzicht zal dit duidelijk maken. Georges Banu bijv.
verdedigt de zogenaamd beperkte fragmentvorm als drager van
een meervoudige en levensechte visie en als middel om op een nondogmatische wijze in de werkelijkheid in te grijpen. Augusto Boal
van zijn kant beklemtoont vooral de onmiddellijke overgang van
teater naar werkelijklieid: zijn sociodrama is uiterst pluriform; alle
bruikbaar geachte werkwijzen en technieken worden samengevoegd tot een leerschool in de konkrete aktie en in de uitoefening
van de vrije wit. Ook Hans van Maanen verdedigt n.a.v. het
Markendaalse experiment de overvloeiing van teater in werkelijk-
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heid; toch wil hij, sterker dan Boal, sterker ook dan Rense
Royaards van het `Werkteater', vat houden 'op de gestimuleerde
inwerking, deze richten en tot op zekere hoogte kontroleren. John
McGrath en Salvador Tavora verdedigen allebei de inbedding van
het teater in de volkskultuur: alleen ziet Mc Grath deze laatste als
onmiddellijk beschikbaar, zelfs als ten dele gevrijwaard door de
media daar waar Tavora het volkspatrimonium juist meent te
moeten bevrijden van het dubbele odium van taal en folklore
waaronder het door de heersende kulturele normen werd begraven.
Laat mij hieraan toevoegen dat voorts ook nog de pro's en contra's
worden afgewogen van mytologizering (Dieter Herms), improvizatie (Augusto Boal, Marianne Van Kerkhoven), individualizering
(Dina van Berlaer-Hellemans), emotionaliteit (Augusto Boal,
Rense Royaards, Dina van Berlaer-Hellemans, Marianne Van
Kerkhoven), zelfs van de nochtans sterk verdedigde volkskultuur
of «community base» (Dieter Herms n.a.v. het `Teatro Campesino')
en het lijdt geen twijfel meer: wij krijgen een beslist uitvoerige
staalkaart met heel wat problematische overlappingen.
De gewenste konfrontatie kon dus moeilijk uitblijven. Heeft zij
ook resultaten afgeworpen? Bestaande problemen verhelderd?
Nieuwe wegen zichtbaar gemaakt? Het is te vroeg om hier reeds
antwoorden te suggereren op deze vragen. Inderdaad, de weergave
van de «panel» diskussie brengt een eerste oogst van reakties.
Tenslotte wordt, in de dubbele terugblik die de verzamelbundel
besluit, een poging gedaan om, uit twee verschillende standpunten
en met de nodige kritische afstand, de eventuele resultaten van het
colloquium te groeperen en door te lichten.

Teorie en praktijk
Een tweede bedoeling van de inrichters lag niet in het gekozen
leidmotief besloten — dat hoefde ook niet — wet in de wijze
waarop de organizatie van het colloquium werd aangevat. Ik denk
hier aan de zeer bewuste wijze waarop de konfrontatie tussen teorie
en praktijk van meetaf aan werd ingebouwd.
Gedurende twee jaar (1977-1978) hadden de leden van het projekt
«vormingsteater» gewerkt aan een teoretische benadering van de
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maatschappijkritische en politieke stukken die sinds 1968 in
Vlaanderen werden opgevoerd. Uit dit teoretische werk groeide de
wens naar een dialoog met de praktijk — van bij ons, uit
Nederland, uit niet-Nederlandstalige landen. Teater zit niet, zoals
literatuur, opgesloten in Touter teksten die na de publikatie een
onafhankelijk bestaan gaan leiden, los van de auteur. Teater is een
ronduit historisch fenomeen en kan nooit volledig worden losgemaakt van het hier en nu van de opvoering. Vandaar het belang
van de nochtans bij de huidige stand van de teaterwetenschap
moeilijk te systematizeren praktijkervaringen. (3)
Tal van sprekers op het colloquium (Augusto Boal, Rense
Royaards, Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, John Mc
Grath) zijn behalve teoretisch onderlegd, ook aktief in de teaterpraktijk. Zij zijn werkzaam als regisseur, tekstschrijver, akteur of
vervullen een kombinatie van al deze taken.
De band met de praktijk werd nog nauwer toegehaald door in het
kader van het colloquium en een opvoering in te lassen en een
workshop waarin de onmiddellijke ervaring van deze opvoering
kon worden besproken en geanalyzeerd. Het `Werkteater' van
Amsterdam was ertoe bereid om

Etiketten plakken, een stuk over

werkloosheid, te brengen in een ietwat ongewone kontekst, d.w.z.
voor een publiek dat zich wilde bezinnen over de kapaciteit van de
groep om deze sociale problematiek op vormende of op kritische
wijze te brengen, en niet — zoals gebruikelijk — voor toeschouwers
die of reeds met werkloosheid hebben af te rekenen, of zich
hierdoor bedreigd voelen, of het probleem nog ver van zich af
trachten te schuiven (hoewel: tot deze laatste kategorie behoren wij
natuurlijk allen!).
De opvoering van

Etiketten plakken maakte heel wat vragen los bij

de aanwezigen en gaf aanleiding tot een zeer levendige en intensieve «workshop» diskussie waarvan de bewerkte neerslag trouwens
in deze bundel werd opgenomen. Terecht, want heel wat teoretische en praktische problemen die werden opgeworpen, gingen de
specifieke opvoering te buiten en sloten aan bij de algemene
strekking van het colloquium.
Meteen is ook de derde manier duidelijk geworden waarop de
konfrontatie met de praktijk werd opgevat: ongeacht of de deelnemers nu behoorden tot het publiek van het vormingsteater, tot
het wetenschappelijk onderzoek, tot de vormingsgezelschappen

17

zelf of tot de kulturele beweging in het algemeen, ook op hen werd
gerekend voor de inbreng van nieuwe inzichten, voor een verruiming van het perspektief, zowel bij de leden van de oorspronkelijke
werkgroep als bij alle aanwezigen en geinteresseerden.
Deze woorden bevatten geen pro forma hulde aan de talrijke
deelnemers die door hun vragen en opwerpingen tot de werkzaamheden hebben bijgedragen. Elke poging tot denken of teoretizeren

behoeft m.i. een praktische toetsing via de ervaring van anderen,
via de diskussie met anderen, zoniet dreigt zij te verzanden in
steriel specialisme en even steriele eenzijdigheid. Werden beide
valkuilen in deze verzamelbundel, als geheel beschouwd, vermeden? Ik meen te mogen zeggen van wel.

Dan resten mij nog slechts enkele praktische toelichtingen. De
volgorde waarin de referaten op het colloquium werden geprezenteerd, werd aangehouden. Wel werd, na het laatste referaat maar
voor de opanel» diskussie, de lezing ingelast van Salvador Tavora.
Tavora kwam wegens zijn verblijf in het buitenland, pas op 3
december 1979 aan het woord. (4) Zijn lezing lag echter volkomen
in het verlengde van de problematiek van het colloquium en werd
om die reden toegevoegd.
De bijdragen van Michel Vanhelleputte, Georges Banu, Dina van
Berlaer-Hellemans, Dieter Herms, Marianne Van Kerkhoven, Paul
De Bruyne en Hans van Maanen werden door hun respektieve
auteurs in artikelvorm omgewerkt. (5) Voor de referaten van
Augusto Boal, John McGrath en Salvador Tavora werd via een
bandopname gesteund op de gesproken tekst: deze laatste werd
aangepast aan de eisen van de geschreven taal en ter goedkeuring
aan de sprekers voorgelegd. Wij danken Jean-Pierre Van Noppen,
Dirk van Berlaer en Frank Winter die in taalkundig opzicht bij
deze omzettingen behulpzaam waren. Wat de lezing van Tavora
aangaat, werd niet Tavora's eigen uiteenzetting in het Spaans
weerhouden, Wel de Franse vertaling van Liliane Drillon.
De diskussies, evenals de oworkshop» met Rense Royaards, werden
op natuurgetrouwe wijze, zonder te streven naar formele eenvormigheid, in beeld gebracht door Luk Van den Dries. Zij werden
waar nodig in het Nederlands omgezet. Een uitzondering op deze
regel vormt de lange gedachtenwisseling na Tavora's uiteenzetting;
deze laatste maakte bij nader toekijken inherent deel uit van het
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gebrachte betoog. Sommige vraagstellers konden niet geidentificeerd worden; om geen op willekeur steunend onderscheid in to
voeren, bleven bij de diskussies bijgevolg alle namen — op die van
de spreker na — achterwege.
Ik dank tenslotte zowel het Fonds voor Fundamenteel Kollektief
Onderzoek als de akademische overheid van de Vrije Universiteit
Brussel. Beide instellingen hebben de organizatie van het colloquium evenals de uitgave van deze verzamelbundel mogelijk
gemaakt.
Dina van Berlaer-Hellemans
maart 1980

NOTEN
(1) Abs, D., De Greef, W., Sergooris, G., Tindemans, C., van Berlaer-Hellemans, D. en Van
Kerkhoven, M., Bliil niet gelaten op de wonderen wachten, Benaderingen van het vormingsteater in Vlaanderen van 1968 tot nu, Antwerpen, Soethoudt, 1979 (de tweede druk
verschijnt in juni 1980).
(2) ibidem, 'Tot besluit: een terugblik en een perspektier, pp. 329-335.
(3) Stappen in de richting van een systematizering van praktijkervaringen worden ondernomen
aan de Universitaire Instelling Antwerpen door Carlos Tindemans en Frank Coppieters.
(4) Deze lezing greep eveneens plaats aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij werd georganizeerd
door het Centrum voor Taal- en Literatuurwetenschap in het kader van het projekt
`vormingsteater'.
(5) Spellingsverschillen tussen de verschillende Nederlandstalige teksten onderling werden niet
weggewerkt.
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1
LE FRAGMENT: CRISE ET / OU RENOUVELLEMENT

Aujourd'hui oil les grands systêmes perdent leur certitude(1),
aujourd'hui oil le multiple fuit l'emprise du Un rassembleur on
s'attendait que la brisure et ce qu'elle amene, le fragment, investissent autant la vie que la culture. Ultime sursaut d'un optimisme
historique mourant ou, pluteit, amorce d'un chemin autre, ni
fleche, ni eclaire pa4 un quelconque phare? L'espoir ne se legitime
plus par une perspective dont les lignes de fuite laissent croire que
ce qui est encore invisible va devenir visible. Au lointain succede le
proche, au projet l'immediatete de l'acte. Succêde n'est certainement pas le terme juste, car c'est, plus exactement, de coexistence
qu'il s'agit. Ainsi a la question crise ou renouvellement on doit
repondre par ce qui pourrait etre pris pour un simple tic d'ecriture:

et/ou.

La formule, cette fois-ci, se pose comme trouble d'un

carrefour, comme signe visible d'un doute vecu.
On sait que le Un et le Multiple sont fonction l'un de l'autre, que le
reel les contient simultanement, mais cela n'empeche pas qu'il y ait
une succession de priorites. Aux temps fascines par 1'Unique,
temps oil l'on colmate les brêches et oil l'on remplit les trous se
substituent lentement ceux oil les liens se fissurent et oil l'unite se
brise. II n'y a plus de force centripete et, pour reprendre Roland
Barthes, on pourrait dire: "les fragments sont — sur le pourtour
du cercle — tout mon petit univers en miettes; au centre, quoi?"

Le fragment-vision
Dans le theatre ce sont Lenz, Buchner, Kleist qui cristallisent la
dispersion fragmentaire a laquelle resta etranger leur aine, J.W.
Goethe. Lorsque le grand espoir issu de la Revolution de 1789 se
lezarde, des ecrivains comme eux se refusent a tout faux semblant
d'unite et leurs oeuvres, au plus profond d'elles-memes; reconnaissent le nouvel &at du reel. Pour Buchner ou Lenz l'ecriture
fragmentaire tient de l'ordre de la vision - elle ne se limite pas a
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une technique - et leur retour d'aujourd'hui tient aussi a cela. On
eprouve a leur egard un effet de parente.
L'approche fragmentaire surgit pour reconnaitre une crise et faire
de cette reconnaissance la condition indispensable d'un virtuel
redemarrage de ce qui s'etait bloque.(2) Jean Jourdheuil, en
parlant de Lenz et Buchner, dit qu'ils "ont senti la mort dans ce
qui etait déjà vivant". Pour Etre plus précis on pourrait rectifier et
dire "qu'ils ont senti la mort dans ce qui etait encore vivant". Le
remplacement du déjà par encore laisse voir l'aptitude qui est la
leur d'avoir l'intuition de la mort la ou l'espoir continue a se
survivre. Et ainsi .les ruines. sde ces oeuvres precedent la lethargie
du corps social resigne. Its l'annoncent. D'ailleurs les rapprochements archeologiques sont familiers aujourd'hui mEme a des
auteurs qui ne se reconnaissent plus dans le faste d'une solution
ultime, d'un ideal d'etat. Michel Vinaver compare ses oeuvres
brisees, eclatees a un "champ de fouilles".

Le fragment-outil

Brecht n'est pas Lenz et leur difference se dit aussi par le passage
du fragment-vision a ce que nous pouvons appeler le fragmentoutil.
On le sait, Brecht s'est affronte a Lukacs et a la grande tradition
realiste du XIX-ême dont celui-ci voulait faire le modêle a suivre
par la litterature socialiste. Brecht, lui, propose la coupure et la
division des “petites formes. promues par l'agit-prop des annees
20, le cabaret de Karl Valentin ou un certain cinema de son temps.
Il s'agit pour lui non pas de proposer des images du monde avec
tout ce qu'elles comportent comme pouvoir unificateur, mais de
saisir des mecanismes oil la partie n'est pas englobee par le tout, oil
les liens qui l'attachent a celui-ci se laissent voir. Le monde n'est
pas homogêne, mais agence, a savoir decoupable et redistribuable.
La fragmentation devient donc la maniêre la plus subtile d'inscrire,
au niveau meme de l'ecriture, de la langue, le projet de restructuration du reel. On &coupe, on morcelle, mais habite du réve de .la
nouvelle dependance.. Le fragment n'est que chemin qui doit
conduire vers un autre Tout et en Russie, Vertov, dans ce mane
esprit, n'envisageait-il pas le montage des fragments afin de dresser
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l'image parfaite de l'homme nouveau, du monde nouveau?
Chez Brecht, dont on fait ici un cas exemplaire pour l'artiste
revolutionnaire des annees 20, le fragment et son montage n'ont
qu'une valeur instrumentale: ils servent au projet utopique, a son
possible accomplissement. Entre la brisure et le monde attendu il
n'y a pas encore incompatibilite, car on se trouve a l'heure oil on
ne refuse pas tout inconnu, oil on ne bannit pas tout appetit
centrifuge. L'utopie totalisante supporte le fragment? — cela veut
dire qu'elle se porte bien. Ce rapport tient la place d'un bulletin de
sante.
En cultivant le fragment, Brecht ne vise pas l'acces a l'immaitrisable, car il s'appuie toujours sur une doctrine qui, elle, l'ignore:
pour Brecht, le fragment c'est la voie pour maintenir l'utopie dans
la proximite de la vie. Il lui impose ainsi cette tension qui lui
permet d'eviter la paralysie. Brecht convoque le fragment deux fois
au nom de sa strategie d'ecrivain politique: une fois lorsqu'il
approche le reel comme un reel agence et une seconde fois lorsqu'il
veut eviter ainsi que l'utopie se sclerose. Le fragment permet, en
méme temps, une mouvance contrOlable et une certaine independance limit& qui se manifeste en depit du supreme programme
organisatetir. Lorsqu'on verra un danger dans l'equilibre instable
entre le fragment et le Tout il n'y aura plus de place pour le
mouvement: l'utopie se meurt. De l'utilite des bulletins de sante.
Constituee en kat stalinien elle devient refractaire a toute fissure,
et son unite tragiquement imposee camoufle les jointures et'
interdit le fragment avec toutes ses libertes desormais inconcevables. Il n'y a plus de meteorites la oil la place du Pere, le <petit pere
>, de l'Etat, du Soleil ne font qu'un. L'utopie mise en
des peuples '
pratique a reussi l'impensable retour au modêle de Ptolemee.

La premiere brisure ou la subversion par le fragment
Le fragment regagna ses droits Id oil echouaient des societes qui se
reclamaient de l'ideologie charismatique, a savoir le camp socialiste. Lk malgre l'absence de toute theorisation, le fragment se
charge de pouvoir politique parce qu'il agit dans un regime oil la
dispersion, la dissemination derêglent l'ordre qu'on envisage
d'installer et de maintenir a tout prix. Pratiquement, de quoi s'agit-
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il? D'une forme de lutte apparemment mineure, mais possible
seulement la oil, au nom de la globalite, on supprime toute force
centrifuge et oil le front du refus, tacite ou non, s'est constitue. Le
spectateur qui reconnait la crise pratique de l'ideologie globalisante
devient sensible a l'amorce d'une dissidence par le biais du
fragmentaire. Le retour du fragment a donc pour pendant la
&route . du projet se reclamant du Tout, qui desormais cesse de
cristalliser les actions destinees a faire paraitre le Nouveau. Par
rapport a Brecht, le renversement est absolu: tandis que chez lui le
fragment devait renouveller les energies necessaires a l'accomplissement du Nouveau Monde, cette fois-ci le fragment surgit sur le
fond du scepticisme, des doutes que l'on a desormais de pouvoir
acceder a ce monde.

le dit est oblige de dissimuler la crise,
non-dit d'en faire kat. Au theatre il se manifeste sous

Dans les pays socialistes, oil
il revient au

la forme de fragments, de bouffees d'air qui trouent le tissu
homogêne: le fragment n'a alors que le sens liberateur de la partie
qui echappe a l'emprise asphyxiante du Tout. Si Brecht disait que
le reel est fragmentaire, agence, donc transformable, maintenant
on dit: ce pouvoir qui veut tout concentrer est inapte a etouffer
certaines manifestations du fragment qui en s'echappant disent
qu'il y a possibilite de retrouver la vie. Ainsi dans le monde de
l'ordre et du monologue, le theatre devient, pour reprendre une
belle expression de Wajda, "le seul endroit oil le dialogue est
possible". Il instaure un veal qui, plus que le dit en permanence
contrOle par le pouvoir, lui permet d'avoir accês a cette forme de
difference qui est la dissidence. Grace au fragment qui se &robe a
toute censure, le public retrouve un instant la verite comme "un
éclair dans la nuit", pour paraphraser Vl. Jankelevitch. Et ainsi
"on peut en profiter pour s'orienter mais on n'a pas le temps
d'entrer dans les details, de calculer son itineraire". Des feux mais
pas de phare.
Souvent on a meprise une telle approche car pour les artistes
occidentaux il etait sans doute difficile de se definir par rapport a
une intervention du fragmentaire qui, du point de vue theorique,
ne se situait pas du bon

cote. Et, nourris de l'esprit du Tout, on n'a

pas cesse de demander: mais a quelle societe un tel combat peut-il
mener, quelle est sa loi et son dogme? Comment accepter une
resistance qui ne vise pas l'accês au pouvoir...?
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La deuxibne brisure ou l' eyed du tragique
Sous la pression des experiences historiques et des aveux troublants, une certaine pens& theorique a commence a s'interroger, a
douter du marxisme comme alternative indiscutable. Il y a
desormais un second moment de crise, une autre brisure, car,
reprenant Nietzsche, on peut dire qu' "une interpretation a fait
naufrage... (et) comme elle passait pour étre la seule interpretation
possible, il semble que l'existence n'ait plus de sens, que tout soit
vain". Le Tout d'autrefois se desagrege, et en meme temps il voue
ceux qui s'en reclamaient a une insecurite aigue. Comment, sans
cet appui, ne pas retomber dans l'esthetique anhistorique bourgeoise, comment approcher une realite qui n'a plus de centre? Le
seul defi possible: assumer cette realite comme multiple, comme
plurielle, comme fragmentaire et rejoindre ainsi le tragique qui,
pour citer une fois encore Nietzsche, "n'est pas fonde sur un
rapport du negatif et de la vie, mais sur le rapport essentiel... du
positif et du multiple, de l'affirmation et du multiple". Aujourd'hui
le theatre dit «du quotidien>> qui s'avoue inapte a indiquer une
direction ou a produire un sens unique, se reclame du fragmentvision. Le fragment n'est plus gros d'utopie, mais d'inconnu et, se
refusant a toute stabilite, il permet, comme l'envisage Vinaver, de
"faire emerger a partir du chaos des choses un

entre-les-choses" .

N'a-t-il pas la méme fonction que chez Lenz ou Buchner, dont les
oeuvres fragmentaires revent de retrouver le chemin vers l'inepuisable, vers

l'entre-les-choses?

Le theatre de Vinaver, de Lassalle, theatre fragmentaire et tragique, est-il encore politique? Oui, dans la mesure oil il veut
"deranger l'ordre des choses sans le denoncer". Les anciennes
verites militantes se sont eloignees, sans qu'il y ait pour autant
accord avec le monde. Troubles, ces auteurs s'interrogent: comment
tout en restant "en deca de la conscience de l'histoire", &gager ce
sens qui ne git plus dans les paroles, mais dans les silences, dans les
points de suspension, dans les trous. LA, il n'y a plus que des
"jointures ironiques" — le terme est, une fois encore, de Vinaver.
Et le fragmentaire devient tragique dans la mesure oil il reconnait
le multiple dans ses desarrois et ses errances...

25

Le retour des pluriels

Aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est l'heure de la revanche du
multiple sur l'Un, sur ses solutions finales, sur ses reponses
globales. Le pouvoir unique, tout comme les ideologies totalitaires,
s'emiette et nous assistons au retour des pluriels. C'est de ce nouvel
etat du reel que le theatre dit politique doit partir, c'est par rapport
A lui qu'il lui revient de se definir. A l'heure ou aucune ideologie ne
peut plus se donner comme seul point de reference, tout mouvement centrifuge trouve sa legitimite. Il ne Arend pas son appui dans
un programme unique, mais dans les demandes immediates du
reel. Cela amêne un changement de temps: a l'attrait de l'avenir
succêde les imperatifs du present. Le singulier se voit relayer par le
pluriel. Andre Glucksmann dit que maintenant: "l'essentiel c'est
de mettre en place une morale du coup par coup et une analyse
circonstancielle qui examine cas par cas. Sans quoi ce sera de
nouveau l'envol theorique, terroriste sur l'aile des grands themes et
des solutions finales". Resoudre les problêmes locaux par des
actions ponctuelles, sans pretendre apporter une reponse d'ensemble, se bailer aux questions briilantes... il s'agit donc d'actions
immediates, urgentes, par lesquelles on peut envisager d'ameliorer
l'etat du present.
Pour les gens de theatre qui ont eprouve l'attrait de ces accrochages «fragmentaires>> se produit souvent un premier eclatement
au niveau de la production. Au theatre d'Etat, au theatre-machine
ils repondent par la volonte d'organiser des groupes assumant des
taches dont ils reconnaissent l'urgence. M. Langhoff declare qu' "il
est aujourd'hui beaucoup plus important de faire, plutOt qu'un
theatre elucidant entiêrement les problêmes, un theatre avec des
groupes ayant effectivement en commun certains problêmes et
certaines fawns de penser, dont l'attitude resulte des angoisses
communes vis-à-vis du monde". De l'unique au pluriel, de la
prospective a l'intervention.
Augusto Boal, en adaptant a l'Europe sa methode mise au point en
Amerique latine, quitte l'ancien discours qui prenait appui sur un
immuable scenario revolutionnaire pour chercher des reponses aux
appels imperatifs, immediats du concret. Le theatre de Popprime de
Boal devient aujourd'hui un lieu oil, a partir de themes ponctuels
de la realite, on cherche en commun a inventer une reponse. Le
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groupe, collectivement, elabore un comportement experimental a
regard d'une situation d'oppression bien precise. Il s'agit ici de
tester l'efficacite du faire — agir et non pas parler — mais ce n'est
jamais a partir d'un systême rassurant a priori. "J'insiste bien," dit
Boal, "sur le fait qu'a aucun moment it ne faut essayer d'imposer
une idee. Le theatre-forum... n'est pas catechiste, n'est pas dogmatique, n'est pas dirigiste. A peine libêre-t-il le spectateur. A peine le
stimule-t-il. A peine le transforme-t-il en acteur. C'est tout." Dans
cette suite d'â peine on voit que le domaine du politique tient
desormais du minimal et du pluriel. Et it s'agit sans aucun doute
d'une approche propre a un certain theatre qui abandonne les
anciens leurres sans abandonner pour autant toute volonte d'examiner les crises du reel. Mais toujours a partir d'un point zero, le
point de depart de toute approche fragmentaire. Vinaver, de son
cote, avoue aussi: "je ne cherche pas Un sens (au monde, a la vie).
Je cherche a raccorder des choses avec l'espoir que cela donnera
naissance a des bouts de sens — et ainsi de suite — d'une fawn
discontinue et plurielle". Par ces menues secousses, tout comme le
grain de sable, le theatre, a force de repetition, peut faire gripper le
Grand Mecanisme. David contre Goliath ou la derniêre ruse du
fragment, qui aujourd'hui se situe quelque part, a mi-chemin, entre
Lenz et Brecht, entre la vision et l'outil.
Georges Banu.

NOTEN
( I) Vladimir Jankelevitch reconnaissait 11 n'y a pas longtemps que l'ecoute a sa parole
s'explique "parce qu'il n'a jamais eu de pretention architecturale". "Je profite maintenant
de la devaluation de.s .systeme.s et on me retrouve la oil je suis depuis toujours dans les marges

ou les A-cotes. C'est ma recompense." (s.n) concluait-il.
(2) C'est cela que voulait dire Anna Seghers lorsqu'elle ecrivait que ces auteurs "n'ont pas ete
la fin, ma's le debut de quelque chose". Le debut d'un desespoir.
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DISKUSSIE

Uit het publiek komt de vraag in hoeverre de mogelijkheid bestaat
om in het «theatre du quotidien., deze nieuwe stroming binnen het
Franse teater, het politieke in het stuk te laten doorbreken, of
niet precies de nog traditionele vormgeving verhindert dat dit
gebeurt.

Volgens G. Banu is het politieke teater van vandaag niet meer
hetzelfde als dat van tien jaar geleden, en gebruikt het daarom ook
andere middelen. Men kan aan politiek doen op de traditionele
manier: door duidelijk te tonen welke weg . er moet gevolgd
worden. Daarnaast bestaat er ook een andere, meer diskrete,
minimale vorm van politiek: hier gaat het om de moeilijkheden en
problemen van `vandaag'. In het ((theatre du quotidien» bijv.
spreekt men van het dagelijkse leven, zonder daaraan een zin te
verlenen die er vreemd aan is. De bedoeling is echter niet om een
beeld van het leven te geven otel quel., wel om de angst te tonen,
de afwezigheid van elke zin. En het tonen van die komplete
zinloosheid is reeds een politieke aktie. Dat betekent niet dat het
«theatre du quotidien» overeenkomt met het absurde teater. Het
absurde teater negeert totaal de geschiedenis, het is fundamenteel
existentialistisch, het stelt een eeuwige zinloosheid voorop; in het
«theatre du quotidien» daarentegen bestaat zinloosheid alleen
maar in het hier en nu, niet noodzakelijk in de toekomst.

Er wordt opgemerkt dat de minimalistische visie die door de
spreker verdedigd werd, op twee manieren kan worden bekeken:
nl. 1. als een nog standhouden tegen het systeem, of
2. als laatste stellingname voor de inname door het systeem.
Welke interpretatie gekozen wordt hangt of van het felt of nog een
dialektische visie wordt gehanteerd.

Volgens de spreker gaat het niet om een .entweder-oder.: deze
minimalistische bewegingen kunnen zowel gerekupereerd worden,
als iets nieuws tot gevolg hebben. Nochtans is er eerder een tendens
om uit die oude dialektische cyclus te stappen. In het teater van
Boal bijv. merkt men duidelijk deze evolutie: voor hij naar Europa
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kwam, werd er in zijn teater vooral gesproken over het toekomstige, nieuwe systeem dat de Zuidamerikaanse maatschappij zou
verlossen. Het huidige doel van Boal is meer de realiteit te
onderzoeken uit de eigen konkrete ervaringen, en antwoorden te
geven; antwoorden die niet meer gestoeld zijn op de synthesedroom.

Een deelnemer vraagt of het teater van Boal niet eerder een
psychodrama is, een terapie?

Voor G. Banu is de term sociodrama beter, hoewel de grenzen
tussen psycho- en sociodrama niet altijd even duidelijk zijn. De
twee belangrijkste verschilpunten zijn: 1. Het psychodrama stelt
vragen naar individuele problemen, daar waar het bij Boal gaat om
een gezamenlijke analyse van een sociaal gedrag in de maatschappij.
2. In het psychodrama is er
geen toeschouwer, iedereen is handelende persoon. Bij Boal daarentegen zijn er zowel toeschouwers als akteurs, hoewel de rollen
onderling verwisselbaar zijn.

L.V.d.D.
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2
INHOUDELIJKE EN FORMELE WEGKRUISINGEN
IN HET HEDENDAAGSE VORMINGSTEATER

Het sukses van het vormingsteater op het einde van de jaren zestig
en in het begin van de jaren zeventig mag niet los worden gedacht
van het zeer specifieke maatschappelijke en ideologische klimaat
dat er toen heerste. Niemand durft vandaag de dag de term
«welvaartsmaatschappij» nog klakkeloos gebruiken als een synoniem voor post-industriele maatschappij of georganizeerd kapitalisme, maar toen was die gelijkstelling dagelijkse kost. De
heersende, vigerende maatschappijvorm leek de mogelijkheid in
zich te houden van een toenemende demokratizering van welvaart
en welzijn, van een toenemende verspreiding van deze laatste, eerst
onder de bevolking van de ontwikkelde landen, vervolgens bij de
(nog) minder bedeelden in de ontwikkelingslanden.
Deze sociaal-ekonomische basis van de jaren zestig is voldoende
bekend (1); het komt evenwel erop aan in te zien dat met die
sociaal-ekonomische basis een heel eigen ideologisch klimaat
gepaard ging, gekenmerkt door een opvallend grote, maar problematische verdraagzaamheid voor opponerende standpunten.
Het heersende konformisme, sterk door de sterkte van de sociaalekonomische basis waarop het berustte, bood moeiteloos een
onderkomen aan kritische, alternatieve, dissidente houdingen. De
meest uiteenlopende vormen van anti-konformisme - en wij weten
allemaal hoe rijk de betrokken periode hieraan was — werden in
het heersende denken, in het toenmalige konformisme, opgevangen
en zelfs gevoed. Een systeem staat nooit zo sterk als wanneer het
kritiek kan dulden, promoveren en financieren. (2) Het vormingsteater heeft dat misschien toen te weinig doorzien en de inschikkelijkheid van het systeem geinterpreteerd als een wijken, de
sterkte ervan als zwakheid. Het is de vraag of de teatervernieuwing
hierdoor niet tot op zekere hoogte heeft . gefunktioneerd als wat
Marcuse noemde: een uitlaatklep voor opgekropte spanningen. (3)
Is het sukses niet te gemakkelijk gekomen? Berustte het niet op een
valse premisse? Het vormingsteater meende het systeem te kunnen
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veranderen; het toenmalige systeem evenwel achtte alle door het
vormingsteater opgeworpen maatschappelijke en ideologische problemen oplosbaar in de eigen schoot.
Die situatie veranderde aanzienlijk in de loop van de jaren zeventig
toen het vormingsteater in het licht van de veranderde sociaalekonomische omstandigheden een «horzel in de nek. werd — ik
ontleen de fraze aan Walter van den Broeck (4) — en met echte
tegenkanting kreeg af te rekenen. Zijn over de expansionistische
periode van het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren
zeventig reeds ekonomische en filosofische bronnen beschikbaar
(1)(2)(3), dan dient de periode waarover ik nu spreek, nog vrijwel
volledig te boek gesteld. Hoe dan ook, het mechanisme zelf van
expansie en terugslag op ekonomisch vlak, van revolutionair feest
en ontnuchtering op ideologisch vlak is wet voldoende bekend (en
onderzocht). (5)
De vraag die dan rijst, klinkt als volgt: wat met het vormingsteater,
dat kind uit de vette jaren, in de huidige magere periode? Voor
welke wegkruisingen ziet het vormingsteater zich geplaatst in deze
tijd van ekonomische inkrimping en ideologische repressie? Bij de
opduikende problemen kunnen wij onderscheiden:
- problemen die gewis niet nieuw zijn, waarmee teater en zelfs
literatuur al eerder en al vaker hadden af te rekenen, maar die in
het huidige klimaat een akuter, dringender karakter aannemen
(het gaat hier om problemen waarvoor in de geschiedenis
parallellen aan te wijzen zijn — al zal, in het kader van deze
lezing, de tijd daarvoor ontbreken);
- problemen die toch nieuwer en anders zijn en die verband
houden met de uniciteit, specificiteit van deze historische periode
t.o.v. alle voorgaande (ik denk hier bijv. aan het extreme
ideologische beheer van het bewustzijn — waarover later meer).

Kunst / pedagogiek

Een eerste dubbelheid en dubbelzinnigheid waarmee vormingsteater vandaag de dag gekonfronteerd wordt, is de tegenstelling
tussen de inhoudelijke vooropstelling enerzijds (dat willen wij
vertellen aan dit publiek) en anderzijds de artistieke vooropstellingen van de fantazie, tussen enerzijds de beoogde vorming of
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boodschap en anderzijds de vormgeving die op eigen gezag de
aandacht opeist en deze bestendig dreigt af te leiden van de
beoogde vorming of boodschap. Er is, ook op teatergebied, geen
vooraf bestaande, vooraf gegeven vorm waarin een a priori
vastgelegde boodschap moeiteloos en onveranderd kan worden
overgegoten.
Deze tegenstelling tussen intentie en verwoording of, enigszins
anders gesteld, tussen dienende en meer zelfstandige vormgeving is
een aloud probleem. In een nog recent verleden werd hieraan
uitvoerig aandacht besteed door G. Lukacs. Deze laatste meende,
los van de propagandistische wil van auteur of groep, rekening te
moeten houden met wat hjj "de onbewuste overwinning van het
realisme" noemde, t.w. de tendens van het kunstprodukt om
verder te reiken dan de bewuste opzet van auteur of samenstellers.
(6) Lukdcs' visie geeft beslist (nog) blijk van optimisme; ik vrees
dat het vormingsteater vandaag de dag vooral af te rekenen krijgt
met de keerzijde van " een onbewuste overwinning., t.w. met de
mogelijkheid dat het gebrachte stuk hopeloos tekortschiet t.o.v. de
bewuste bedoelingen van auteur, groep en spelers.
Zo kom ik dan tot de aktuele verschijningsvormen waarin het
vertrouwde probleem zich aan ons vormingsteater voordoet. In het
kielzog van de zogenaamde vormingsgezelschappen werden er de
laatste jaren, alleszins in Vlaanderen, heel wat teaterstukken
geschreven en opgevoerd met een min of meer stichtelijke inslag en
gesitueerd in een yolks milieu. Volstaat het een algemeenmenselijke problematiek (en het is welbekend hoe geladen deze uitspraak
is!) op stichtelijke wijze te brengen en zich onder arbeiders te laten
afspelen om vormingsteater, " theatre of consciousness., te scheppen? Heel wat van deze stukken — ik denk o.m. aan De nauwe
kamer en Een souvenir uit Liedekerke van Omar Robinon, Buurt en
De geit van Rudy Geldhof, Greenwich van Walter van den Broeck
(7) — lijken mij het tegendeel te bereiken van «vorming>> in de
echte betekenis van het woord, d.w.z. zoals geimpliceerd door de
term «theatre of consciousness.. Let wel: ik trek de eventueel
loffelijke bedoelingen van de geciteerde auteurs niet in twijfel.
Toch slagen hun stukken soms erin om het denken-over-de-wereld
van ons systeem juist uit te breiden tot de klassen en groepen die de
moeilijkheden en lasten van dit systeem dragen. Het zou de moeite
waard kunnen zijn om na te gaan of deze heropleving van het
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burgerlijk drama als kleinburgerlijk drama parallellen bezit in het
buitenland. (8)
Zelfs mytische en absurdistische stukken lijken zich soms to willen
inschakelen bij het vormingsteater. Orestes van Claus en The
Family van Lodewijk de Boer .are two cases in point». Daarbij
rijst natuurlijk de vraag of mytische en absurdistische vormgeving
niet hoe dan ook leiden tot een <<onbewuste nederlaag» van de
eventueel vooraf bestaande vormingsintentie. Voeren de procede's
van het absurde teater (The Family) niet automatisch het beeld met
zich mee van een onveranderlijke .conditio humana»? (9) Een
mytische vormgeving van haar kant (Orestes) impliceert de kringloopgedachte die weinig verenigbaar is met de opvatting van de
geschiedenis als een proces waarin de gang van zaken door
.vorming» kan worden gewijzigd. Wat dit laatste punt aangaat,
kunnen wel degelijk parallellen in het buitenland worden aangewezen. Zo krijgt Prometheus Changed van 'The Living Theatre',
een vormingsstuk waarin wordt gestreefd naar de participatie van
het publiek en naar de overgang van teatraal gebeuren naar
konkrete werkelijkheid, niettemin een mytisch voorspel. Is .changed» bijgevolg geen vrome wens die door de vormgeving zelf wordt
tegengesproken?
Ook onze onbetwiste vormingsgezelschappen, en zeker de sympatizanten ervan, verdedigen geregeld een vooraf bestaande, reeds
buiten het werk geformuleerde boodschap die doorheen Alle
vormmanipulaties zomaar aan zichzelf gelijk zou blijven. Een
vraag als: welke politieke teorie van buiten het teater wordt nu
uiteindelijk door het vormingsteater verdedigd, gaat eveneens in
die richting. En of die vraag vaak wordt gesteld!

Rationaliteit / emotionaliteit: inzicht, kritiek, alternatief of katharsis?
Nemen wij aan dat het samenspel van vormgeving en boodschap
wordt onderkend, zowel in het algemeen als in zijn aktuele
verschijningsvormen, dan is daarmee uiteraard de vraag nog niet
opgelost welke richting met deze onverbrekelijke vorm-inhoudseenheid moet worden uitgegaan. Gaat zij in het teken worden
geplaatst van een aan Brecht herinnerende rationaliteit (10) of
veeleer worden toegespitst op het vertonen en opwekken van
emotionaliteit?
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De polariteit rationaliteit/emotionaliteit lijkt mij van groot belang
voor het hedendaagse vormingsteater: zij stelt namelijk niet slechts
een probleem maar komt ook tussen in andere polariteiten als daar zijn de tegenstelling tussen enerzijds een misschien
wel open maar toch nog enigszins gestruktureerde vorm en anderzijd,s de volledig gebroken fragment-vorm of de tegenstelling
tussen algemeen en individueel. De onzekere keuze die in sommige
stukken wordt gemaakt tussen rationaliteit en emotionaliteit leidde
Carlos Tindemans ertoe bepaalde uitingsvormen van het vormingsteater het verwijt toe te sturen dat zij verzanden in "irrationele evangelizering" of "autoheroizerend aktionisme" (11).
Bij een overwegende rationaliteit valt de klemtoon bij de gebrachte
vorming in het maximale geval op de aanbieding van een alternatief voor het bestaande systeem. Maar alternatieven, uitgebouwde alternatieven, zijn moeilijk bij te komen, zeker in onze
tijd, dus wordt vaak vrede genomen met een uitvoerige kritiek op
het bestaande systeem of zelfs met het vermogen van het stuk om
alleen maar een zekere mate van intellektueel inzicht te genereren.
De uitbreiding van de term «vormingsteater» tot stukken die geen
inzicht, kritiek en alternatief brengen maar nog slechts inzicht en
kritiek of zelfs uitsluitend een zekere mate van inzicht, zal zeker
niet door iedereen worden bijgetreden. M.i. is deze uitbreiding
nochtans gewettigd. In een maatschappij waarin zoals Goldmann
en Marcuse hebben betoogd, "categorie du possible" en zelfs negatie meer en meer verdwijnen (12), kan de produktie van een geldig
alternatief een te zware opgave betekenen en de nagestreefde
vorming bijgevolg terugplooien tot inzicht en kritiek of tot inzicht
alleen. Houden wij in herinnering dat vormingsteater nooit maatschappelijke teorie is, maar een vorm-inhoudseenheid en dat hieraan
geen volledigheids- en koherentie-eisen kunnen worden gesteld van
dezelfde aard als aan politieke of maatschappelijke teorie. Wegkruising dus aan de rationaliteitspool tussen alternatief, kritiek en
inzicht.
Wat dan met de vandaag de dag in het vormingsteater zo populaire
emotionaliteit? Ik meen niet dat het probleem van deze emotionaliteit hier al voldoende kan worden belicht — ik kom er nog op
terug en er wordt trouwens een aparte lezing aan gewijd — maar in
eerste instantie is de indruk toch dat hiermee een variant wordt
nagejaagd op de oude katharsis. Is de bereikte emotionele kathar-
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sis vertaalbaar in intellektuee! inzicht? Uit een psychoanalytisch
standpunt zou deze vraag bevestigend worden beantwoord; kan
dat ook uit een maatschappelijk standpunt? Is m.a.w. de overgang
geldig van enerzijds Antonin Artauds 'Theatre de la Cruaute
waarin katharsis (nog) slechts tot vaag-religieuze revelatie leidt,
naar anderzijds Grotowski's 'arm teater' of naar het psychodrama,
allebei teatervormen waarin aan het emotionele effekt wel degelijk
maatschappelijke draagkracht wordt toegekend? Salvador Tavora's

Andalucia Amarga

koppelt religieuze ceremonie en eigenlijke reli-

giositeit van elkaar los (evenals trouwens eerder, zij het dan in een
meer rationele kontekst,

Mistero Buffo

van de 'Internationale

Nieuwe Scene'); in het forumteater van o.m. 'Het Trojaanse Paard'
krijgt de toeschouwer als part-time akteur een deel te dragen van
het emotionele gewicht van de gespeelde rol.
Problematisch lijkt mij, zeker in het psychodrama, het identifikatierisiko: de toeschouwer identificeert zich met de voorgestelde rol en
ziet die als onveranderbaar, of — andere mogelijkheid — projekteert zichzelf in de rol en ziet de eigen houding als enige oplossing.
Voorstanders zullen beweren: zolang de dubbelheid ik-jij, menspersonage, behouden blijft en het publiek als hij-zij in een korrigerende funktie kan tussenkomen, is er meer dan plaats voor de
omzetting van emotionele katharsis in intellektueel inzicht. Juist,
ja, maar dan replikeer ik toch met een tweede problematisch punt,
t. w. de onberekenbaarheid van het bereikte effekt en de noodzaak
om dit rondom de voorstelling als zodanig te situeren en te
interpreteren, een taak die doorgaans wordt uitgeoefend door de
leden van de spelende groep. Hoeft het gezegd dat zij daarmee een
vrij zware verantwoordelijkheid op zich nemen?
Vergeten wij niet dat het psychodrama een van de geliefkoosde
middelen is waarmee tijdens duur betaalde seminaries in luxehotels aan managers en toekomstige managers .appropriate behaviour» wordt aangeleerd. Het kan nooit de funktie zijn van
vormingsteater als «theatre of consciousness., alleen maar «appropriate behaviour>, aan te leren, ook al wordt de keuze omtrent dit
«appropriate behaviour» met de beste en de eerlijkste bedoelingen
gemaakt door de leden van de spelende groep. Het kan nooit de
bedoeling zijn van vormingsteater in de echte betekenis van het
woord, anderen te leren hoe zij moeten denken, voor anderen te
denken. Wel, dit potentieel negatieve gevolg — indoktrinatie i.p.v.
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vorming — kan door de groepen die zich wagen aan emotionele
katharsis en psychodrama alleen worden tenietgedaan door een
hoge dosis respekt voor het recht op vrij meningsuiting van
anderen. De groep moet ermee genoegen nemen uiteindelijk
slechts partij te zijn in de omkaderde diskussie — ook al loopt het
resultaat daarvan soms uit de hand.
Sta ik in het licht van deze bedenkingen — identifikatie-risiko en
misschien te gedetermineerd effekt, hetzij in behoudsgezinde,
hetzij in (zogenaamd) progressieve richting — aarzelend of zelfs
weigerig tegenover een vormingsteater dat in het teken zou staan
van emotionaliteit? Zeker niet maar hiervoor zijn redenen waarop
ik later nog terugkom. In bepaalde gevallen kan een emotionele
schok nog het enige middel zijn om een gealieneerd publiek
wakker te schudden en moet men de zopas vermelde risiko's op de
koop toe nemen.

`Comprehensive form' / fragment

Niet los van de reeds vermelde wegkruisingen staat de keuze tussen
enerzijds «comprehensive form>> (13) en anderzijds Touter fragment.
Het spreekt vanzelf dat een «comprehensive form>>, een overkoepelende en soms zelfs uitgebouwde struktuur, bij uitstek geschikt is
om een «comprehensive view>> uit te drukken, ongeacht of hiermee
dan een kompleet alternatief dan wel van ver doorgevoerde kritiek
wordt bedoeld. De term «comprehensive form>>, zoals ik hem
opvat, transcendeert overigens de tegenstelling tussen gesloten en
open, dramatische en epische vorm zoals zij door Brecht werd
geformuleerd. (14) Inderdaad, niemand zal vandaag de dag Mutter
Courage and ihre Kinder nog «comprehensive form>>, omvattende
en zelfs uitgebouwde struktuur, ontzeggen, ook al is die struktuur
dan anders en ergens toch Tosser dan de opbouw die ons bijv. uit
het teater van Racine bekend is.
Tegenover deze dus ruim opgevatte «comprehensive form>> staat
op dit ogenblik steeds duidelijker de fragment-vorm waarbij zoveel
mogelijk van elke montage wordt afgezien of de kreatie van een
eventuele samenhang aan het publiek wordt overgelaten, al dan
niet met de hulp, na de vertoning, van het spelend gezelschap. De
term <dragment-vorm . is uiteraard rijkelijk paradoksaal aangezien

37

het gebruik van Touter fragmenten juist tendeert naar de nonvorm — een «tekort» dat dan eventueel invulbaar zou blijken rond
de eigenlijke vertoning. Al lijkt het een fabel van 'Het Kollektier
(`Internationale Nieuwe Scene') is een goed voorbeeld. Een andere
samenhang dan dat over maatschappelijke misbruiken wordt
gesproken, is niet te vinden en hoe daar tegenaan wordt gekeken, is
van meetaf aan een beslissing die bij het publiek berust.
Gebruik en optelling van fragmenten laten vanzelfsprekend een
zeer snelle reaktie toe op aktuele gebeurtenissen, wat positief kan
zijn voor een teater dat wil inpikken op en staan in de onmiddellijke maatschappelijke en politieke realiteit. Een uitvoerig en
rationeel doordacht historisch totaalbeeld hoeven wij via deze
fragment-vorm dan anderzijds weer niet te verwachten. 1789 van
het 'Theatre du Soleil' en Het spel van Angêle en Adele van 'De
Mannen van den Dam' (`Internationale Nieuwe Scene') bijv.
bezitten beslist een heel wat verder doorgedreven struktuur in het
licht van parallellie, kontrast en differentiatie. Het fragment lijkt
mij aan de pool rationaliteit slechts verenigbaar met partiele
kritiek en partieel inzicht; aan de pool emotionaliteit evenwel best
verenigbaar met plotse schok en even plotse katharsis, beide
misschien te plots om genade te vinden in de ogen van de
voorstanders van een beter gestruktureerd, om niet te zeggen meer
traditioneel teater. Voorbeelden van emotionele schok zijn o.m. uit
Al lijkt het een fabel het «tableau vivant. waarin het dagen van de
anjerrevolutie wordt uitgebeeld en de kombinatie van zang en
recitatie waardoor het lot van de Zuidamerikaanse Indios wordt
opgeroepen. (15)
Aan de ene kant misschien «comprehensive form., alternatief of
totaalkritiek, eventueel zelfs historisch panorama, dat alles in het
teken van een overwegende, typisch Brechtiaanse rationaliteit; aan
de andere kant misschien fragment-vorm, deelinzicht, deelkritiek
of emotionele katharsis, maar hoe dan ook snelle inwerking op een
beperkt gebied — het is duidelijk, de wegkruisingen worden alsmaar complexer, en overigens: hiermee is de kous nog niet af.

38

Algemeenheid / individualizering
Ook de keuze tussen algemene en individuele problematiek, of
beter het doorploegen van het spanningsveld tussen beide, is
uiterst aktueel. Opnieuw !

Wisselstuk

van 'Het Trojaanse Paard'

spitst toe op een individueel geval dat dan — en hier is het
spanningsveld tussen individueel en algemeen — een exemplair
karakter zou moeten krijgen.

Mephisto

van het 'Theatre du Soleil'

tracht de opkomst van het nazisme of te lezen aan de familie
Mann — Klaus, Erika en Thomas Mann — dit in tegenstelling tot
de pogingen om in

1789 “ het

yolk., het zogenaamde yolk, in

optelvormen voor te stellen. Ik denk zelfs aan de wijze waarop in

Prometheus Changed

van 'The Living Theatre' de mislukking van

de Russische oktoberrevolutie wordt afgelezen aan het individuele
geval Emma Goldman.
Een sterke individualizering beweegt zich vrij gemakkelijk naar de
pool emotionaliteit toe, zoals en
In

1789

Wisselstuk en Mephisto bewijzen.

bijv. dwingt de optel-ellende van het yolk — x echtparen

die alle de dood van hun kind bewenen — veeleer tot intellektuele
afwijzing van het systeem dat deze ellende veroorzaakt, dan wel tot
identifikatie met de ten tonele gevoerde gevallen. In

los Rasquachis

La Carpa de

van het `Teatro Campesino' wordt het geportret-

teerde gastarbeidersgezin volledig tot eksempel gepromoveerd:
vandaar dat eveneens een intellektuele keuze veeleer dan een
emotionele reaktie wordt uitgelokt.
De risiko's van een geindividualizeerde problematiek, in het kader
van het vormingsteater, lijken vrij aanzienlijk. Weliswaar wordt
aan de hand hiervan de emotionaliteit van het publiek gemakkelijker wakkergeroepen, maar hoe een individuele problematiek
gekeerd tegen een zich op individualisme beroepende maatschappij? Op het eerste gezicht lijkt een poging in die richting erop neer
te komen dat het vormingsteater zich aan de duivel verkoopt — de
titel

Mephisto zou dan werkelijk goed gekozen zijn — en toch, en

toch! Zowel de terugval in een meer geindividualizeerde problematiek als het beroep op de emotionaliteit zijn ergens m.i. geen
valkuilen waarin het vormingsteater uit pure naiveteit zou zijn
getuimeld. De praktijk is soms sluwer dan de criticus geredelijk wil
aannemen, soms op haast seismografische wijze gevoeliger dan het
denken op teoretisch gebied. Maar, zoals eerder reeds gezegd n.a.v.
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het afzonderlijke probleem van de emotionaliteit, daarover later.
De zopas geopperde mogelijkheid dat deze procede's toch opportuun zouden zijn voor het vormingsteater, neemt evenwel niet weg
dat het risiko van een terugval in het burgerlijke, i.c. kleinburgerlijke drama, via een geindividualizeerde problematiek, groot is.
Ergens biedt het vormingsteater hier zelf een kans aan een
hypertraditoneel, neo-burgerlijk drama: individualiteit, emotionaliteit, eventueel zelfs ver doorgedreven «comprehensive form. —
wat kunnen onze traditionalisten nog meer wensen!

Maatschappijkritiek / ideologiekritiek
Ik heb nu al geregeld vragen open gelaten. Het komt nu stilaan
erop aan deze witte vlekken in te vullen. Een niet slechts belangrijke maar gewoonweg fundamentele keuze waarvoor het vormingsteater op dit ogenblik geplaatst wordt, lijkt mij de beslissing
of het maatschappelijke systeem in zijn sociaal-ekonomische basis
of politieke verschijningsvormen wordt aangevallen, dan wel in
zijn denken, zijn teorie, meer nog zijn ideologie. (16) Toont men de
ekonomische, sociale en politieke misbruiken, en de vraag is aan
wie,of doorprikt men eerst de eigentijdse ideologie die maakt dat
arbeiders zich niet meer als zodanig beschouwen, die maakt dat
wie het bestaande systeem aanvalt, in de woestijn predikt, aangezien zelfs de minst bedeelden vaak in de waan verkeren dat zij door
het systeem geprivilegieerd worden?
Het is nog betrekkelijk eenvoudig om zoals 'De Mannen van den
Dam' (Internationale Nieuwe Scene') dat doen in

Traktor, een

welbepaalde, i.c. kapitalistische maatschappijvorm aan te vallen,
maar in 's hemelsnaam voor wie, als haast niemand zich nog door
de term «arbeider>> gevizeerd voelt, tenzij enkele intellektuelen
zonder veel geloofwaardigheid in de arbeiderswereld. Want vergeten (ook) wij niet: de realiteit «arbeiderswereld. bestaat nog
steeds — en hoe! — al wordt zij dan in de mate van het mogelijke,
en zelfs voor wie er middenin staat, aan het oog onttrokken.
Een ideologiekritisch teater kan een zware opgave zijn, natuurlijk.
Een maatschappijkritisch teater impliceert slechts (?) een aanval
op bestaande misbruiken aan de hand van een liefst ruime
maatschappijteoretische bezinning. Een ideologiekritisch teater
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evenwel impliceert het doorprikken van een gevestigde ideologie
(of deelteorie) aan de hand van een maatschappijteoretische bezinning die kwalitatief tot het uiterste gaat en hierdoor de rang
bereikt van filosofie (d.i. zo volledig, zo rigoureus mogelijke
teorie). Uiteraard vereist deze strijd op het niveau van het denken,
behalve een niet-aflatende kritische ingesteidheid t.o.v. het bestaande systeem in al zijn uitingen, ook een grote dosis zelfkritiek
m.b.t. de eigen premissen en standpunten.
Hoeft het gezegd dat dit geen opgave is voor intellektuelen alleen:
intellektualisme is immers een verwijt dat het vormingsteater meer
dan wat ook vreest, aangezien wordt aangenomen dat hierdoor een
verwijdering zou ontstaan t.o.v. de zogenaamde basis. Het is een
ironische vaststelling, maar zij dient toch te worden gemaakt: door
deze opvatting treedt het vormingsteater braaf in de voetsporen
van het bestaande systeem dat immers grote bevolkingsgroepen
ver houdt van denken en zelf-denken. Hoe dan ook — en dat kan
dan weer niet worden tegengesproken — de ideologiekritische
richting is een langere weg van verandering en dus moeilijk
verenigbaar met onmiddellijke aktie of ingreep.
Toch kan er m.i. een beweging worden waargenomen in het
vormingsteater om kritiek op ideologisch denken en maatschappelijk tendentieuze kultuur vooraan te plaatsen, of alleszins, om de
kritiek op maatschappelijke en politieke mistoestanden gepaard te
laten gaan met een poging om ook de denk- en kultuurversluiering
te doorbreken.
Harlekijn noch knecht noch meester van 'Het Kollektier(`Internationale Nieuwe Scene') valt een kulturele en literaire vervorming
aan die het eeuwigheidskarakter van de onderliggende maatschappelijke en politieke strukturen in het bewustzijn doordrukt.
Mephisto van het 'Theatre du Soleil' speelt de hele tijd met de
verschillende manieren waarop enerzijds kritisch kabaret en anderzijds officieel teater reageren op de maatschappelijke realiteit.
Veeleer dan op de sociaal-ekonomische en politieke faktoren die
het Duitse fascisme .hebben bepaald, koncentreert het stuk op de
kulturele verantwoordelijkheid waarvoor het fascisme linkse, of
zogenaamd linkse, intellektuelen heeft geplaatst: het wordt niet
voor niets opgedragen aan o.m. Klaus Mann en Walter Benjamin.
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En opnieuw individualizering...

Wordt een zekere mate van spanning tussen enerzijds veralgemening en anderzijds individualizering — een van die vreemde
wegen die het vormingsteater leek te zijn ingeslagen — niet onvermijdelijk bij het doorlichten van denken en bewustzijn? Het
bewustzijn mag dan al groeps- en klassebepaald zijn, de relatieve
autonomie ervan, de gedeeltelijk vrije wil, maakt een zekere mate
van individualizering bij de uitbeelding van een kulturele en
ideologische problematiek misschien onvermijdelijk.
Merkwaardig bij beide als voorbeelden aangehaalde stukken is de
gebruikte vorm, t.w. de raamvorm of perspektivische vorm. Een
spelend gezelschap toont ons een spelend gezelschap in Harlekijn
noch knecht noch meester. In Mephisto spelen de akteurs die voor
ons spelen dat zij spelen voor een vroeger publiek: het doek gaat
open en wij zien op de scene akteurs die met de rug naar ons toe
een open doekje brengen voor een ander publiek. Deze verdubbeling van publiek en voorstelling komt bijv. ook voor in de
Marat/Sade van Peter Weiss en gaat terug op de anti-identifikatie(of vervreemdings-)stellingen van Brecht. (17) Zij lijkt in de
onderhavige gevallen telkens te wijzen op een kritische afstand
t.o.v. het gebruikelijke, algemeen aanvaarde denken over de
uitgebeelde werkelijkheid. Het is in dit Licht best begrijpelijk dat de
T.V. 'soap opera' het vOOrlachende publiek niet toont (wat een
vervreemding zou teweegbrengen), maar reduceert tot een «hidden
persuader..

En opnieuw emotionaliteit...

Ook Wisselstuk van 'Het Trojaanse Paard' valt het ideologische
beheer aan waarin zich in onze maatschappij denken, en tevens
gevoelsleven, bevinden. Naast de maatschappelijke misbruiken als
zodanig — de onleefbaarheid bijv. van sommige beroepen —
wordt ook de surrogaatbevrediging op de korrel genomen waarmee diezelfde maatschappij haar repressie verteerbaar tracht te
maken. Eigenaardig is de misschien niet zo meteen opvallende
maar toch onbetwistbare stuk-in-het-stuk-kwaliteit van sommige
taferelen. Zo bijv. van de laatste scene: wij zien de onderwijzeres
thuiskomen, maar zij ziet en vertelt heel andere gebeurtenissen.
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(18) In de werkelijkheid staat, als een feit waarmee eveneens
rekening dient te worden gehouden, het denken over de werkelij kheid.
Ik heb moedwillig juist het slottafereel uit Wisselstuk aangehaald
omdat daarin ook weer een massaal beroep wordt, gedaan op de
emotionaliteit van het publiek. Alle registers worden opengetrokken: overslaande stem van de aktrice, aanzwellende muziek, op de
spits gedreven kontrast tussen enerzijds de reele situatie van de
onderwijzeres en anderzijds het “ paradis artificiel» waarin de
muziek haar optilt. Het is alsof op een tweeledig resultaat wordt
gerekend: in een eerste beweging zou de toeschouwer, door zijn
medevoelen met de getoonde frustraties, de eigen inperking beginnen aanvoelen; in een tweede beweging zou hij, afgeschrikt
door de karikaturale surrogaatoplossing op de scene, op zoek gaan
naar meer doeltreffende en voor het systeem gevaarlijker uitlaatkleppen.
Ik zeg wel <<alsof» en «zou.: in deze woorden ligt uiteraard weer
mijn aarzeling besloten m.b.t. het toch erg onberekenbare effekt.
(19) Waar zijn dan, zoals beloofd, mijn redenen voor een eventuele
aanvaarding van dit procede?
In de mate waarin ideologie ook taal is, onze taal, en elke poging
tot anders-denken in de netten van die taal verstrikt raakt, kan
emotionaliteit natuurlijk een wapen zijn om te breken doorheen
deze symbolische orde die de wettelijkheid en, wat meer is, de
wettelijkheid van ons systeem, met zich meedraagt. Lacan en
Marcuse hebben dat elk van hun kant gesteld en maken trouwens
allebei, zij het met haast contradictoire aksenten, een onderscheid
tussen enerzijds een onvermijdelijk «Realitatsprinzip. (omvattende: de minimum-beperkingen die het Leven met anderen in een
maatschappij oplegt) en anderzijds de druk die daarbuiten valt en
door Marcuse surplusrepressie wordt genoemd. (20) Beiden zijn zij
zich ten voile bewust van het risico dat vervat zit resp. in de
opwekking van een ongezeggelijk <<Lustprinzip. (Marcuse) en in
de terugval uit de symbolische, taalmatige, redelijke orde in de
imaginaire, instinktieve orde (Lacan). Maar deze terugval kan zijn
(kan zijn, niet: is automatisch) "tin reculer pour mieux sauter". In
die zin lijkt hij mij zeker te worden gebruikt in Salvador Tavora's
non-verbale teater. In het reeds aangehaalde Andalucia Amarga
bijv. dient emotionaliteit om het door taal en rede bepaalde
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onbegrip te doorbreken en de voorwaarden te kreeren waarin,
later dan, inzicht tot stand kan komen, m.a.w. als demystifikatie
t.o.v. een gegeven verbloeming. Het forumteater, hoewel stricto
sensu niet non-verbaal, koestert m.i. dezelfde verwachtingen m.b.t.
de emotionele katharsis die wordt nagestreefd.
Een verdediging dus van deze werkwijze? Ja, maar ik blijf in het
licht van het manipulatierisico begrip opbrengen voor de reflex
van sommige groepen om zich te verschansen in een hyperrationaliteit die de bestaande verbloeming in de eerste plaats wil ontwarren aan de hand van ingewikkelde spiegelingen, kontrasten,
ont- en verdubbelingen.
Tot besluit kan worden vastgesteld dat de verschillende polariteiten
die werden overschouwd, helemaal niet los staan van elkaar maar
daarentegen elkaar doorkruisen en aanleiding geven tot het ontstaan van «clusters., patronen, meer globale opties. Zo bijv.:
- vorming die het maatschappelijke en politieke systeem in zijn
geheel wil treffen, gekombineerd met rationaliteit, een minimum
aan lijn of struktuur en inwerking op langere termijn;
- maatschappelijke en politieke vorming, opgevat als een optelling
van afzonderlijke, al dan niet rationele prikken, bij uitstek
vertolkt in de fragment-vorm en gericht op meer onmiddellijke
inwerking en aansporing tot aktie;
- de gemakkelijke en snelle overtuigingskracht van zogenaamde
maatschappijkritiek, gevat in en misschien van zijn doel vervreemd door traditionele vormgeving en onberedeneerde individualizering;
- ideologische vorming in het teken van rationaliteit, complexe
raam-vorm, eventueel gedeeltelijke individualizering en werkzaam op langere termijn;
- onmiddellijke ideologische vorming aan de hand van een sterk
beroep op de emotionaliteit en een eventueel minder ingewikkelde (dit wil niet zeggen: simplistische of traditionele) vorm;
enz., enz.
Ik maak geen aanspraak erop de kruisingsmogelijkheden te hebben
uitgeput. Op dat punt heeft, overigens zeer terecht en gelukkig
maar, de praktijk het laatste woord. Wel hoop ik met dit overzicht
een aantal soms verreikende implikaties te hebben belicht van nu
reeds voorkomende kruisingen.
Dina van Berlaer-Hellemans
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NOTEN
cf. het werk van o.m. Mandel, Sweezy, Baran, Goldmann, Lefebvre, Castoriadis.
cf. de kultuurkritiek van o.m. de Frankfurter Schule, Goldmann, Marcuse.
Wolff, R.P., Moore, B.Jr. & Marcuse, H., A Critique of Pure Tolerance, 1969.
Van den Broeck, W., De horzel in de nek, 1977
cf. Adorno, Th.W. & Horkheimer, M., Dialektiek der Aufklarung, 1947 maar ook de zeer
boeiende opstellen over dit tema in Decat, U. & Vandenbossche, H., Utopie, kritiek en
verlichting, uitgave van het Tiidschrift voor de Studie van de Verlichting, jrg. 1973, nr. 3-4
$n jrg. 1974, nr. 1 (o.m. van Baczko, Kolakowski, Boccara).
(6) cf. de opstellen van G. LukAcs in Writer and Critic and other Essays, 1970 en in Ecrits de
Moskou, 1974.
(7) De nauwe kamer, Een souvenir uit Liedekerke en De geit werden uitgegeven door W.
Soethoudt (resp. 1973, 1974 en 1975), Buurt (1974-1975) bestaat slechts op stencil,
Greenwich werd opgenomen in De horzel in de nek, op. cit.
(8) Wat het Vlaamse kleinburgerlijke drama aangaat, verwijs ik naar mijn eigen tekst 'In de
marge van het vormingsteater', pp. 255-268 in Abs, D. e.a., Bliff niet gelaten op de
wonderen wachten, 1979.
(9) Mien bevindingen i.v.m. The Family steunen op Van den Dries L., The Family van Lodewijk
de Boer. het absurde cliche, onuitgegeven licentieverhandeling, V.U.B., 1979.
(10) Ik zou eigenlijk moeten precizeren: herinnerd aan Brechts teoretische standpunt; in de
praktijk heeft Brecht het emotionele effekt zeker niet op konsekwente wijze geweerd.
(11) Tindemans, C., `Toeschouwersperspektief en aktionisme: intentie en effekt van het
vormingsteater', p. 73 in Abs, D. e.a. Blijf niet gelaten op de wonderen wachten, op. cit.
(12) cf. Goldmann, L., La creation culturelle dans la societe moderne, 1971 en Marcuse, M.,
Eros & Civilisation, 1955; One-dimensional Man, 1964.
(13) Ik neem mijn toevlucht tot het in de Angelsaksische landen gebruikelkike "comprehensive
form» omdat " goede» Nederlandse termen als «intrige» of «opbouw» aldoor in traditionalistische zin worden misverstaan. Hetzelfde geldt trouwens geregeld voor de nochtans
geladen term «struktuur» (uit het toch niet zo traditionele strukturalisme!). Ik wil die
traditionalistische interpretatie van alles wat maar enigszins met opbouw, ordening,
samenhang to maken heeft, kost wat kost uit de weg gaan.
(14) cf. Anmerkungen zur Oper ' Aufstieg and Fall der Stadt Mahagonny' .
(15) 'Het Kollektief Internationale Nieuwe Scene', Al lijkt het een fabel, s.d. (opgevoerd in
1975), pp. 10-14 en pp. 26-33
(16) Wat het ideologiebegrip aangaat, verwijs ik naar: Jakubowski, F., Basis en bovenbouw,
Het ideologiebegrip bij Lukács en Korsch, 1974 (1936') en Althusser, L., `Marxisme et
humanisme' in Pour Marx, 1965.
(17) De mogelijkheden van de raam-vorm op het gebied van het teater worden op verhelderende wijze toegelicht (o.m. naar aanleiding van Marat/Sade) door Peter Brook in The
Empty Space, 1968.
(18) Van Kerkhoven, M (tekst) Wisselstuk, s.d. (kreatie: 1 dec. 1978), pp. 14-15.
(19) Volgens leden van de groep 'Het Trojaanse Paard' was de uitwerking van Wisselstuk
inderdaad " variabel»: het stuk werd nu eens verguisd, dan weer opgehemeld; bij de
nabesprekingen werden de meest uiteenlopende punten gereleveerd.
(20) cf. Marcuse, H., Eros & Civilisation, op. cit. en Mooij, A., Taal en verlangen, Lacans teorie
van de psychoanalyse, 1975. Enigszins simplistisch gesteld, bestaat de tegenstelling tussen
beiden erin dat Lacan (als strukturalist) het (beperkte) wettelijkheidsprincipe aksepteert,
daar waar Marcuse (als marxist) hierin toch de basis ziet waarop de surplusrepressie
inhaakt en bijgevolg als ideaal 'the negative' stelt. Wat het potentiele nut van emotionaliteit op kultureel gebied aangaat, verwijs ik verder naar: De Troyer, J., Ontwikkehngen in
de popmuziek met het aksent op vandaag: Punk, onuitgegeven licentieverhandeling, V.U.B.,
1979.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Toelichting bij de stukken zonder bronopgave:

De stukken die werden aangehaald om hedendaagse ontwikkelingen te

(Prometheus Changed, Andalucia Amarga, Mephisto, La Carpa
de los Rasquachis, Traktor) werden alle, tenminste in Vlaanderen, opgevoerd in de periode 1978-1979. Het spel van Angêle en Adele en Orestes
illustreren

dateren uit 1976. Oudere stukken (d.w.z. stukken uit de opkomstperiode
van het vormingsteater) die als vergelijkingsmateriaal werden gebruikt,

Mistero Buffo (1973) en 1789 (1970). Om bijkomstige punten te
Mutter Courage and ihre Kinder
(1939), Marat/Sade (1964) en The Family (1973).
zijn

illustreren werd voorts verwezen naar

46

DISKUSSIE

Vragen rijzen rond de korrektheid van de polariteit rationaliteitemotie. In de maatschappelijke strijd is het immers niet voldoende
dat de mensen overtuigd zijn van de irrationaliteit van deze
maatschappij, er moet ook voldoende emotionele revolte aanwezig
zijn opdat deze maatschappij zou verdwijnen. Zijn deze polen dan
niet eerder komplementair in plaats van polair?
Spreekster antwoordt dat ze die polariteit niet absoluut heeft
gesteld: in bepaalde gevallen, met een zekere omkadering is die
emotionele revolte wel vertaalbaar in maatschappelijk inzicht.
Toch heeft het zin die polariteit te gebruiken omdat emotionaliteit
manipuleerbaar is zowel door links als door rechts.
De vraag wordt opgeworpen of men een teatergroep die een eigen
overtuiging aan het publiek probeert over te dragen nog tot het
vormingsteater kan rekenen?
De spreekster antwoordt dat vormingsteater in de maximale
definitie wel en inzicht, en kritiek, en perspektief kan bieden. Maar
het is dan wel noodzakelijk dat dat perspektief open blijft voor
diskussie, anders vervalt men in indoktrinatie en wordt de term
avorming» contradictoir.
L.V.d.D.
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El Teatro Campesino: "El Fin del Mundo".

3
CURRENT TRENTS IN US ALTERNATIVE THEATRE

The Hamburg theatre festival 'Theater der Nationen' 1979 made it
once more very obvious: essential impulses in the modern living
theatre radiate from the so-called «free theatres>, rather than the
established state and city theatres (FRG) or the Broadway type
commercial theatre (USA). Also the often contradictory and
somewhat chaotic experiments of off-off-Broadway have not been
very succesful in creating a unified impact of alternative theatre
(I'm not saying that there isn't some relevant political theatre off-off
Broadway). However, groups such as El Teatro Campesino (ETC),
San Francisco Mime Troupe (SFMT), Free Southern Teatre
(FST), Bread and Puppet, Caravan Street Theatre New York and
others, who have survived from the short-lived, but productive
street/guerilla theatre scene of the late sixties, are both community-based and mobile (`Tournee Theater') and thus reach evergrowing audiences in the U.S. and Europe. For European observers, they have begun to represent a significant sector of legitimate
US-theatre. As .peoples theatres., theatres that go to people
otherwise often excluded from a theatre-type cultural experience,
and theatres which consciously use popular forms and elements
which relate to the community life styles and every-day experiences
of workers / unemployed / Chicanos / Blacks — these groups are
a part of the American Society of today. The relevance of their
materials for 'American Studies' (if this discipline is defined as a
methodological synthesis of cultural / sociohistorical / political /
aesthetic approaches) should be obvious.
To begin with, I quote six goals of political theatre as they are
summarized in Th. Shank:
"In summary there are six practical purposes served by a
theater which demands the psychic presence of performer and
spectator. (1) It disassociates the performance from the traditional theater which the great majority do not attend. (2) It
helps avoid boredom by not obliging the spectator to focus on
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the illusion to the exclusion of actuality. (3) It makes possible
the presentation of discursive social ideas without their being
absorbed into the illusion and therefore belonging solely to the
fictional world of the play. (4) The spectator does not become
completely absorbed in the fictional world but. retains his
critical faculties with respect to the relevant social events. He is
able to see these events in relation to his own life and the society
in which he lives. (5) It makes possible the creation of a
community between the spectators and between the performers
and the audience, a condition necessary to celebration and
collective action. (6) The theater collective is a model for the
new society. Its influence radiates outward to the larger community created by the performance. The next larger potential
community is the society in general."
(Theodore Shank, 'Political Theater,
Actors and Audiences: Some Principles
and Techniques', in

Theater 10/2 Spring 1979)

These practical purposes all more or less recur in the recent works
of the most important groups. I start with the San Francisco Mime
Troupe (SFMT).
SFMT is the oldest progressive alternative theatre in the Western
World, founded as an experimental studio drama group in 1959.
As with Dario Fo or the West Berlin Grips Theater, there was no
precise political program at the beginning, but rather a deeply felt
uneasiness about the state of theatre combined with the strong will
and artistic competence to change this state of affairs.

The significant phases of SFMT's development in the 60s are as
follows:

Minstrel Show —

the subversive use of the traditional

racist popular form of the 19the century; the americanisation of
stereotypes and expressive means of the
concept of

guerilla theatre,

commedia dell'arte; the

developed by R.G. Davis in 1966:

flexibility, adaptability, inventiveness, sense of the moment, simplicity and engagement. The phases were characterised by short sharp

(Soledad, Telephone
Skit, Los Siete etc.) and by adaptations (Goldoni's L'Amant
Militaire and Minstrel Show or Civil Rights in a Cracker Barrel).
political skits demanding immediate action
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In 1970, the development towards a collective — which is today
integrated (Whites / Blacks / Chicanos) — began. From now on
the group produced — the one exception being an adaption of
Brecht's Mother — collective plays of their own making. The script
is usually wirtten by Joan Holden, the house author, but then
worked on and modified in the rehearsal process. In these plays
—TheIndp entFmale,ThDragonLdy'sRevng,SaFrn
Scandals, Los Frijoles, Power Play, False Promises, Hotel Universe,
Electro Bucks — the group uses all hitherto developed forms and

devices: commedia, melodrama, slapstick, burlesque, western
parody, spy thriller, songs and dances to lash out against capitalism and imperialism and their specific reflections in the society
of the Californian Bay Area, and indeed, the community of San
Francisco itself. The two most recent plays are Hotel Universe and
Electro Bucks. Hotel Universe dramatizes the struggle of a group of
old people to save their hotel, which had been turned into an old
people's home, from destruction decreted by the realty profit
interests of San Francisco in whose hands the mayor is a helpless
puppet. SFMT takes up the cause of «grey power.. The struggle is
lost, but the demonstrators assess themselves as a signal and a
warning.
Electro Bucks is about the Mike Robucks Company, a big mono-

poly electronic industry. The cause of female labor is once more
taken up, as in The Independent Female (1970). The girls simply
take over the plant. Here we have once more one of those miracle
picture-book revolutions that served as a solution to all problems
already in plays such as The Independent Female and Los Frijoles.
I want to discuss a little more in detail the two plays which were
shown on the European tour 1977 as examples of the genres short
skit — historical play.
"Bananas ripen in a patch so green
The sea is sparkling, the sand is clean,
The government preserves all the ancient traditions —
Poverty, disease, and malnutrition."
The Puerto Rican Pepe opens Los Frijoles or Beans for You with
this song accompanied by the Calypso rhytm suggesting Caribbean
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atmosphere. The US secretary of agriculture Earl Bunz (Butz) is in
the process of transforming the «assodated free territory., i.e. the
Island of Puerto Rico into big monopoly production in the service
of U.S. agribusiness. He is being helped in this by foreign secretary
Henry Kissinger who appears in the play as a screaming German
Jew with a high-pitched voice:
"Problems, problems, ach... have I got problems. The Russians
got missiles, the Arabs got oil wells, the Vietnamese got
Vietnam, and what do we get? The shaft! And does anybody
care around here? Who vorries, besides me? Vere is everybody? I got a plane to catch!"
Against the backdrop of the grotesquely exaggerated statesmen
there are acting a Puerto Rican and a US-American couple: the
impact of the world food crisis — managed by the imperialists —
on their simple lives is shown.
At the world food conference in Rome where Kissinger wants to
sell US products — they meet: hungry; because Phyllis and Harry,
winners of the ((free trip to Europe contest. are travelling without
food included, and Pepe and Conchita had illegally hidden in the
cargo on a freight plane. They learn the lesson of solidarity (the
Italian waiter is included in this triumph of internationalism) and
in a simple agitprop solution — after blackmailing promises from
them of resignation / busting the food monopolies — they physically force Kissinger and Bunz to quit. They are now united in the
song:
"Mother Earth she want nobody hungry
She made plenty beans, bananas and fish
But somebody gets ripped off, you know
When somebody else gets rich.
Yes, somebody gets ripped off, you know
When somebody else gets rich."
The solution, however, is politically weak, because even the most
simple-minded spectator will realise that it is not realistically
feasible to get rid of powerful imperialist politicians in this plain
manner.
Admittedly a lively and dramatic skit of 45 minutes requires a
forceful and impressive ending, and the theatre cannot be expected
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to offer ways and strategies, that neither Marxist sociologists nor
the reality of the class struggle have been able to afford. But this
kind of solution which moves within the framework of simple
agitprop and guerilla theatre tactics, is likely to seduce a sympathizing audience into celebrating a pseudo-victory over the establishment rather than continuing to think about reality-oriented
concepts of change.
The politically and aesthetically most mature piece of the Mime
Troupe, its contribution — ironically so expressly stated — to the
Bicentennial, is False Promises — a full-length-play which goes
back to an important milestone of U.S. history: 1898/99 when the
expansionist drive of U.S. monopoly capitalism exploded into
imperialist war, the economic penetration of Cuba, the appropriation of Puerto Rico, and the brutal invasion into the Philippines.
The representatives of the imperialist class, the high finance
magnate K.P. Morgan, President McKinley, and war-general and
later president Th. Roosevelt are presented in the succesful mode
of the exaggerating burlesque. What is new, is that into the context
of satirical farce is now integrated a realistic unfolding of the
historical struggles of the working class. The example is the longdrawn strike of almost two years of the mine-workers in Copper
City, Colorado; the general and specific problems and difficulties
of union organisation with its total bundle of contradictions under
the conditions of -U-S-American reality, are here unfolded:
The strenuous struggle against racism in the local branches of
several unions (a problem valid right up to the present day); the
whole problem of whites vs. minorities, craft vs. untrained labor;
the almost classic infight between rank and file, i.e. the masses of
the members and a mostly corrupt, at least opportunistic or
compromising union leadership; the anti-socialism (later: anticommunism) of unions, the anti-feminism of the individual union
man.
These problems are psychologically credible and reflected in the
characters and their relationships. There is no deus-ex-machina
solution in this play, but instead a serious and critical questioning
of all slogans and recipies. At the same time the troupe uses the
accumulated energy of their mimical, linguistic, musical and
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acrobatic devices to create joy of life and the staying power and
optimism of the strikers. Thus the working class figures are no
stereotypes but plausible and round characters, blacks, Chicanos,
and whites alike.
The black woman Montana's bar in Copper City, at first strike
center, and later a co-operative is the main playing area within the
heavy wooden structure. Here, with a whirlwind of regional folk
dances the victory over the Amalgamated Copper Trust and its
scabs is celebrated. Here is the mourning ceremony over the death
of a Mexican miner, and here the black soldier who had been part
of the US army to ((liberate» Cuba, with the telling name Washington Jefferson recognises the historical necessity of solidarity with
the underprivileged classes by saving the strikers from going to jail.
With False Promises the Mime Troupe has begun to tread a path
which unites agitional art oriented to current problems with its
historical class conditions and premises, thus creating an antiimperialist people's theater as an element of a living democratic
and socialist culture.
The other nationally and internationally renowned group is the
oldest of the now many Chicano theatres: El Teatro Campesino
(ETC). According to its founder and director, Luis Valdez, the
work of ETC evolved in cycles:
I. Actos (ca. 1965-69): The political background was 'La Huelga'
and the formation of the United Farm Workers' Union. With
actos, shorts skits, aggressive, satircal and funny, ETC actively
participated in union organization and strike events. The acto
artistically recreates the confrontation of patroncito and campesino,
criticises and ridicules working and living conditions, exploitation,
the grower-teamster alliance, and the situation of the Mexican
«wet-back». This is achieved by means of simple popular devices:
signs, costumes, ropes, el cortito (the tool of the campesino), the
paper plane distributing pesticides, the personification of seasons
in La Quinta Temporada, biting self-irony in Los Vendidos, etc.
II. Mitos (ca. 1968-72): The political background here is the
Chicano Student Movement; Chicano Studies, Chicano cultural
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nationalism; the concept of (< Aztlan.. On the one hand this
period is reflected in plays such as Vietnam Campesino where the
basic comparability of the situation of Vietnam peasants and
Mexican peasants as dependent on the external/internal American
imperialism is demonstrated. On the other, it is the phase of
digging into the Mexican and pre-Columbian indigenous past. The
Mayan and Aztek cultures are discovered as traditions providing
imagery and philosophy for the current struggles and their artistic
expressions. ETC begins to experiment with calaveras, diablos,
uses Quetzalcoatl, La Virgen de Guadalupe for inspiration; Bernabe
and first versions of La Carpa and La Virgen del Tepeyac begin to
merge. ETC as an institution broadens into the concepts of El
Centro Campesino Cultural and Menyah Productions.
III. Corridos (ca. 1972-76): El pelado, the ((stripped. Mexican,

had traditionally expressed his situation and life style in singing,
through el corrido, the historical Mexican ballad. ETC now uses
the form increasingly for the «running commentary. of the plays,
thus achieving historical depth and the bridging of chronology. In
this period La Carpa is completed, which integrates the elements of
acto, mito and corrido into a complex historia of Chicano identity
and experience. El pelado is Jesus Rasquachi, the farmworker who
is cheated by border control, police, welfare officers, businessmen
and prostitutes, exploited by the contractors, growers and teamsters, who loses his family to the «American Way of life., wishes to
return to Mexico, but dies, 47 years of age — he reverses his
decision against the UFW union in a resurrection scene through
the divine inspiration of the Aztek god: Quetzalcoatl and La Raza
unified, the political struggle draws on the strength of the mythical
past.
IV. Since 1976: 1) The historical cycle of San Juan Bautista. This
is community theatre at its best involving the mission and the town
in the annual performances of La Virgen del Tepeyac (adaptation
of an early morality play about the four apparitions of the virgin of
Guadalupe to the indio Juan Diego as an indio version of the
virgin); La Pastorela (Christmas play with songs, devils, dances,
and the migration of the shepherds); The Rose of the Rancho
(adaptation of the David Belasco play historically set in San Juan
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Bautista at the time of the annexation of California through the
U.S .).
2) For two years ETC has been experimenting
with different versions of Fin del Mundo, a .realistic» version, and
a .calavera» version about the .end of the world» (the dead are
resurrected in a California earthquake in one version). Yet Valdez
feels, the theme is .too big», that he needs .to live more» in order
to tackle such a concept.
3) All American Drama: Zoot Suit, a play by
Valdez (produced in Los Angeles 1978, shown on Broadway from
March through May 1979) about the historical .Sleepy Lagoon
Murder» trials and .Zoot Suit» riots in Los Angeles in the early
40s using the swing and Big Band sound with calo lyrics and the
Zoot Suit life style in the barrio as a chief mode of artistic
expression. El pelado is here el pachuco, the cynical zoot-suited
narrator who, in the riots, is, by a gang of mariners, stripped down
to his indigenous loincloth on his four-color-painted Aztek body,
whereas Henry Reyna, his .other self» is thrown into prison,
accused of murder. A sentimental trivial love story, an overemphasis of the significance of the white lawyer, the de-politization
of the Jewish communist woman who was in charge of the defense
committee, are components of the price Valdez seems to have to
pay in order to launch minority .people's theater» into the allAmerican Consciousness and onto the road towards commercial
success.
One thing seems doubtless: In terms of external success, ETC has
reached a climax of its development
a) The 'Cycle of San Juan Bautista' has strengthened the community base. The three plays — artistically now mature after 3-6
years of working on the productions — are a regular feature
and attract predominatly Spanish speaking audiences from the
area between Monterey, San Jose, and Hollister. They teach
historical Mexican and Indio/Chicano folklore and religiosity,
they help in shaping historical consciousness and Chicano
identity. This is, however, no more farmworkers' theatre, the
current political value is slight; the location of San Juan is
somewhat outside the main farm working areas, but its mission
(1797) and the State Historical Park provide the framework for

56

ETC to revive an alternative non-US-ruling ideology-oriented
concept of history.
b) La Carpa de los Rasquachis, the most complex production of
ETC in its own history, the artistic and thematic summing up of
its hitherto development, uses the acto, mito, and corrido elements, is once again centered around the problem of the
Mexican campesino in the U.S., was shown on several national
tours and two big European tours. The number of performances
must amount to several hundred. The play was, however, little
shown in the farming valleys and labor camps of California.
Rather than addressing the campesino, it internationalises the
campesino. The campesino has become an image.
c) Valdez has repeatedly stated that the evolution of the mythical
past is not simply subject matter internally productive in the
plays. The immersion into Mayan and Aztek philosophy explains "our aggression into the professional world; we are
aggressively moving into film, into television, into the professional theatre". And: "I never want to lose the ability to
perform in a labor camp. I never want to lose the opportunity
to perform in a barrio. At the same time, I don't want us to shy
away from the ability of staging a play on Broadway with the
Teatro Campesino, if we want to, because that's part of the
national expression right now."
This is the grand vision of instrumentalizing the Anglo world in its
manifold aspects (including the acceptance of commercial laws)
for the far-reaching goal of reversing the process of americanisation
into a process of «indianizing. the Americans. The class aspect
plays a lesser and lesser part within this concept. Valdez believes,
however, that this method can serve as a model for other minorities: Blacks, Asians, Puerto Ricans. Despite its contradictions, and
some forms of external adoption of the " American Way of Life.,
Valdez' Chicano Theatre is still a phenomenon of «second culture..
Its challenge for the theatre critic and cultural historian lies in the
analysis of the specific dialectic, in which a subordinate culture
realizes itself through certain forms and channels which the ruling
apparatus provides. Chicano culture will eventually maintain a
revolutionary potential only if it further develops the class-oriented
concept of pelado, campesino, and pachuco as conscious Chicano,
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but not if a cultural nationalism reaching back into the preColumbian past turns into an ideological/political pre-colonialism.
Let me formulate a little more clearly the problems I have with the
ideological development of ETC:
I am fully aware that the formula of classical Marxism has to fail
vis-à-vis the complex reality of Chicano existence and popular
culture under the specific conditions of the Southwest. I would
ever go along with Valdez who with all the pride of cultural
nationalism formulates: "What can European Marxism tell us
when Mayan philosophy provides a much older concept of dialectic materialism?" I am not howling along with the bourgeois press
that criticises the lack of politics in productions such as The Rose
or La Virgen, because I can see a) the historical value of setting an
entertaining play against the backdrop of California being taking
over by the Yankees in the 1850s, and
b) the revolutionary potential of an
ancient morality play which clearly transports the anticolonial
indio vision of the Virgin of Guadalupe being presented in the
aisles and on the altar of a mission built in 1797, upon the
invitation of the local parish priest today in the 70s.
My problem with Luis Valdez is that the class base of the
campesino (after all it was Filipinos, Chicanos, Blacks, and Whites
that started La Huelga in 1965 and subsequently built the U.F.W.)
— that this class base is gradually turning into an aesthetic image,
that the campesino tends to become raw material to play with as
one of the elements in the artistic rendering. My problem is also
that the pachuco of the barrio with its class base turns into an
image which simply attempts to correct the racist image of the
news media — a purely superstructural shift of values. (Incidentally the modern NYC successors of the newspaper trusts in the
play are chiefly responsible, through their .vicious>> reviews that
the Broadway run of Zoot Suit has come to a premature ending.
This purely superstructural shift of values takes place by the help
of banks and the Coca Cola conglomerate which are responsible
for the exploitation, misery, and unemployment of Chicanos in the
barrios of Los Angeles and the campesinos in the clutches of
agribusiness.
One other thing: I do not adhere dogmatically to the old left
theory that alternative culture and theatre must realize itself
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outside the established channels of marketing culture as a commodity, that alternative culture must be purely production of use
value. But I ask the question whether the aggressive thrust into the
commercial world prompted seemingly by the Mayan and Aztec
philosophies, shoud lead to such overtly cynical constellations?
The question then remains, whether the mythical past and the
Indian tradition as a source of artistic inspiration and a guideline
for concrete strategies of expansion can ultimately serve as a model
of resistance or will simply be absorbed and appropriated by the
infinite potentials of monopoly capital as yet another form of
acculturation.
However, beyond all criticism and warning in detail, I want to
stress the overall positive trend. In my assessment, ETC reached
with La Carpa and the historical cycle of S.J. Bautista, what SFMT
achieved with False Promises: the level of the authentic history
play. In the case of SFMT it is the class-conscious artistic
interpretation of working class US social history, in the case of
ETC it is la historia Chicana; the path of suffering and joy of the
Chicano farm worker and barrio inhabitant in the USA emphasizing at the same time the religious, mythical and historical roots
back to pre-Columbian times. The trend towards the frame-work
of history and towards finding authentic aesthetic expression as
alternative people's theater with regard to its own historical class
roots is also visible in recent productions of the New York
Caravan Street Theatre, N.Y. and the Bread and Puppet, Vermont
(B. & P.).
The Caravan Theatre adaptation of the Bremer Stadtmusikanten is
a brilliant piece in which the animals remain animals, but are at the
same time a black farmworker from the South, a Puerto Rican in
rags, the widow of a shot miner, and a Native American female.
They share the same oppression, persecution, and exploitation,
and the house in the forest of the fairy tale becomes the White
House Washington Inc., the home of a famous gang of robbers.
The play is allegorical and agitational at the same time, representing the level of the acto (ETC) or the skit (SFMT), but the
gesture and mime presentation of the animals is highly professional.
Where the Caravan Theatre attains the level of history, is in its
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long and serious Sacco and Vanzetti play, a production based on
thorough research and using law court transcripts and the materials of the defense committee over the long-drawn seven years'
struggle to prevent the execution of the two Italian workers by the
American class justice machinery represented through the State of
Massachusetts. A huge cast of characters, the staging of the court,
songs, render the private suffering of the people involved, the stern
public face of monopoly capitalism, and the commitment of those
working for the accused, very much alive. One could argue: this
kind of project ought to be the job of a professional author writing
for a stage production. Well, first of all, there are very few such
authors, and very few theatres ready to put on that kind of play.
Secondly, the problem of fictional events vs. historical documentary drama arises (cf. Shank). Thirdly, in order to be a permanent
feature, alternative people's theatre will have to come to grips with
its own historical base. It will have to bring to life the lost or
covered-up incidents and developments of the history of the
oppressed and will have to translate it into a technique, an artistic
form of the theatre which is non-bourgeois, but oriented to the
mode of the reception of the class that it is intended for: working
class history presented in the modes of the popular theatre.
Peter Schumann and the B & P have developed a somewhat
different and yet more complex concept of history, in comparison
with SFMT and ETC. The bicentennial contribution Circus is
inspired by medieval drama, wherein the cosmos was contained in
the public square, and is scaled to the grander proportions of the
natural environment. It took six years to shape Circus into form of
a two day's event that has been presented since 1976 (cf. La
Carpa). The evolutionary cyclical aspect is also obvious here (cf.
ETC).
The Circus is station drama, adapted to the natural setting of the
B & P farm in Glover, Vermont, and comprises the story of birth,
life, death, and resurrection. There are pieces called Vermont
Landscapes, down-on-the-farm vignettes, but also a number of
pieces with overt political content, some done not by the B & P
people, but by some other local groups or guest puppeteers. The
Mountain Man of Chile, a parable about the strength and indomitability of the Chilean people under a fascist military regime;
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Oppression about institutional violence with huge cardboard
figures; Lamentation (about the politics of famine in India). But the

overall objective of Schumann was to resurrect the American
Indian, the Native American. In this vast form of the Circus a
blending is attempted of the European medieval pageant and
station drama (Schumann's own heritage as a German) with the
real and true American heritage, i.e. that of the American Indian.
It is also then a two-fold concept of the history of form and
content. The form of the historical pageant updated into the
unique masque and puppet technique of the B & P serves as the
medium of unfolding the history of the Native American.
It is not accidental that the trend towards the historical play in
alternative theatre has thus stabilized itself in the mid-70s. It was
the alternative theatre companies' respectively individual answer
to the official concept of history distributed by the ruling apparatus in its bicentennial celebrations. These theatre productions
were then part of the .people's bicentennial., the alternative
concept, the second culture, challenging that of the dominant
culture and the ruling classes. It will have to be seen whether this is
a trend that continues even without the official provocation of the
bicentennial. To my mind it will be essential for the survival and
increasing success of these groups.
Dieter Herms

61

DISKUSSIE

De vraag rijst of men in verband met politiek teater als tegenkultuur geen twee soorten dialektiek moet onderscheiden: een
interne dialektiek binnen het teater zelf, en een externe verbondenheid van het strijdteater met een sterke anti-kapitalistische
arbeidersbeweging. Die externe band is er vooralsnog niet wat ook
het gebrek aan toekomstperspektieven verklaart van het politieke
teater.
Volgens de spreker mag men het concept van de tegenkultuur niet
te eng interpreteren: in elke natie is er een heersende kultuur,
daarnaast fragmenten van een socialistische en demokratische
kultuur. Die tegenkultuur is echter ruimer dan een louter arbeiderskultuur. Daartoe kunnen bijv:ook verschillende kulturele uitingen
van nationale bevrijdingsbewegingen gerekend worden, al zijn die
soms reformistisch sociaal-demokratisch van aard. Het gaat niet
op te stellen dat er geen tegenkultuur mogelijk is zonder sterke
arbeidersbeweging of revolutionaire vakbond. Men moet rekening
houden met de historische mogelijkheden.
Een andere deelnemer vraagt of de politieke relevantie van het
Amerikaanse alternatieve teater toe- of afneemt, en in hoeverre de
voorgestelde selektie van Amerikaanse stukken representatief is?
D. Herms antwoordt dat hij alleen die groepen kent die bestonden
voor de korte straat-guerilla periode (70-71) en die nu nog bestaan.
Wat het politieke engagement van deze groepen betreft: voor de
`San Francisco Mime Troup' en het 'Caravan Theatre' ligt dat
zeker even hoog als vroeger. In verband met het 'Bread and Puppet
Theatre' en het `Teatro Campesino' kan men zich daaromtrent wel
vragen stellen. Kwantitatief gezien zijn de experimentele linkse
groepen in vergelijking met 69-70 achteruitgegaan. Kwalitatief is er
wel een vooruitgang voor de 'Mime Troup', 'Caravan' en het
`Teatro della Esperanza'. En wat de toekomst van deze alternatieve groepen betreft, de grootste overlevingskansen liggen in de
verbondenheid met de historische basis en in de produktie van
historisch-autentieke stukken.
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De laatste vraag betreft het zesde punt van de geciteerde passage
bij het begin van het referaat, "the theatre collective should be a
model for a new society"; in hoever kan een teatergroep model
staan voor een nieuwe maatschappij?
De spreker haalt het voorbeeld aan van de 'San Francisco Mime
Troup': na de breuk met direkteur Ronny Davies in 1970 begon
deze groep zich meer to organizeren als een echt kollektief. Wat
o.a. betekent een bepaalde graad van samenleven, zoals het 'Bread
and Puppet Theatre'. Essentieler is echter dat men in de groep zelf
de problemen van de Amerikaanse maatschappij aanpakt. Zoals
het racisme: men stelt politieke oplossingen voor die voortkomen
uit de eigen leefsituatie; de Mime Troup is immers een “integrated
group>> bestaande uit blanken, zwarten en chicano's. Ook relevant
is het demokratisch proces dat gevolgd wordt bij de conceptie van
een stuk: tekst—repetitie—produktie—opvoering, iedereen deelt
in alle taken. Volgens D. Herms kan men dus wel de tesis van T.
Shank onderschrijven: hier en daar vindt men reeds iets dat wijst
op een realizering van dit punt zes.
L.V.d.D
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4
WORKSHOP MET RENSE ROYAARDS

a. Het Werkteater: 'Etiketten plakken'.
Olga Zuiderhoek dient het Werkteater aan: "Wij komen uit
Nederland en proberen de mens achter de grote problemen terug te
vinden." In het geval van Etiketten plakken wordt dit laatste het
werkloosheidsvraagstuk. Er 'wordt niet gezocht naar strukturele
oplossingen. Niet het waarom van de werkloosheid wordt bekeken, niet `wat kunnen wij eraan doen?'. Wel: hoe kunnen we het
opvangen binnen bepaalde relaties. Niet fatalistisch, want er wordt
gevochten: door Benny die zich door zijn omgeving geen etiket als
werkloze wil laten opkleven en probeert, ook zonder werk, zichzelf
te blijven; door Anna die aan huishoudbekrompenheid probeert te
ontkomen door te gaan werken; door Harry die overhoop ligt met
zichzelf en het rollenspel waarin hij vastgeschroefd zit.
Die kleine strijd wordt uitgevoerd in korte bewegingen. We zien
Harry en Benny, zwagers, kollega's en vrienden, aan de band van
een Heinekenfabriek: de ene duwt doppen op de flessen, de andere
plakt er etiketten op. Na het ontslag van Benny hebben ze elkaar
niet veel meer te vertellen. Onuitgesproken wrokgevoelens blijven.
We zien Anna thuis lezen, gestoord door het geschrei van de baby.
Wanneer ze werk aangeboden krijgt, botst ze op de verbeten
gezinshoofdtrots van Harry. Benny ontmoet mensen met vooroordelen tegen werklozen: als hij gaat zwemmen, al wandelend
met zijn neefje. Tussendoor worden in liedjes «terzijde., geschreven door de cabaretier Frits Lambrechts, gevoelens veruiterlijkt,
verborgen facetten kenbaar gemaakt.
Op het einde wordt er geen oplossing aangereikt; wel wordt een
verandering zichtbaar. Wanneer ook Harry zijn ontslag krijgt,
gaat Anna part-time werken. Niet-aanvaardend duwt Harry de
stofzuiger voor zich uit. Bij het bezoek van Benny wordt er dan
opnieuw, en nu echt, geknokt: het onuitgesprokene wordt uitgevochten. Harry blijft dan over, enigszins opgelucht. Hij wankelt en
huilt.
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Etiketten plakken

werd gespeeld op 26 oktober 1979 in auditorium

Q van de Vrije Universiteit Brussel, door Olga Zuiderhoek,
Helmert Woudenberg, Rense Royaards en Frits Lambrechts. Er
was geen diskussie.
De volgende dag werd in het kader van het colloquium een
«workshop» gehouden met Rense Royaards, waarvan hierna het
verslag volgt. In de inleiding gaat Royaards in op de historische
achtergronden van het Werkteater, op de doelstellingen en de
publieksbenadering.

b.

Inleiding

In 1970 deed er zich in het Nederlandse teater een soort kentering
voor: met het gooien van tomaten tijdens een voorstelling van de
Nederlandse Comedie,

De Storm,

drukte men zijn onvrede ermee

uit dat wat op het toneel te zien was niet meer overeenkwam met
de politieke konflikten, de maatschappij, de samenleving, waar we
met zijn alien inzaten. Naar aanleiding van een voorstelling van

Toiler van Tankred Dorst, geregisseerd door Walter Tillemans,
ontwikkelde de diskussie zich verder en kwam ook de motivatie
van de akteur ter sprake: of je nou maar een reproducerend
persoon bent die een aantal rollen vervult die je door een artistieke
leiding worden opgedragen, of ook een soort funktie hebt in een
maatschappij, een samenleving, waar je inzit. Daar is veel over
geouwehoerd, we zaten zelf voor het merendeel in die traditionele
gezelschappen waar weinig in mogelijk was. Je kon een beetje
experimenteren in de marge. Bij de Nederlandse Comedie bijvoorbeeld, was er een klein klubje waar je dan dingen mocht doen,
maar over het algemeen werd dat gezien als een soort kinderkamer
van "nou, die jonge mensen moeten ook wat kunnen doen".
Toen zijn we met enkele mensen bij elkaar gaan zitten, en we
hebben gezegd, we weten nu in ieder geval wat we niet willen. We
hebben dan een brief geschreven aan de minister van Cultuur
Rekreatie en Maatschappelijk Werk, en we hebben gezegd: "We
willen niet langer op deze manier in dit beroep doorgaan. Als we
geen subsidie krijgen voor een jaar om een onderzoek te doen naar
andere mogelijkheden van teater, dan stappen we eruit, willen we
niet langer akteurs zijn en dan zien we wel verder hoe we aan ons
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brood komen." Het heeft lang geduurd voor we daar antwoord op
kregen. We hebben toen in ieder geval meteen een kooperatie
opgericht, omdat we af wilden zijn van de hierarchie van een
normaal gezelschap. We wilden af zijn van alle specialismes in het
teater: belichting, kostuums, coiffeurs, administrateurs. Met 12
mensal wilden we alles doen wat voor het funktioneren van de
groep noodzakelijk was. En dat doen we dus nog steeds. Dit houdt
in, behalve akteren en stimuleren van het hele proces, dat wij ook
brieven schrijven naar C.R.M., de administratie doen, ons eigen
publiek werven... Voor de organizatorische leiding bestaat er een
om de drie maanden wisselend driemanschap, geassisteerd door
een aantal <kernen>> of <<kommissies>>.
Wat dan de doelstellingen betreft. We zijn opgevoed in de jaren '60
met een teatervorm die in Nederland eigenlijk doodbloedde, maar
die in het buitenland een zekere vorm van bestaan had. Je had het
T.N.P. van Vilar in Parijs, het Berliner Ensemble, Giorgio Strehler
in Italie, Peter Hall in Engeland. Dat waren allemaal voorstellingen die wat de estetische kant betrof heel erg waren uitgewerkt:
alles was verantwoord en gedokumenteerd. Men werkte met een
bijna cerebrale opvatting van het teater. Daar kwam een reaktie op
van groepen als het Living Theatre, Open Theatre, La Mamma,
ook Grotowski met zijn eigen manier van werken. Deze visies
hebben allemaal, denk ik, wel de nodige sporen op ons gedrukt.
We wilden gewoon niet meer in de schouwburg spelen, we wilden
uit een eigen motivatie spelen. Als je leeft binnen een bepaalde
samenleving dan dien je, voor ons gevoel, uit te gaan van de
problemen die er in die samenleving leven. Die kun je misschien
transponeren via bestaande stukken. Je kunt ook uitgaan van de
eigen situatie, van iets wat er in Nederland op dat moment aan de
hand is. Daarnaast wilden we ook werken aan een andere relatie
met het publiek: niet meer de anonieme massa in het duister, wel
een aantal mensen waar je een dialoog mee kunt aangaan.
Dat is eigenlijk heel in het kort gezegd wat ons toen voor ogen
stond en waar we subsidie voor vroegen om dat een jaar te mogen
proberen. Na een jaar vonden we natuurlijk dat we veel te weinig
hadden geprobeerd. We hebben dan opnieuw subsidie gevraagd
voor een tweede jaar onderzoek. Toen hadden we al zo'n hechte
organizatievorm gevonden en zelfs al een zeker publiek dat we als
groep naar buiten zijn gekomen.
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En nu zijn we dus een gerenomeerd, ingepakt, erkend groepje
mensen. Zo gaat dat. Waar je in het begin tegen aan schopt, die
mensen gaan je langzaam over je bol aaien en dan mag je er ook
bijhoren, en zover zijn we dus nu. Maar we werken nog wel door
uit onze eigen uitgangspunten zoals we ze ooit gesteld hebben.
Over het publiek. De interne demokratizering binnen de organizatie van het Werkteater wilden wij ook vertalen naar buiten toe,
naar het publiek. Daarom kozen wij voor een heel kwetsbare
opstelling ten opzichte van het publiek. Dus niet meer een mise en
scene, een dekor, een mooie belichting of een sprookje stond
centraal, wel de akteur als persoon in relatie met het publiek.
De benadering van het publiek hangt wel of van het gebrachte
stuk. Bijvoorbeeld. Een van de eerste projekten die wij maakten,
heette Toestanden. Dat ging over demokratizering in psychiatrische
inrichtingen en was gebazeerd op een boek van Jan Foudraine.
Daar zijn wij aan gaan werken en na een paar weken zijn we het al
gaan spelen voor mensen die werkten in psychiatrische instellingen. Wij improvizeerden dan, lieten een aantal situaties zien en
probeerden om van hen respons daarop te krijgen, om te vragen
wat ze daarvan vonden, of zij dat herkenden en of het duidelijk
was. Ook vroegen wij hen zelf dingen voor te spelen. Daar heeft
zich langzaam een projekt uit ontwikkeld dat bestond uit drie uur
lang improvizeren. Dat was veel te lang. Dat hebben we toen
gecoupeerd, in tweeen gehakt. Aanvankelijk hielden we twee
versies over, toen hebben we dat gereduceerd tot een versie van
anderhalf uur waarin de demokratizering centraal stond en wij
midden in het stuk een diskussie hadden met het publiek.Midden
in het stuk stelden wij de demokratizering voor als een soort
sprong die je al dan niet zou maken. Daarover werd dan gediskussieerd. Op het einde van de diskussie werd getracht de lijn van
het stuk verder op te nemen. Dat was bijna onmogelijk, tenminste,
binnen de formule die wij hadden gekozen, omdat we toch een
bepaalde afloop aan het stuk wilden geven, het een bepaalde
richting meegeven. Dus, langzaam hebben we die diskussie verplaatst naar het einde van het stuk toe. Daarbij probeerden we ook
om de specifieke situatie van de inrichting waarvoor we speelden,
samen met het publiek, op de scene te brengen, en daaruit
konklusies te trekken.
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We merkten dat het publiek binnen zo'n psychiatrische inrichting
aan de teaterkonventie gewoon geen boodschap had, dus vaak
ingreep in de handeling, op de scene kwam, of protesteerde tegen
wat wij deden. Dat waren allemaal nieuwe situaties waar we
eigenlijk geen antwoord op hadden. In Amstelland, wat een
gedemokratizeerde inrichting heet te zijn, speelden we een scene
toen op een goed moment een jongen midden op het speelvlak
kwam staan, met zijn hoofd op de vloer begon te bonken en riep:
"Ik ben een hert, ik ben een hert, ik ben gewond, ik ben een hert."
Wij waren sprakeloos, net zoals het hele publiek. Er kwam achter
uit de zaal een grote sterke man met een witte jas aan en die voerde
die jongen weg, wat dus helemaal tegen onze ideeen was. Dat zijn
dan emoties waar je mee te maken krijgt, die je niet direkt kunt
vertalen, waar je niet direkt raad mee weet.
In het projekt voor de kaderopleiding van de ondernemingsraad
van de KLM zijn we anders te werk gegaan. Daar hebben we ons
verdeeld om te praten met een aantal mensen van de KLM:
boordwerktuigkundigen, piloten, stewardessen, grondpersoneel,
schoonmakers en wat dan al. Aan de hand daarvan hebben wij een
soort parabel gemaakt waarin je kon zien hoe een bedrijf steeds
gekompliceerder wordt en hoe daardoor de arbeider zijn verbondenheid met het bedrijf verliest. Wij lieten ook zien hoe de
vakbond ingreep en wat de taak van de ondernemingsraad daarin
zou kunnen zijn. Dan gingen wij met het publiek praten over wat
ze gezien hadden. Wij probeerden zo veel mogelijk informatie van
die mensen los te krijgen, en daarna zeiden wij tegen hen: gaan
jullie maar pauzeren, en wij trokken ons 20 minuten of een half uur
terug, en aan de hand van de reakties maakten we een improvizatie.
In een ander stuk, over de opvang van kinderen in kindertehuizen,
bleven we tijdens de diskussie de rollen uit het stuk doorspelen en
antwoordden we op de vragen van het publiek uit die ingesteldheid.
Wij hebben twee projekten gemaakt over sterven in ziekenhuizen.
Soms was er een diskussie; soms probeerden wij ook mensen
situaties te laten spelen. Dus, als een arts zei van: dat zou ik nooit
doen zoals jullie dat in het stuk spelen, iemand die stervende is dat
op die manier meedelen. Dan zeiden wij: goed, speel dat eens, of
laat eens zien hoe je dat zou doen. Het rare is dat je dan toch voelt
dat de grenzen tussen teater en realiteit ontzettend vaag worden. Ik
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herinner mij dat er een dokter zat aan het bed van een patient, die
kanker had en aan wie hij dat op een bepaalde manier wilde
meedelen; nu die dokter was zeif kankerpatient. Dat hoor je pas
achteraf, maar het was zo ontzettend ontroerend wat die man deed
dat het je dan ook weer motiveert om door te werken in zo'n
probleem en dat het iets op zichzelf wordt. Iets van die man zeif en
van die situatie zeif. En dan denk je, we hoeven er verder niet over
te praten want het is duidelijk. Je houdt op, wat moet je daarover
praten.
Daarom zijn wij niet voor meteen diskussieren met het publiek,
omdat je snel merkt, je kunt wel tot het einde door ouwehoeren.
We zijn zo bepaald, zo gericht om te praten, zo gekonditioneerd,
dat we gerust de hele nacht door kunnen doen zonder iets van
onszelf te laten zien, of van onze emotionaliteit. En dan wordt het
geouwehoer.

Diskussie

PUBL.: Ik vind het heel eenzijdig als je gaat praten over diskussie
als geouwehoer. Ik heb de behoefte om na een voorstelling mijn
argumentaties en de argumentaties van de rollen in het stuk en
andere argumentaties tegenover elkaar te zetten, en te zoeken naar
een oplossing, een stellingname. En dan wou ik ook van jou
vernemen waarom er gisteren na de voorstelling geen diskussie kon
komen. Is dat met het argument .het wordt toch geouwehoer.?
R.R.: Ik vind dat veel mensen, en dat geldt ook voor mij, in een
diskussie ouwehoeren. Ze drukken zich best goed uit, maar het
gaat aan de realiteit voorbij. Aan hun eigen realiteit, aan hun eigen
emotie, waardoor je denkt daardoor zijn mensen mensen, met al
hun kwetsbaarheid en hun hulpeloosheid. Je houdt niet van
mensen omdat ze teorieen hebben of argumenten, maar omdat ze
geemotioneerd zijn, omdat ze kwetsbaar zijn. Wij, Nederlanders
hebben heel die Calvinistische kultuur achter ons, waarin het
woord iets geworden is waar je je achter beschermt, waarmee je
jezelf versluiert en situaties versluiert. Zulke diskussies proberen
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wij te vermijden. En omdat wij vooral voor gerichte groepen spelen
die niet zoveel met teater te maken hebben, en ook niet over al die
informatiekanalen beschikken die wij hebben, proberen wij andere
vormen van kommunikatie te vinden om deze mensen te bereiken.
PUBL.: Ik wil ook waken voor het feit dat een diskussie uitloopt in

geouwehoer, en tegengaan dat mensen daar onecht of oninteger in
zijn. Ik denk dat je daar een oplossing voor kan vinden of in ieder
geval ernaar kan zoeken. Een tweede aspekt is hoe je een onderwerp als werkloosheid aanpakt. Ga je mensen op hun ontroering
zitten, hun medeleven met de personages aanwakkeren, of ga je
ook nog inzicht geven daarnaast, in die werkloosheidsproblematiek? Dat is ook mijn dilemma met het Werkteater: mensen blijven
heel vaak in die ontroering steken.
R.R.: Om te beginnen zou ik je willen zeggen dat ik er Been
stellingname in heb omdat ik het in ieder geval niet weet. Ik vind
het wel belangrijk dat mensen dingen kunnen analyzeren en een
inzicht krijgen in hoe situaties ontstaan, omdat je daaruit misschien konklusies kunt trekken. Het is alleen de vraag, waar ligt je
kracht om iets over te dragen? Dat houdt heel erg verband met de
samenstelling van de groep. Zijn het hele analyzerende mensen of
zijn het hele emotionele mensen. Je moet er tegen aan gaan met de
kracht die je zelf hebt, en er zal zeker iets aan ontbreken, daar ben
ik van overtuigd. Je kunt ook in het andere aspekt doorslaan, je
kunt ook te analyzerend worden, te ontledend, waardoor het te
abstakt wordt, te weinig vlees en bloed, te weinig herkenbaar. En
in dit stuk, wat we vrij kort nog maar spelen, moet die analyse
zeker een plaats krijgen. Maar ik vind het wat dit onderwerp
betreft veel moeilijker dan stukken die wij gespeeld hebben over
demokratizering in de psychiatrie of in ziekenhuizen, omdat wij
daar jets voorstaan wat we zelf hebben ondervonden. Daar hebben
wij een hele duidelijke stellingname in, namelijk dat wanneer de
demokratizering erdoor komt, dat er dan dingen zouden verbeteren, dat die mensen ook sneller zouden genezen. Terwijl, voor die
werkloosheid, daar kun je wel oplossingen voor aandragen maar
die zijn zo gekompliceerd dat je nog niet weet hoe je ze zou moeten
vertalen. Maar mjsschien dat je daar ineens jets heel eenvoudjgs
voor vindt.
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PUBL.: Nog in verband met die nabespreking: als je dingen ziet in
een stuk waar je het niet mee eens bent, of waar je juist door
geraakt bent, en als je dan niet de mogelijkheid hebt om daar
achteraf op te reageren en de spelers daarmee te konfronteren, dan
vind ik het vaak heel konsumerend worden, ofwel loop je met iets
van een soort agressie of een gemopper weg. Bijvoorbeeld, in
verband met het stuk van gisteravond, ging ik niet akkoord met de
manier waarop de vrouw werd neergezet. Doordat er geen nabespreking is, onthouden jullie de mogelijkheid om dat soort reakties
te horen en iets met die rol te doen, en blijf ik zitten met een heel
ontevreden gevoel over het Werkteater.
R.R.: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het is nooit zo dat wij
weglopen na een voorstelling. In dit geval hebben we de diskussie
naar de volgende dag verplaatst omdat ik toch hier zou zijn. Als we
bang zijn voor een diskussie dan zeggen we dat we nog een half uur
blijven en verspreiden we ons onder de mensen. In de meeste
gevallen houden we een plenaire diskussie, vooral als wij op
plaatsen spelen met een homogeen publiek, dus, waar mensen in
eenzelfde situatie zitten die bespreekbaar is, waar iets aan gedaan
kan worden. Dan wordt het stuk een medium en kan je mensen tot
aktie bewegen.
In al de tien jaar dat wij bestaan hebben we nog nooit een
nabesprekingsformule gevonden waardoor we ons heel zeker
voelen. Dus wij proberen het steeds op andere manieren en het
blijft voortdurend een punt van diskussie. Het is niet iets wat wij
terzijde schuiven. We praten ook na met mensen omdat wij er zelf
iets aan willen hebben. Wij horen ervaringen van mensen, wij
horen kritiek op de dingen die wij doen, over de samenstelling,
over het stuk, over de kontinuiteit erin, over de rollen, over de
spanningen of wat dan ook. Bij een gemengd en intellektueel
publiek zijn we er heel bang voor. Omdat wij voelen dat mensen
hun agressie vaak vertalen in woorden. Verder blijf ik steeds
voorstander van het napraten.
PUBL.: Ik vraag me of in hoeverre de mensen waarvoor het stuk
wordt gespeeld, in dit geval de werklozen, zelf aan het woord
komen. Ik denk dat mensen uit die lagen van de bevolking die naar
een teaterstuk komen kijken, van zijn leven niet geneigd zullen zijn
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om daar zoveel over te zeggen. En in dit soort stukken heb ik dan
ook dikwijls het gevoel dat de diskussie een wens is van de mensen
op het toneel en helemaal niet van de kijker.
R.R.: Meestal, met dit stuk, komen we in de situatie terecht van een
buurthuis. Dus een zaaltje dat die mensen kennen, wat hun eigen
vertrouwde omgeving is. Het is een publiek dat elkaar kent, dus
geen teaterpubliek, maar mensen die van zo'n komitee zijn, die een
soort verwantschap hebben. Meestal praten wij ook niet op een
podium, tenzij voor de zichtbaarheid, want wij willen toch ook wel
gezien worden. Maar normaal plomp je daar zo plompverloren in
zo'n situatie en dan speel je daar en dan hoop je toch eigenlijk dat
mensen het niet te veel als teater ervaren. Ik vind het dus altijd al
een kompliment als mensen zeggen: zijn jullie studenten of zo.
Omdat ik denk dat je moet kwetsbaar zijn naar je publiek toe, dat
is de dialoog die je met je publiek voert. En daarom speel je ook in
die zaaltjes waar je je publiek kunt zien.
PUBL.: In hoeverre krijg je in de diskussie geen vragen van slimme
linkse en intellektuele jongens die ook in het buurtcentrum
werken, of van buurtbewoners, of van de groep waar je eigenlijk
voor aan het spelen bent?
R.R.: Bij zo'n diskussie is het altijd ook een tasten naar wat de
mensen zelf willen, hoe willen ze praten, wat stellen ze zelf voor.
Wij hebben het stuk eens gespeeld voor een groep werklozen in
Amsterdam die zelf een projekt hadden gemaakt rond werkloosheid. Die vernietigden ons toen ze dat zagen. Daarna hebben we
het in Tilburg gespeeld voor een werklozenkomitee, dat waren
mensen die uit een heel andere maatschappelijke situatie kwamen.
Die mensen praten er anders over. Zij stellen het stuk ook niet ter
diskussie, maar zien het als een mogelijkheid om over hun eigen
situatie te praten.
PUBL.: Die emoties die jullie oproepen, die ontroering is zo echt
dat ik me afvraag of jullie daar zelf geen last van hebben. Hoe
slagen jullie erin om dat altijd opnieuw te doen, en hoe reageren
jullie op een heel geemotioneerd publiek?
Bijvoorbeeld, dat verhaal dat je vertelde over die jongen die tijdens
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een voorstelling wordt afgevoerd door een man met een witte jas:
dat roept emoties bij je op waar ik aan kapot zou gaan.
R.R.: Ik denk dat je nooit aan je emoties kapotgaat. 1k denk dat
emoties jets zijn dat je lichaam gegeven is omdat je lichaam het
nodig heeft. Een emotie is voor mij een bevrijding, en ik hoop dat
het voor het publiek ook een bevrijding is. Een emotie laten zien,
betekent, en daar begint alles bij, je kwetsbaar opstellen. Het kan
je dus alleen maar gezonder maken in plaats van dat het je
deprimeert.
Wanneer we in ziekenhuizen of in psychiatrische inrichtingen
spelen, wordt vaak het argument gehanteerd dat je je niet te veel
mag involveren met de patienten want dan raak je geemotineerd,
en waar ga je met die emotie naar toe? Ik denk juist dat het
terugdringen van die emotie, van "ik ben een verpleegster, ik doe
mijn vak, ik geef een spuit, ik hou een hand vast, ik voel een pols",
dat dat mensen hartinfarkten bezorgt en stress-situaties, terwijl een
menselijke benadering waarin je jezelf de mogelijkheid geeft om
daar als mens op te reageren, veel bevrijdender en minder vermoeiend en gezonder is.
PUBL.: Maar de mensen komen naar het Werkteater kijken, gaan

in de zaal zitten en daar krijgen ze een heleboel emoties te verteren,
zonder dat er iemand is om hen op te vangen. Ik herinner mij dat
ik na de voorstelling van Als de dood helemaal alleen stond met
mijn emoties.
R.R.: Maar vind je niet zelf dat het ontzettend goed is om dat te
ervaren, om te zien dat je dan alleen staat met zo'n emotie; omdat
het je nog wel een keer zal overkomen in je leven en je dan erop
voorbereid bent, of weigert alleen te staan.
Wat dan onze werkwijze daarin betreft: ons uitgangspunt is dat
steeds als je iets speelt, je probeert om uit te gaan van hoe het voor
jezelf zou zijn in die situatie. Bijvoorbeeld, met het werklozenstuk,
wat het voor jou zou betekenen ontslagen te worden bij het
Werkteater. Hoe reageer je daarop? Dat zijn dingen die je wel na
kunt voelen, die je wel even terugbrengen naar je eigen onzekerheid. Zo proberen we de man die je speelt en de man die je zelf bent
zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. De dokter bijvoorbeeld, in
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Je moet ermee leven, verschuilt zich achter zijn medische wetenschap, achter zijn beroepsetiek en gebruikt afstandelijke, ingewikkelde taal, maar kan niet het emotionele kontakt met de
patienten opbouwen omdat hij daar zelf te emotioneel voor is, het
niet aankan of het niet geleerd heeft. En hij heeft het daar zelf
moeilijk mee. Als je ervan uitgaat, die man is slecht, dat is een
schofterige dokter, dan zet je het van je af. Als je denkt ik ben die
dokter ook, dan kan je er een mens van maken. Door te spelen met
werkelijke emoties vermijd je een cliché-personage.
PUBL.: Ik heb enigszins moeite met die emotie die automatisch

bevrijdend zou werken. Ten. eerste lijkt mij daar de vooronderstelling in te zitten dat de diepste emoties die worden opgeroepen
in zekere mate positief zouden zijn, terwijl op dat moment ook
doodsverlangen, doodsgedachte, zelfmoordideeen kunnen worden
losgeweekt. Ten tweede lijkt er de vooronderstelling in te zitten dat
het «zelf» van die mensen die je een schok bezorgt, hun «ik»
eigenlijk, toch altijd wel sterk genoeg zal zijn om dat op te vangen.
Maar wat, als je bij iemand een reaktie uitlokt die enorme
proporties aanneemt, en het “ ik», het «zelf» van die persoon blijkt
niet sterk genoeg om plots datgene waar hij zich rekenschap van
geeft te kunnen verdragen?
R.R.: Het blijft voor mij toch een beetje teoretisch, in die zin dat ik
me afvraag in hoeverre je die losgemaakte emotie zou moeten in
banen leiden. Dat weet ik gewoon niet. Vind je dat als iemand zich
eenzaam voelt na zo'n voorstelling van iemand die sterft in een
ziekenhuis, je daar verantwoordelijk voor bent, of neem je in die
verantwoordelijkheid een bepaalde keuze?
In de tijd dat we in psychiatrische inrichtingen speelden en we nog
grif ons adres gaven als mensen moeilijkheden hadden; dat was
niet mis wat je op je dak kreeg. Toen we het projekt Misdaad
speelden, kwam er een man uit de gevangenis bij ons die we aan
werk hielpen, heel naIef. Die man was gevlucht, die was dus nog
illegaal bij ons ook. We lieten hem alleen tijdens de vakantie en we
zeiden, pas jij maar op het gebouw. Die man heeft de hele zaak
leeggehaald.
Ik weet het niet. Als je dingen doet ervaar je ook veel, en met
Toestanden was het voor ons heel hachelijk vaak. Je zet je eigen
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persoon ook in de waagschaal: mensen kwamen op de scene, en ze
vielen je aan, en doorbraken bepaalde patronen die je gewend was,
of ze stonden al ontzettend agressief tegenover je als je iiberhaupt
binnenkwam. Dat accepteer ik dan maar en ook het feit dat ik
misschien iets oproep dat ik helemaal niet bedoeld heb. Je roept bij
mensen toch vaak dingen op die je niet bedoeld hebt.
PUBL.: Volgens mij ga je voorbij aan de vraag.
PUBL.: Ik had niet de indruk dat het een voorbijgaan is aan de
vraag, omdat het antwoord voor mij in zekere zin aansluit bij wat
Georges Banu gisteren gezegd heeft. Namelijk dat je werkt met die
kleine vormen, die om het even wat oproepen. Je kan niet zien wat
die gaan oproepen, maar je laat iets oproepen omdat dit laten
oproepen, zij het in negatieve of in positieve zin, op zichzelf al een
doorbreken is van de konformiteit.
Maar wanneer ik nu bij die teoretische lezing aansluit, kom ik tot
het tweede punt waar ik enigszins moeite mee heb. Namelijk dat er
een tegenstelling blijkt te zijn in wat u zegt tussen wat u ouwehoeren noemt, dat teoretiseren en dat denken dat een scherm is
voor wat er echt gebeurt, en wat in de eerste vraag «analyse»
genoemd is, namelijk een denken dat wel met die werkelijkheid
probeert rekening te houden. Er worden heel vaak diskussies
gevoerd waarvan je voelt dat je afgesloten zit van waar het
werkelijk om gaat. Maar dat betekent niet dat je door te denken
niet zou kunnen bereiken waar het werkelijk om gaat, en dat een
emotie niet zou kunnen vertaald worden naar een begrijpen.
R.R.: Ik weet het niet. Ik denk dat ik alleen maar kan leven door te
leven en niet door over het leven te denken. Je kan wel diepzinnig
gaan nadenken over het leven en erover diskussieren, als het maar
niet te abstrakt is, als het maar niet voorbijgaat aan de realiteit
waar wij op dit moment in zitten. Ik bedoel maar dat een diskusgie
zich veilig ver van ons bed kan afspelen zonder dat wij daar zelf
gevaar bij lopen.
PUBL.: Daar kun je toch voor zorgen, dat de diskussies niet ver
van dat bed liggen.
Ik zou graag jullie keuze erin weten of jullie mensen naast het
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emotionele niveau ook iets willen meedelen op cerebraal niveau. In
hoeverre kan je daar een kombinatie in maken. Mijn vooroordeel
t.o.v. het Werkteater is dat heel veel mensen ontzettend geamuseerd worden door het krijgen van een emotie, maar daar blijft het
ook bij. Terwijl jullie niet alleen het amusement van die emotie
beoge,n, maar ook nog een doel hebben met het probleem werkloosheid of demokratizering in een psychiatrische inrichting.
PUBL.: Gisteren, toen ik naar het stuk keek, kreeg ik ook het
gevoel van: waarom moet ik tegen al die emoties aankijken? Dan
vraag ik me af, waarom kies je een onderwerp als werkloosheid.
Wat zit daar meer achter dan het laten zien van wat voor emoties
dat bij mensen oproept, en wat de problematiek is die zij daarbij
hebben, en hoe moeilijk het is om daarmee om te gaan; en dat alles
dan nog op een heel individueel vlak, wat ik zelf niet zo goed vind.
PUBL.: Als ik aan de voorstelling van gisterenavond denk, dan
vraag ik me nog steeds af wat de bedoeling is. Het spreekt mij
emotioneel heel erg aan. Er is een enkel individueel geval, maar ik
zie Been enkel perspektief dat geboden wordt. Dus, wat is nou de
bedoeling ervan?
PUBL.: Ik wou daar ook op inpikken. Ik denk dat het heel
persoonlijk gericht zijn van de problematiek ook gevaren inhoudt.
Met name, dat het publiek waarvoor u speelt zich heel sterk met
die korte scenetjes kan identificeren, maar dat men zich daardoor
in de diskussie daarna niet meer koncentreert op wat doen we
fe raan, hoe komt het dat iemand werkloos wordt, maar dat men
reakties krijgt zoals: ja, ik in mijn geval heb dit meegemaakt, en ik
herinner me, mijn vriend heeft dat meegemaakt. Dat het eigenlijk
een anekdotische diskussie gaat worden van allemaal persoonlijke
gevalletjes naast elkaar gezet. En dan denk ik dat het inderdaad,
zoals u zegt, geouwehoer wordt, omdat er wordt gekeuveld onder
elkaar. Maar inzicht, ik weet niet of men op die manier tot inzicht
komt.
R.R.: Ik heb me wel erg vergaloppeerd, geloof ik, met over
ouwehoeren te praten. Bij het opzetten van een stuk analyzeren wij
altijd eerst de problematiek. Je leest een aantal dingen erover, je
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praat er met mensen over, je probeert een aantal dingen. Maar het
ongelooflijke probleem is om de analyse die je gemaakt hebt, of de
wetenschap die je hebt, om te zetten in een stuk. En het moeilijke is
dat je dat gevecht bijna niet kan uitdrukken in een stuk. Kon ik dat
nou maar laten zien, hoeveel wij zelf bezig zijn met denkwerk: hoe
brengen we die analyse erin, hoe maken we het niet-anekdotisch en
proberen we toch te werken op een emotioneel vlak, maar zodat
het toch voor iets meer staat dan voor een individueel geval. En het
werken daaraan is vaak zo moeilijk dat het wordt uitgesteld door
gepraat. Voor mij is praten vaak het uitstellen van het werk, van de
daad. En dat is het konflikt waar wij altijd inzitten, en daarom is
het misschien mijn hele persoonlijke houding, als ik zo negatief
reageer op wat ik dan noem ouwehoeren. Maar laat het nou niet
algemeen geldend zijn, want er zijn natuurlijk een hele boel dingen
die je oplost door met elkaar te praten.
Ik heb geen duidelijke bedoelingen. Ik denk wel op een bepaalde
manier en ik heb mijn eigen ideeen over waar die werkloosheid uit
voortkomt, of waarom het zo is, maar ik heb niet zozeer een
direkte bedoeling naar wie het stuk ziet toe.
PUBL.: Ik wou konkreter weten, aan de hand van dit stuk, wat
jullie werkwijze is geweest. Als uitgangspunt vernoemde je hoe het
voor jezelf zou zijn als je in een bepaalde situatie zit waarin de
speler of speelster zit, en dat je dan probeert een relatie te leggen
naar het personage dat je speelt. Zou je wat dieper kunnen ingaan
op de moeilijkheden die je ervaart met het leggen van die relatie.
Dus, je eigen betrokkenheid, je eigen opvattingen, je eigen emoties
die je dan probeert te koppelen aan het personage in die situatie.

R.R.: Vooraf wil ik opmerken dat dit stuk voor mij over een
probleem gaat waarvan ik zelf denk, het is bijna niet oplosbaar in
een systeem zoals waar wij in leven. Er wordt geautomatizeerd en
dat wil zeggen dat er een aantal arbeidsplaatsen verloren gaan.
Aan de andere kant voert onze regering een politiek van werkloosheidsbestrijding. Het is iets waar je niet aan ontkomt en waar
je geen stem in hebt. Daarbij komt dat het stuk nieuw is en dat ik
zelf ontzettend worstel — en ik denk alle drie mensen die met mij
daarin spelen — met de rol. Vandaar ook dat de emoties nog zo
extreem zijn. Ook uit een stuk onzekerheid, en misschien nog een
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gebrek aan analyse van de situatie.
Wat het werken zelf eraan betreft, het stuk is ontstaan uit een
krankzinnige diskussie in de auto over werkloosheid. De een zei:
dat is een zegen voor de maatschappij omdat de mensen dan
verlost zijn van de geestdodende vervelende arbeid; en de ander
zei: dat is onzin, want de etiek van de arbeid is zo groot dat mensen
hun identiteit verliezen als je hun werk afneemt. Dat werd een
ontzettend heftige diskussie en we hebben er toen nog eens over
nagepraat en omdat het een onderwerp is dat leeft, besloten we iets
ermee te doen. Toen zijn we begonnen over die hele problematiek
ontzettend veel te lezen. We hebben een boek gelezen van Lilian
Rubin over arbeidersgezinnen in de Verenigde Staten. Daarop
hebben we in eerste instantie de problematiek van Harry en Anna
gebazeerd. We hebben een aantal dingen van Ivan Illich bekeken,
van Andre Gorz, van een paar Nederlanders die op psychologisch
vlak iets over werkloosheid hebben geschreven, en we hebben
afgesproken om iedere week alle informatie die we hadden verzameld om te zetten in een scene, en met video op te nemen. Dat
hebben we toen twee maanden gedaan om voor onszelf een archief
te hebben aan materiaal, om daaruit te kunnen putten. Toen we
dat op een goed moment terugzagen, vonden we het te abstrakt, te
onherkenbaar, te veraf van ons eigen bed. Toen zijn we een aantal
scenes achter elkaar gaan zetten die te maken hadden met de
situaties in een arbeidersgezin: wat voor verwachtingen heeft zo'n
meisje over het leven als ze trouwt. We hebben ook geprobeerd om
ons te verdiepen in normeringen die arbeidersgezinnen hanteren.
Daar hebben we toen een aantal scenes over gemaakt. We hebben
op een goed moment die situatie in de fabriek ertussendoor
gevlochten. Een volgende stap was het bepalen van een gemeenschappelijke noemer: hoe werk en geen werk ingrijpen op relaties
tussen mensen. Hoe vrienden uit elkaar worden getrokken, hoe een
huwelijk op een goed moment bepaald wordt door het werk en
daarna ook verscheurd wordt doordat iemand werkloos wordt.
Een ander probleem was dat niemand direkt uit die arbeiderswereld kwam, en dus stelde zich de moeilijkheid, hoe ga je dat
doen op een manier die niet clichematig is. Dus, daar zijn we ook
naar gaan zoeken, en eigenlijk in het hele proces hebben we, vooral
de laatste tijd, geprobeerd om steeds, tussen de situaties die we nu
in het stuk laten zien, andere situaties in onze repetitietijd door-
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heen te spelen. Het ontslag, bijvoorbeeld, werd vroeger in de
fabriek gemeld, nu aan de vrouw. Nou, zulk soort dingen proberen
we te veranderen, en we proberen tegelijkertijd een soort kloof te
overbruggen tussen je eigen persoon en de rol, tussen de arbeider
die je speelt en wat je zelf bent, en te zoeken hoe die emoties zich
met elkaar kunnen vermengen.
PUBL.: Is het zo dat jullie daar ook mee bezig blijven, dat het stuk
dan wordt bijgesteld?
R.R.: Ja. Ten eerste dienen de gesprekken achteraf, of wat we dan
ook achteraf doen, om het stuk steeds te voeden. Daarnaast
repeteren we ook door. Er komt een beginlied bij over werken.
Misschien ook een eindlied om de diskussie te openen. Verder
willen we ook de scenes en de figuren gewoon verhelderen, dus
daar moet je aan blijven werken.
PUBL.: Wat bedoel je met verhelderen?
R.R.: Benny bijvoorbeeld, de figuur die ik speel, zou een bepaalde
analyzerende funktie in het stuk kunnen hebben. Doordat hij
eerder ontslagen wordt reageert hij veel rationeler op de situaties
die zich voordoen dan Harry die daar heel emotioneel over doet.
PUBL.: Wat mij zo verbaast in het stuk, is dat het allemaal zo
piepklein blijft. Op geen enkel ogenblik trek je die werkloosheidsproblematiek open. Je spreekt wel over emoties en mensen, maar
nergens over strukturen waarbinnen die mensen zitten, over hoe
die mensen gemanipuleerd worden, over hoe hun emoties ten slotte
bespeeld worden door de strukturen.
Het tweede punt waar ik me over verbaasde was de funktie van die
liedjes in het stuk. Het stuk was al vrij emotioneel, maar met die
liedjes er nog bij wordt het bijna sentimenteel.
R.R.: Eerst wat die strukturen betreft. Ik ben het met je eens, ik
vind dat het nog te klein is, en dat die strukturen eraan ontbreken.
We moeten een geloofwaardige weg daarnaartoe zien te vinden. Je
kan niet iets gaan uitleggen want je moet toch mensen spelen. Je
moet een reele situatie vinden die beantwoordt aan de realiteit van

80

de mensen waarvoor je wilt spelen.
Wat die liedjes betreft, dat is ook nog niet duidelijk omdat Frits
Lambrechts nu net drie weken bij ons is. We hebben hem gevraagd
aan dit projekt mee te werken op grond van zijn eigen houding en
politieke instelling. Hij is een cabaretier en we hebben hem
gevraagd om liedjes voor ons te schrijven. Die zingen we nu braaf
en ik vind ze inderdaad nog te weinig geintegreerd in het stuk. Ik
denk wel dat ze een funktie kunnen hebben als een soort verdichting van een stukje achtergrondinformatie. Ik vind het dus wel
goed dat die vrouw op een goed moment even zingt over de
verwachtingen die ze had als meisje van zeventien jaar, waardoor
je iets duidelijk maakt aan de hand van een tijdsoverbrugging. Wat
ik zelf zing vind ik nog te ingewikkeld qua taal, en misschien zelfs
iets te sentimenteel, maar ik kan alleen maar zeggen dat we ernaar
op zoek zijn.
PUBL.: 1k wou nog even terugkomen op de opmerking over het
amusement van de emotie. Ik vind het een opmerking die niet
helemaal recht doet aan de voorstelling van gisteren. Het onderwerp werkloosheid en alles wat er omheen hangt is eigenlijk een
afgekloofd iets. Dat werd tien jaar geleden reeds behandeld in
allerlei situaties, waar men met allerlei rationele oplossingen kwam
aandraven die niets hebben uitgehaald. Daarom vind ik dat de
manier waarop het Werkteater zo'n onderwerp aanpakt wel iets
aan de problematiek toevoegt. Voor mij is de individuele oplossing
die twee mensen in een gezinssituatie vinden veel nuttiger. En dan
denk ik dat de gaten die in de tijd bleven liggen, keurig werden
opgevuld.
PUBL.: Ik sluit ook aan bij de aanval op de te rationele oplossingen. Wanneer iemand zegt "Ik weet het niet, het is onduidelijk",
weer het probleem van het denken en het geouwehoer, dan is dat
voor mij een heel intense wijze van denken, en iemand als Banu
heeft daar zelfs een naam aan gegeven op het gebied van de logika:
hij heeft het multipliciteit genoemd. Want er is niet zo'n rationele
analyse eens en voor altijd, die aan iedereen kan voorgesteld
worden en die alles oplost.
Men gaat zich ook afzetten tegen die vlakke, te rationele, voorbijgestreefde oplossingen, zodanig dat men er toe komt te zeggen

81

"ik weet het niet, het is onduidelijk" en daardoor in feite echt
denkt, maar het niet meer die naam wil geven, in het Licht van
eindeloze zeurige en ideologische oplossingen.

R.R. : Daar

weet ik geen antwoord op. Voor mij is het heel

duidelijk.
L.V.d.D.
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5
THEORY AND PRACTICE OF THE
`THEATRE OF THE OPPRESSED'

First of all I want to give a brief account of the state of my
activities. At present I am chiefly concerned with the Centre
d'etude et de diffusion des techniques actives d'expression (Methodes Boal) (1) in Paris. Together with my twelve co-workers I try to
coordinate the efforts of the different groups which in France and
in the rest of Europe practise the 'theatre of the oppressed'. On
November 7, 1979 we have planned a meeting in Paris in the
`Theatre Present' which will be attended by groups from Dijon,
Grenoble, Strasbourg, Hamburg and Perugia. We did invite a
group from Antwerp but have not yet solved the problem of
providing this group with a Flemish speaking audience. Our
Ceditade centre also edits a bulletin in which we gather all the texts
and articles about the 'theatre of the oppressed', written by the
people who practise it. (2)
After this brief account of the state of affairs in Paris, I want to
explain some of the principles underlying the 'theatre of the
oppressed' (3) and to indicate some techniques which are being
widely used.
Working with my Paris group I have encountered a difficulty which
never arose while I was working with the 'theatre of the oppressed'
in Latin-America. What is this difficulty all about?
In Latin-America, when organizing a session of 'forum theatre', I
could generally count on a homogeneous audience, consisting of
people belonging either to the same trade union, or the same
church, or the same neighbourhood. In everyday life they all met
with similar problems of oppression so that we could easily arrive
at a theatrical performance which deeply involved all of us.
Let's make it quite clear. The ' theatre of the oppressed' uses the first
person plural instead of the first person singular. If <4. talk about
what I individually feel to be a form of oppression, my,ords may
indicate an individual problem, but in no way do they elucidate
political or social injustice, if all other people around do not
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recognize «MY» problem as «THEIR. problem. But, if they do
recognize it, then my individual problem is OUR problem. In that
case we can make a

FORUM. We'll be talking about ourselves,

about all of us.
Neither do we have to talk about the plight, however real, of
victims far away and personally unknown to us. The ' theatre of the
oppressed' is a theatre in which the oppressed speak up for themselves and not for someone else. Aren't we more effective in
breaking the chains that hold us down here and now, than in
philosophizing about the terrible wrongs existing somewhere else?
The theatre that shows <<solidarity» is also morally WORTHY —
but that is not the theatre of the oppressed: it is ABOUT them.
Let's suppose for a moment that I were to talk about the
oppression of the Latin-American Indians. My point of view on
this question might be both interesting and morally right, yet
because of the distance separating France from Brasil, my solidarity would probably remain purely verbal. If, however, I were to
talk about the almost unbearable sufferings of Paris life, I might
feel compelled to break the chain of oppression of which I myself
constitute a necessary link. My insight and action could be a
starting point of an attack upon the authoritarian structures in
which we are all caught up here and now.
If in Latin-America I questioned an audience about the themes
they wanted to discuss, somebody was bound to mention the issue
of salaries. Very possibly he was talking about himself in the first
person singular, yet the issue would be taken up immediately by all
those present. The multiplication from <4. to «we., the transition
from the individual oppression to the plural and hence social
oppression, appeared both automatic and inevitable. In Europe, at
present, the situation is not the same. Of course oppression exists,
yet it is hidden from consciousness and much less apparent at first
sight than would be the case if tanks were openly guarding law and

Consequently sophisticated techniques
have to be worked out to counter an equally sophisticated oppression.
order,at every street corner.

If we have succeeded both in unmasking sophisticated oppression
and in building a bridge from the singular to the plural, we have to
face yet another issue presented to us by the 'theatre of the

Indeed, the foremost aim of this theatre is neither to
contemplate nor to understand society but to defy and transform
oppressed'.
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existing social structures. We want to know that we are oppressed

and why we are oppressed in order to find means to fight this
oppression and preferably put an end to it. Hence the very
fundamental extrapolation into real life.
In Latin-America the transition from the theatre to real life and to
real action usually appeared to be as automatic and as inevitable as
the transition from the singular to the plural. If, for example, the
issue of salaries was taken up, the normal outcome of this
discussion is a protest against the existing situation and the normal
outcome of the protest is to make a strike or something similar.
Often, in Europe, this immediacy is lost because of the more
sophisticated social control; often, too, the forms of oppression
that ought to elicit action might appear trifling to Latin-American
audiences faced with the issue of mere physical survival. And yet it
is our very own oppression and we do suffer from it. Let me clarify
this point.
When we argue about salaries, there is not much chance of very
intimate, very psychic and hence very dramatic secrets coming out
in the open. When, however we are tackling the more sophisticated
European oppression, hidden in the consciousness of the individual and reducing his potential, this might very well be the case.
The borderline between on the one hand the 'theatre of the
oppressed' and on the other hand psychodrama might become
quite vague, creating apprehension among our actors who after all
do not feel qualified as doctors, or therapists. I will argue that,
although in many instances psychic drama and 'invisible theatre'
may resemble each other very much, they are fundamentally
different.
But first of all, let me show you, by some examples, how in the case
of intimate and thus seemingly very personal problems the transition from the singular to the plural can nevertheless be made.
I often work with educationalists and in this particular group of
about forty teachers the first theme presented happened to be the
oppression of students. Now of course teachers are showing a very
praiseworthy attitude if preoccupied by the woes of their students,
but in this case I clearly felt they wanted to shrug off the idea of
their own oppression by focusing on the oppression of a related
group. In no way was this going either to increase their subversive
power or to give them the opportunity to break their own chaines
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of oppression. By their attitude they annihilated the very oraison
d'étre>> of the 'theatre of the oppressed'.
When this was adequately pointed out to them, they shifted to
their own oppression, by the students, by the parents, by the
school management, by unspoken community laws. And suddenly
this very personal problem came to the forefront: one woman
teacher admitted being homosexual. As she was living in a small
town in the South of France where everybody not only knew her
but also knew about her, she felt terribly oppressed as a person and
even thought about leaving everything behind. Now the rest of the
group may have felt very_ moved by this personal statement, and
quite rightly so, but my task of course was to make — or to try to
make — the transition from the singular to the plural, from «I» to
owe.. How to proceed in such a case?
I am offering the following solution: the passage from the singular
to the plural may be made on the basis of identity (as happens
generally in Latin-America), yet it may equally be made on the basis
of analogy as was possible in the above mentioned case. «We» may
have the same problem as the individual speaking about his own
oppression (for example an insufficient salary) or owe» may
present analogically the same problem as the individual introducing the theme (for example oppression on account of some
personal quality of conviction which we feel to be an inherent part
of our own psychic make-up). Let's clarify this point by yet
another example.
In one group a girl wanted to initiate a session of 'forum theatre'
about the oppression she felt because of her being fat. Nobody else
in the entire audience was confronted, could be confronted, by the
identical problem (nobody else was fat), yet during the play the girl
was replaced all the time: everybody wanted to take up her part,
everybody wanted to try something in her place... Apparently most
of the participants, if not all of them, felt insecure about at least
,
some part of either their body or appearance. Thus, wether the
concrete problem was Weight or some other physical defect was of
no consequence to

the analogical transition from «I» to owe..

Let's go back to our group of educationalists and to the issue of
homosexuality. Next to the woman teacher mentioned, two twin
sisters who until then had kept up a very quiet and reserved
attitude, admitted to being confronted with the same difficulty.
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Yet even then, though several people were able to identify with the
theme, the real transition from the singular to the plural had not
taken place. However, when asked to specify very clearly in which
way homosexuality to them was the cause of oppression, one of the
twin sisters presented the following story: although she normally
taught fourteen to fifteen year old boys and girls, the school
principal insisted upon transferring her to kindergarten on account
of her homosexuality. She would have liked to teach younger
children, yet could not accept a proposal which clearly involved a
punishment and an interference with her personal life. She eventually felt caught in the following dilemma: by refusing she would
be robbed of the chance to do the work she liked, and by accepting
she would loose all self-esteem. Now the mere problem of homosexuality had failed to produce the desired transition from
«I» to awe., the issue however of being imposed upon by a
principal — in fact of being caught in an authoritarian structure
interfering with personal choice — immediately, though analogically, did the trick: many of those present had been victimized in
the authoritarian school structure because of either their educational

convictions, or

their personal life style, or their membership

of whatever party that did not suit their principal's preference...
and so on.
Our session of 'forum theatre' on the theme, which had thus
evolved, was well under way but soon became complicated by yet
another fact. The twin sister who had introduced the theme not
only felt imposed upon by her school principal but also by a
member of our own group, i.e. by the sister with whom she was
having homosexual relations. How could she be trained to break
her oppression if even in our group her submissiveness was
continually reinforced by the presence of her overbearing sister?
The following techniques were used. First of all the domineering
sister was removed from the scene. This was quite easy: as group life
implied a great variety of chores, she was temporarily put in charge
of some of them. Secondly we gave the submissive sister a script to
play which involved standing up to her principal. The script went
as follows: she was to go to the principal and make clear to him
that as she had all legal rights on her side and would, if necessary,
take legal action, there would be no question of her being
transferred as a measure of punishment; she was also to make clear
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that she liked teaching Kindergarten and intended to ask her move
to a lower grade at the exact moment when this suited her personal
needs and wishes. Thirdly, as she still did not manage to play the
part because of her long-standing timidity and intense anxiety, we
put into action a technique called mimetism.
How does mimetism work? How did we proceed? We allotted the
principal's part to three people instead of one; the part of the
would-be rebellious teacher was played by the woman who would
have to hold it in real life and by two other members of our group
who kept closely to her side. Now the crucial point is this:
although on both sides there were three people facing each other,
each group of three playing only ONE character, all answers by the
three principals were to be directed solely to the as yet very shy
woman teacher; thus she would necessarily get back all the replies,
however forceful, elicited by her more audacious helpers: even if
she said nothing, she'd be responsible for everything that was said.
As it happened the woman teacher was stimulated to action not
only by seeing others do at her side what she herself felt unable to
carry off, but also by being put on the spot by all the forceful
replies she had not herself provoked and from which there was no
escape. The result: she managed to say both what she had to
mention if ever she were to be effective and what for such a long
time she had wanted to get off her chest.
There is a point to this example and a very telling one at that. At
one moment the domineering sister who had been lured away from
her victim, made her reappearance. She saw what she had never
seen before: she saw her timid sister speaking loudly and vehemently and clearly not holding anything back. In 'forum theatre'
as you well know everybody has the right to replace the momentary actors. The domineering sister, being well aware of the rules of
our game, did something terribly revealing to all those present.
First of all she went to replace one of the principals and in this part
aggressively tried to crush her sister; then she moved to the other
side, replaced one of the helpers at her sister's side and in her
sister's name, answered the abuse just given by her own self. She in
fact acted out a dialogue with herself and in this process theatrically, even visually, clarified the existing situation of both sisters.
In their relationship there was one party speaking the lines of both
parts, and another one who was so completely crushed and
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oppressed as to even be robbed of the right to think individually
and speak up individually. In this strange dialogue, one sister
spoke for both.
You might wonder at this moment, watching how quite happily I
tell this story, if there isn't a moral problem involved in revealing
what, after all, is intimate material about real and live people. First
of all, this scene has already taken place before some forty people.
Secondly and more importantly, the woman teacher I gave as an
example of how our methods work, presently feels so much more
active and capable that she is quite willing to re-enact the entire
scene in front of anyone. She now acknowledges her homosexuality
freely and has every intention of continuing her teaching without
any loss of self-esteem. In november 1979 she even participated in
a public show at Theatre Present, where she re-enacted the scene
that I relate here.
As you see, the individual and the society in which he lives cannot
be separated. We have to keep in mind that political issues are
empty if they do not involve the individual human being; yet, if the
individual human being is involved, in no way will we be able to
leave psychological problems out. Let's not forget: human beings
are complete wholes who cannot be divided at random into
separate compartments. However, at all moments we should be
very watchful and attentive in order to prevent our 'forum theatre'
from going aside — trying to solve only individual problems in a
socially adaptive way — instead of going outside: changing the
immediate environment, and thus, eventually, society itself. This is
not a problem that can be solved once and for all: at each moment
we have to face the important question of our effectiveness in real
life. Because the most important thing of the 'Theatre of the
oppressed' is not the .theatre.: it is the “ oppressed.. And we
understand that to be oppressed is not a fatality: it is a condition
that can be fought against.
Augusto Boal
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NOTEN
(1) Het adres van dit centrum is: 24, Avenue Laumiere, 75019 Paris.
(2) Het 'Bulletin d'information du Centre d'Etude et de Diffusion des techniques actives
d'expression (Methodes Boal)' werd gestart in 1979. Sindsdien verschenen meerdere
afleveringen die gepubliceerd werden als supplementen bij het tijdschrift Travail Theatral
(La Cite, Lausanne - Dijon)
(3) De theorie en de praktijk van het theater der verdrukten werden door Augusto Boal
neergeschreven in: Le ,Theiitre de l'opprime (Maspero, Paris 1977), Jeux pour acteurs et nonacteurs (Maspero, Paris 1978) en Stop, c'est magique (Hachette Paris juin 1980). De Engelse
editie van The theatre of the oppressed verscheen bij Urizen Books, West Broadway, New
York en het Duitse Theater der Unterdriickten bij Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
1979.
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DISKUSSIE

VRAAG: Is het `forumteater' geen vorm van psychodrama?
BOAL: Inderdaad zijn er heel wat overeenkomsten met het
psychodrama aan te wijzen. Toch zijn er ook verschilpunten:
1. In het psychodrama primeert de doktersfiguur: hij leidt de
sessie. Dit i.t.t. het forumteater: daar heeft de «joker» geen
leidende, maar wel een koOrdinerende funktie. Hij treedt ook niet
als een terapeut op.
2. Het domein van het onderbewuste is vrij belangrijk in het
psychodrama. In het forumteater daarentegen blijft alles binnen de
bewustzijnsgrenzen. Dat verhindert niet dat soms iets onderbewusts wordt aangeroerd; dat ligt dan buiten onze intentie.
3. Het ligt niet in onze bedoeling zieken te genezen. Wij willen
enkel de gemeenschappelijke, dagelijkse problemen onderzoeken
en oplossen. Wel zal ik in de toekomst samenwerken met een
vriend-psychoanalist: hij zal, in mijn bijzijn, met mijn akteurs
werken, en omgekeerd leid ik een sessie met zijn patienten.
Beinvloeding is dan ook onvermijdelijk. Maar dat is logisch: ook
bij Stanislawski vind je sporen terug van de teorieen van Moreno,
zij werkten immers ongeveer op hetzelfde tijdstip.
4. Een belangrijk verschil is de extrapolatie: het forumteater is
slechts een voorbereiding voor de aktie in de werkelijkheid. Dat
veruiterlijken naar de werkelijkheid toe gebeurt niet onmiddellijkT
mechanisch. Dikwijls vraagt deze inwerking een langdurig bezinkingsproces.
VRAAG: In het «normale» teater wordt er een onderscheid
gemaakt tussen de akteurs en het publiek. Als ik het goed begrijp,
wordt de toeschouwer in uw teaterpraktijk opgeheven?
BOAL: Wanneer ik zeg "iedereen kan teater maken, ook de
akteurs", betekent dat niet dat we de toeschouwer uitschakelen.
Ook in het forumteater kijkt het publiek toe vooraleer zelf in te
grijpen.
Wanneer ik zeg dat ((toeschouwen» een obscene bezigheid is,
bedoel ik daarmee dat iedereen de mogelijkheid moet hebben
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aktief te participeren op het toneel. Ook wanneer iemand bewust
beslist niet in te grijpen in het stuk, doorbreekt hij toch het
toeschouwer/akteur-ritueel: hij weet immers dat hij op elk moment STOP kan zeggen.
Ik geef je een voorbeeld: toen we op een plein in Perugia een stukje
brachten over vrouwenproblemen, wensten enkele vrouwen geen
deel te nemen: zij bleven liever toekijken uit hun ramen. De man
van een van die vrouwen deed echter wel mee. Toen hij zijn ritueel
van elke dag uitbeeldde: eten maken, voor de kinderen zorgen,
schoonmaken, greep zijn toekijkende vrouw luidkeels in om te
vertellen dat hij loog... Op dat moment verbrak ze de toeschouwersrol en werd ze een aktief element in het stuk.
Ook in het standbeeldteater participeert het publiek: wie de
beelden ontwerpt, gebruikt daartoe voorbeelden die tit de aanwezigen worden gepikt.
Er is dus geen strikte scheiding tussen akteurs en publiek: wie eerst
kijkt naar, kan daarna ook deelnemen aan het stuk; de rollen lopen
door elkaar.

VRAAG: Heb je in het forumteater ervaringen met kinderen?
BOAL: Zelf werk ik nooit met kinderen, zij zijn mij te kwetsbaar.
Wel werk ik vaak met mensen die mijn technieken met kinderen
uitproberen. Hoe jonger de kinderen, hoe geringer klaarblijkelijk
het effekt van forumteater. Pas als ze ouder worden, komt er enige
interesse. Ik ken bijv. een leraar die in zijn lessen forumteater inlast
om de laatstejaars voor te bereiden op het beroepsleven: hoe een
job vinden... Dat vind ik prima.

VRAA G: U zegt dat iedereen tegen de eigen onderdrukking moet
vechten, niet tegen de onderdrukking van anderen (bijv. de
Indianen in Latijns-Amerika). Betekent dat niet de miskenning
van een mogelijke solidariteit?

BOAL: Ik heb niet gepleit voor een egoistische zelfbevrijding; wel
ben ik ervan overtuigd dat de onderdrukten zelf de wapens (o.a.
het teater) moeten ter hand nemen in de strijd tegen de onderdrukker.
Er zijn echter limieten in het teater van de verdrukten: het is bijv.
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onze taak niet om Jackeline Kennedy te helpen bevrijden van
patriarchale betutteling. De limiet

is de klassenstrijd. Dat betekent

echter niet dat we in de naam van diezelfde klassenstrijd ook de
verdrukking binnen een bepaalde klasse moeten dulden. Bijvoorbeeld: in Algerije vochten de vrouwen aan de zijde van de mannen

onafhankelijkheidsstrijd tegen Frankrijk. Na de bevrijding
ondergingen zij echter dezelfde mannelijke onderdrukking als
voorheen. Hoewel de ene verdrukking historisch belangrijker is
dan de andere, toch moet men om revolutionair juist te zijn de
verschillende vormen van onderdrukking aan elkaar koppelen en
ze terzelfdertijd van zich afwerpen. Dat is de enige manier om een
rechtvaardige strijd te voeren die niet op zijn beurt onderdrukkend
werkt.

in de

VRAAG: Het forumteater is een rechtlijnige, duidelijke, zichtbare

aangelegenheid. Dat is niet het geval met het 'onzichtbaar teater'...?
BOAL: Als ik u goed begrijp, vraagt u eigenlijk of het onzichtbare

teater moreel verantwoord is. Ik denk van wel. Wij hadden daar
een harde diskussie over naar aanleiding van een opvoering in Bari.
Een akteur konverseerde daar met zijn bandopnemer over zijn
problemen: "ik ben alleen, een vreemdeling, heb geen vrienden,
vind geen job; verleden nacht wou ik zelfmoord plegen". En de
taperecorder herhaalde dat, wat teatraal zeer geslaagd was. De
omstaanders waren erg ontroerd en boden hem hulp aan. Die hulp
wimpelde hij af: op het einde ging hij weg met een van de
groepsleden. Toen we daarna samenkwamen was iedereen erg
ontdaan; iemand wierp naar voren dat zo'n teatrale ingreep op een
unfaire manier de emoties van het publiek bespeelde. In de
daaropvolgende diskussie werd het toch voor iedereen duidelijk
dat er hier geen sprake was van uitbuiting of manipulatie. Synchronisch was het getoonde niet .waar»: die man leed geen honger
en wou geen zelfmoord plegen. Wel was er een diachronische
waarheid: een maand voordien had een man zich in diezelfde
omstandigheden gedood, en er was inderdaad werkloosheid. Het
wordt pas immoreel wanneer men op het einde de ingreep zou
doorprikken als een teatergebeuren, hem onwaar maken.
Daarbij wil ik nog opmerken dat ik nooit mensen vraag om
onzichtbaar teater te maken; ik vertel hen alleen dat er zoiets
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bestaat. De akteurs doen het op eigen verantwoordelijkheid en met
eigen (vrij groot) risiko. Het is echter nooit de bedoeling gewelddadig op te treden of iets illegaals te doen. Want wat we precies
willen aantonen is de illegaliteit van het wettige.

VRAA G: Wat gebeurt er indien de in het forumteater getoonde
onderdrukking niet doorbroken wordt? Treedt er dan geen ontmoediging op?

BOAL: Dat kan zich inderdaad voordoen wanneer de akteurs te
gewelddadig optreden. Dan wordt het publiek geintimideerd. In
Berlijn bijv. werd er een model opgevoerd dat zo extreem was dat
alleen het ingrijpen van de politie een relevante oplossing was. De
toeschouwer zeif kon de situatie niet meer verhelpen.
Daarom stellen we in het forumteater aan het publiek altijd twee
vragen: 1. geloof je dat het getoonde model in de werkelijkheid
voorkomt? is het korrekt?
2. er is in het stuk een verdrukkingsmoment. Geloof je dat
we die verdrukking kunnen opheffen?
Wanneer dit niet het geval is, is het onzinnig het model te spelen:
het toont alleen de laatste, gewelddadige schakel in de verdrukkingsketen waartegen niets meer in te brengen is. Als je echter
teruggaat in de vroegere stadia van de verdrukking, dan kan er wel
iets gedaan worden. Neem bijv. de jodenvervolging: op het moment dat aanvaard werd om de jodenster te dragen, viel er
misschien nog te vechten. Niet meer in het concentratiekamp: dat
was de laatste faze. Het tonen van die finale onderdrukking werkt
fatalisme in de hand.
Soms blijft een oplossing uit omdat men zich blind staart op een
mikrokosmos. In het standbeeldteater bijvoorbeeld toon ik vaak
een familiesituatie waarin een verdrukking plaats vindt. De opdracht is dan om in .slow motion., in verschillende bewegingen,
het gevecht tegen die onderdrukking aan te gaan. Vaak vindt men
echter geen oplossing binnen de mikrokosmos, binnen de familie,
wel buiten deze laatste. Twee elementen kunnen in het aangehaalde geval dus helpen: 1. teruggaan in de verschillende stadia van
onderdrukking om een moment te vinden waarop een gevecht nog
mogelijk is.
2. de <kleine wereld» open gooien en externe
elementen introduceren die de mensen wapens geven in hun strijd.
L.V.d.D.
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6
IMPROVISATIE EN EMOTIONALITEIT IN HET
POLITIEKE THEATER.

Waneer ik dit referaat de titel heb meegegeven Improvisatie en
emotionaliteit in het politieke theater', dan dient deze titel wel
degelijk binnen het kader van dit colloquim gesitueerd te worden,
t.w. binnen de dialektiek kunst/pedagogiek en binnen het huidige
vormingstheater.
We schrijven vandaag 1979, meer dan tien jaar na mei '68,
waarvan het vormingstheater in Vlaanderen en in Nederland
onmiskenbaar het produkt is geweest. Na meer dan tien jaar
kunnen we het vormingstheater niet meer als «een opkomend
fenomeen> benaderen, maar dienen we het te beschouwen als een
verschijnsel, dat zijn bestaansrecht bewezen heeft, dat intern een
evolutie doormaakt en dus ook gesitueerd moet worden tegen de
achtergrond van een meer globale theatertraditie.
Er is tijdens dit colloquium al over ((nieuwe tendenzen>> gesproken,
er is ook al over Arisis>> gesproken en ik meen, dat iedereen wel
stilaan ervan overtuigd is, dat het huidige vormingstheater in een
nieuwe, een tweede fase getreden is, waarvan de krachtlijnen nog
niet duidelijk zijn. Het is niet verwonderlijk, dat een theater dat
over deze maatschappij wil vertellen, dat zelfs op het maatschappelijk gebeuren wil ingrijpen, op vrij direkte wijze de polsslag volgt
van veranderingen in het maatschappelijk proces. Sinds '68 hebben
zich in de maatschappelijke krachtsverhoudingen geen
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fundamen-

wijzigingen voorgedaan, maar zijn er wel een aantal verschui-

vingen en accentverleggingen op te merken, die binnen de produkten van het vormingstheater hun uitdrukking vinden. De
hoofdzakelijk door de vrouwenbeweging gelanceerde slogan "het
persoonlijke is politiek" lijkt de direkte sociale problematiek en de
duidelijke klassekonflikten soms ietwat te verdringen en ook dat
vindt binnen het vormingstheater zijn neerslag.
Maar zo eenvoudig, zo zwart-wit kunnen we de verhouding tussen
maatschappij en vormingstheater niet blijven beschrijven. Zelfs al
zijn wij de mening toegedaan dat het vormingstheater zich binnen
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de dialektiek kunst/pedagogiek niet altijd precies in het midden
bevindt en in de huidige fase de tendens begint te ontwikkelen om
zich meer dan voorheen met de kunst te willen bezighouden, toch
is het geenszins onze bedoeling naar een definitieve oplossing voor
deze dialektiek te zoeken Integendeel, deze dialektiek vraagt niet
zomaar om een oplossing. Het vormingstheater zal zich altijd,
precies door zijn specifieke aard, door zijn wezen zelf binnen dit
spaimingsveId tussen kunst en pedagogiek blijven bewegen. Wat
wij wel willen aantonen is, ten eerste, dat naargelang van de fase
waarin het vormingstheater zich bevindt, aan deze spanning steeds
een andere, een nieuwe synthese wordt gegeven, en ten tweede, dat
deze synthese niet uitsluitend bepaald wordt door maatschappelijke en politieke, maar ook door artistieke faktoren, t.w. door
faktoren die voortvloeien uit de interne ontwikkeling van dit
theater, uit zijn autonomie als bovenbouwfenomeen binnen deze
maatschappij.
Uit deze interne problemen van het vormingstheater willen wij er
twee lichten, die o.i. een grote invloed op de huidige ontwikkeling
van dit theater uitoefenen; het eerste is van dramaturgische, het
tweede van sociologische aard. Het dramaturgische probleem
hebben wij reeds eerder omschreven als de worsteling tussen de
sociale, maatschappelijke thematiek enerzijds, en de eisen van de
dramatische vorm anderzijds. M.a.w. hoe maatschappelijke pro-

t.w.
wij reeds in Blijf

blemen behandelen met een medium dat toch op personages,
op individuen en op dialoog gebaseerd is? Zoals

niet gelaten op de wonderen wachten. Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van 1968 tot nu analyseerden, heeft het

huidige vormingstheater hiervoor tot nog toe weinig werkelijk
bevredigende oplossingen kunnen vinden.
Het sociologische probleem zou ik willen omschrijven als dat van
de <<gedwongen avant-garde " . Toen het vormingstheater ontstond
en brak met de burgerlijke theaternormen, situeerde deze breuk
zich in eerste instantie op het niveau van politieke en veel minder
op dat van artistieke meningsverschillen. Daar er zich op het
moment van ontstaan van het vormingstheater weinig anders
bewoog in het geheei van de theaterwereld, werd dit politiek
gegrondveste theater als vanzelf ook tot artistieke avant-gagle
uitgeroepen, al was artisticiteit dan niet zijn eerste bekommernis.
De vraag blijft of in de huidige fase van het kapitalisme een avant-
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garde in de kunst die en op het politieke en op het artistieke vlak
revolutionair te noemen valt, nog wel mogelijk is. Maar los van
deze vraag moeten we vaststellen dat, bewust of onbewust, het
vormingstheater geleden heeft onder een gevoel van tekortschieten
als artistieke avant-garde, een gevoel dat nog versterkt werd, toen
verschillende van deze toneelgroepen, via het nieuwe theaterdekreet subsidies gingen ontvangen en gekonfronteerd werden met
het «toneel van de andere kant», dat dan zogezegd wel of zelfs
uitsluitend artistiek geinteresseerd was.
Om tegenover de rest van de theaterwereld als geloofwaardig over
te komen, om zichzelf te vernieuwen en daardoor te overleven, om
aan de eisen van kwaliteit gesteld binnen het socialistisch ideaal te
beantwoorden, om een uitweg uit de dramaturgische problemen te
zoeken; om al deze redenen werd een grotere aandacht voor de
artistieke eisen van het gebruikte medium noodzakelijk. Voeg
hierbij de verschuivingen binnen de maatschappelijke strijd zelf en
het wordt duidelijk waarom de dialektiek kunst/pedagogiek binnen het huidige vormingstheater anders dan voorheen benaderd
wordt en waarom zelfs aansluitingsbronnen en inspiratiepunten
gezocht worden in andere trends binnen de theaterwereld, die men
niet tot het vormingstheater, maar wel in bredere zin tot het
politidke theater kan rekenen. Denken we aan de invloed van het
Werkteater, van Theatre du Soleil, van La Cuadra de Sevilla, om
er maar enkele te noemen.
En de vraag rijst hierbij of binnen de theatertraditie inderdaad niet
meer bondgenoten voor het vormingstheater aanwezig zijn, dan
tot nog toe gedacht werd. De vraag rijst inderdaad of Breton geen
gelijk had, toen hij stelde dat de revolutionair en de echte
kunstenaar van een gemeenschappelijk standpunt uitgaan, hun
beider doel zijnde de menselijke bevrijding.
Was in die zin Copeau geen bondgenoot van het politieke theater,
toen hij op zoek ging naar een zuiver en eerlijk theater uit
verontwaardiging om de commercialisering van het Franse toneel?
Is Artaud geen bondgenoot, wanneer hij zegt dat het theater
fundamentele levenskrachten moet vrijmaken en de menselijkemogelijkheden moet ontplooien? Hebben de futuristen geen gelijk
wanneer zij de imitatie misprijzen en de originaliteit verheerlijken?
Vinden we zelfs in de ethiek van de akteur zoals deze door
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Stanislay ski en Grotowski ontwikkeld werden geen bruikbare
elementen? Al deze stellingnamen — hoe oneindig indirekt ook —
houden «politieke» opties in, omdat het «serieus willen werken> en
het «plezier scheppen in het werk>> een van de laatste privileges van
de kunstenaar is, een privilege dat het kapitalisme hem dan ook
tracht af te nemen.
Bovendien speelt er nog een andere kracht mee. Binnen de
revolutionaire beweging zelf zijn er tendenzen tot formalisering
aanwezig, ontstaat er een steriliteit van de pedagogische koncepten
die overgedragen moeten worden, is er meer en meer een gebrek
aan kreatieve fantazie, uit vrees misschien om van .de juiste lijn>
af te wijken. Ook dat weegt op het vormingstheater.
Tegenover dit alles ontwikkelt het vormingstheater op dit ogenblik
een reaktie die door sommigen als a-politiek en a-pedagogisch
omschreven zal worden. Deze reaktie bevat inderdaad een aantal
gevaarlijke kanten (o.m. het gevaar in een elitaire revolte te
verzanden), maar ook een aantal voordelen.
Het vormingstheater ontdekt dat socialisme veel meer kan zijn dan
een slogan; .het ontdekt van zich zelf dat het ook theater is en als
zodanig niet ondergeschikt, maar autonoom t.o.v. de politieke
wereld, t.o.v. de pedagogische eisen; het ontdekt dat al deze
inzichten ook hun artistieke neerslag moeten krijgen in andere
vormen en technieken.
Een daarvan is de improvisatie. De meeste groepen praten erover,
beginnen er aarzelend mee te experimenteren, schrijven het in hun
programmabrochures en...de keuze had slechter kunnen zijn.
Improvisatie als werkmethode heeft .revolutionaire>> kanten, voor
zover een methode van theatermaken «revolutionair» kan zijn.
Improvisatie laat niks verborgen, brengt een innerlijke waarheid
aan het licht. De voornaamste karaktertrek ervan is de spontaneiteit. En elke vorm van gestabiliseerde orde, die zich zelf kost
wat kost in stand wil houden, is bang voor spontaneiteit. De
improviserende agitpropbeweging in Rusland in het begin van deze
eeuw, viel als een van de eerste onder de censurerende hakbijl van
het stalinisme. En — op het anekdotische vlak — ook bij ons,
waar zoveel andere meer indirekte manieren van censurering
bestaan, is nog steeds een langvervlogen politiereglement van
kracht dat stelt, dat elke tekst die eventueel voor een vertoning in
het officiele theater voorgelezen wordt (zelf al gaat het om een
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wijziging in de rolverdeling ten gevolge van ziekte van een akteur)
vooraf en op papier door de politie gekontroleerd moet worden.
Waarin schuilt dan wel die kracht van de improvisatie, en wat
maakt haar voor het politieke theater eventueel bruikbaar?
Ik wil hier mijn bevindingen hoofdzakelijk baseren 1) op aanzetten
tot het gebruik van improvisatie die ik bij verschillende vormingstheatergroepen zie opduiken, 2) ervaringen met het meespeeltheater gebaseerd op de technieken van Augusto Boal en 3) een
meer uitgewerkte praktijkervaring eind 1978, nl. het werk aan
Wisselstuk, een volavondproduktie van Het Trojaanse Paard o.l.v.
Dominique Valentin, die binnen het Theatre du Soleil de ervaring
van L'Age d'or meemaakte.
Deze vrij exclusieve verwijzing naar zeer bepaalde praktijkervaringen heeft zijn reden. Ik wil hier dan ook meteen de mening
bijtreden van verschillende auteurs in het geheel aan improvisatie
gewijd nummer van de Revue d'Esthetique (1), die stellen dat
improvisatie een funktie is van de praktijk van een groep en dat het
moeilijk is de eigenschappen van een dergelijke improvisatie te
theoretiseren: zij krijgt haar inhoud binnen een zeer gedefinieerde
praktijkkontext en ook haar doel is een direkt gevolg van de
ideologie in het kader waarvan zij wordt gebruikt. Bijgevolg: we
kunnen niet over improvisatie in abstracto spreken, maar slechts
over improvisatie binnen een welomschreven kader en methode
(2). Ook: improvisatie Uri bruikbaar zijn binnen het politieke
theater, maar deze bruikbaarheid behoort niet tot haar intrinsieke
eigenschappen.
De spontaneiteit willen theoretiseren: het is in feite een grote
kontradiktie. Maar laten we toch een poging wagen om een aantal
kenmerken te omschrijven die uiteenlopende vormen van improvisatietheater gemeen hebben.
In het agitproptheater groeide de nood aan improvisatie uit de
behoefte de aktualiteit op de voet te kunnen volgen. Ook de
Commedia dell'arte greep in op de aktualiteit maar dwong deze
laatste binnen een vastgelegd stramien met gefixeerde personages.
In het psychodrama wordt de improvisatie als therapie aangewend. Uitgaande van de idee: "iedere echte tweede keer is een
bevrijding van de eerste", "iedere herbeleving van een traumatische ervaring kan bevrijdend werken", wil het psychodrama de

99

patient brengen tot het domineren van, het meester worden over de
hem omringende personen en verschijnselen, maar hem tegelijkertijd ook ((aanpassen» aan die omgeving. Het meespeeltheater van
Augusto Boal vertoont in zijn werkkoncepten veel gelijkenis met
het psychodrama, maar het proces dat het bij de toeschouwer op
gang wil brengen is van een heel andere aard. Beide werkwijzen
gebruiken een spelleider, beide werken met «auxiliary egoes» of
«des mois auxiliaires» die tegenspelers zijn van de ((patient.protagonist. Maar waar .de tweede keen> in het theater van
Moreno individueel bevrijdend wil werken, gaat het in het Forumtheater veel meer om een .eerste keen>, om het uitproberen van een
bepaald gedrag tegenover bepaalde maatschappelijke problemen in
een soort van generale repetitie op het toneel. Bij deze repetitie
worden de argumenten en daden gevonden waarmee men zich kan
wapenen, kan voorbereiden op de konfrontatie met dezelfde
maatschappelijke problemen in de realiteit. In feite beoogt ook het
klassieke Lehrstiick een gelijkaardig doel: het aanleren van de
dialektisch-materialistische denkmethode om een op dit denken
gebaseerd gedrag — een bewust politiek gedrag dus — to ontwikkelen. In andere vormen van improvisatietheater, zoals die bij
het Werkteater, bij het 'Theatre du Soleil' en ook binnen de
werkmethode voor Wisselstuk van Het Trojaanse Paard ontwikkeld werden, staat ofwel een zoeken naar personages centraal,
ofwel het vastleggen van spontaan ontstane spelmomenten.
Wat al deze theatervormen met mekaar gemeen hebben is een
zeker samenvallen van enerzijds leerproces en anderziids werkproces aan het stuk; dit kan zelfs Leiden tot een vervagen van de
grenzen tussen het maken van het stuk en de eigenlijke opvoering.
Wat zij ook gemeen hebben is een zeer grote aktualiteitsgebondenheid (alleen het hier en nu zijn van tel) en een vervagen van de
grenzen tussen akteurs en publiek : de aktieve deelname van het
publiek wordt een beslissende faktor in de vertoning. Aktiviteit,
zelfaktiviteit, produktie i.p.v. analyse (hetzij voor de akteurs, hetzij
voor het publiek, soms ook voor beiden): daar ligt de kern van de
improvisatiemethode, een kern die ook de bruikbaarheid van deze
methode gaat bepalen voor het politieke theater.
Een dergelijke methode kan inderdaad een inplantingsbodem
vinden in een theater dat wil bijdragen tot het veranderen van de
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sociale praktijk van mensen binnen deze maatschappij. In feite
raken we hier de verhouding aan tussen enerzijds de in het
politieke theater gebruikte theatervorm en anderzijds zijn werking,
zijn effekt op de deelnemers aan dit proces, m.n. publiek en
akteurs. In feite leggen we hiermee de vinger op het begrip
katharsis of op datgene wat daarvoor in het politieke theater in de
plaats gekomen is.
Alle vernieuwende bewegingen binnen het theater werden vroeg of
laat gekonfronteerd met dit begrip van katharsis, waren ook vroeg
of laat verplicht een standpunt hiertegenover in te nemen. En ook
al denkt niemand eraan om aan het proces dat zich tijdens een
opvoering in het politieke theater voltrekt een mystiek-louterende
funktie toe te kennen, toch wordt er in een welomschreven kader
.iets., (een inzicht?) overgedragen en zijn wij wel verplicht aan dat
“ iets» een naam te geven.
Van een gemeenschappelijk geloof waarvan publiek en akteurs
uitgaan, kan op dit historisch moment geen sprake zijn: het meest
courante wereldbeeld van vandaag is er een van totale versnippering en incoherentie. En de behoefte van het politieke theater om
zijn publiek als een groep kritische individuen te benaderen lijkt mij
vrij contradictoir met een dan toch emotioneel gebonden en
massaal ervaren gemeenschappelijk geloof.
In de eerste fase van zijn bestaan, was de participatie die het
vormingstheater van zijn publiek verwachtte, er een van uitsluitend
rationele aard. Er werd een nagesprek gehouden, er werd gediscussieerd, geargumenteerd; kortom, er werden vormen van een
politiek gedrag uitgetest, zoals: openlijk voor een mening uitkomen, iemand anders standpunt verdedigen, zijn overtuiging duidelijker definieren, en zo meer.
Ten gevolge van de evolutie beschreven in hqt begin van dit
referaat, treedt hierin een verschuiving op en richt het politieke
theater zijn aandacht niet meer uitsluitend op het verbaal en
rationeel verwoorde gedrag van mensen in «politieke. situaties
(zoals bijv. stakingskonflikten), maar ook op de politieke aspekten
van het persoonlijk, dagelijks gedrag van mensen in deze maatschappij.
En deze nieuwe problematiek vroeg ook een nieuwe uitdrukkingsvorm: dat dagelijks politiek gedrag kan men niet zomaar «ver-
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tellen» in een analytisch betoog, men moet het uitbeelden, het
spelen met alle emotionele facetten die eraan vastzitten. Improvisatie — zowel van akteurs als van publiek — blijkt dan een
uitstekend middel om te komen tot deze meer .totale» vorm van
zelfaktiviteit, waarbij een beroep wordt gedaan op een bredere
waaier van menselijke kapaciteiten. Improvisatie veronderstelt in
elk geval een toegang tot .de vrije meningsuiting», veronderstelt
een mondigheid van akteur of van publiek, geeft aan de akteur of
aan het publiek een instrument in handen waardoor elk van beide
het proces dat zich in het theater voltrekt, mee kan gaan bepalen.
Noem dat proces eventueel een katharsis, maar dan een katharsis
van de aktie, een katharsis via een totale zelfaktiviteit, wat de
opheffing zelf van de katharsis inhoudt.
Niets kan bestaan zonder een bepaalde vorm waai in het bestaat;
dat geldt ook voor deze .katharsis» en de improvisatiemethode die
tot deze .katharsis» leidt.
Alhoewel in het vormingstheater de dialektiek tussen realiteit en
fiktie dikwijls in het voordeel van de realiteit beslecht wordt (Dario
Fo bouwt in zijn vertoningen zelfs regelrechte .incidenten» in om
het dOOrbreken van de realiteit van het publiek in het vertoningsproces te provoceren (3) ), toch is elke vorm van geensceneerde
realiteit niet de echte werkelijkheid, maar slechts een geformuleerde werkelijkheid. Het is op deze formulering binnen het improvisatietheater, dat ik nu zou willen ingaan.
Een voorbeeld: uit de ervaringen met het Forumtheater van Boal
blijkt, dat de meeste improvisaties die daarin zowel door akteurs
als door publiek gebeuren, zich situeren op het niveau van een
oppervlakkige vorm van dagelijks .realisme», dat wij binnen het
werkproces in Het Trojaanse Paard .le quotidien» zijn gaan
noemen. Er wordt vooral gepraat, beter nog gebabbeld; er wordt
weinig echt gespeeld. Het zoeken naar oplossingen in konfliktsituaties blijft zeer verbaal: woorden in plaats van daden. Wat als
.generate repetitie voor een reeel gedrag» toch wet onbevredigend
blijft. Het nog 'eel verbreide geloof dat theater een bijvorm is van
literatuur zit daar natuurlijk voor iets tussen. De eerste konfrontaties met improvisatie hebben, denk ik, altijd dat karakter: de
spelers blijven erg dicht bij een doorsnee-realiteit, blijven erg dicht
ook bij de meest oppervlakkige uitingen van zich zelf. Deze
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«quotidien., dit Aoetjes-en kalfjesrealisme>> is een kinderziekte
van de improvisatie. Maar de voorbeelden van 'Theatre du Soleil'
en Werkteater leren ons, dat bij een uitwerken van de methode uit
veel diepere lagen van de realiteit en van de eigen persoonlijkheid
geimproviseerd kan worden. Dit werk is dan — gezien het tijd en
oefening vraagt — geen ainstant.-produkt meer en in bepaalde
fasen zelfs uitsluitend weggelegd voor professionele akteurs. (4)
Dit improviseren uit de eigen realiteit en persoonlijkheid heeft
verstrekkende gevolgen voor de politieke en pedagogische verantwoordelijkheid van de akteur en voor de interne organisatie
van het werkproces in een toneelgroep. Maar hierop kom ik later
terug.
Waar het op aankomt is, om het dagelijkse, maatschappelijke
masker, dat zo dikwijls een leugen bevat, te doorprikken en de
politieke wortels van het diepste innerlijk bloot te leggen. En dat is
geen gemakkelijk werk: emoties zijn niet eenduidig; ze zijn niet
rechtstreeks te verbinden met maatschappelijke tendenzen, maar
dienen in al hun kronkels en wendingen, in al hun indirekte en
versluierde uitingsvormen en geanalyseerd en getoond te worden.
De gevaren om ergens in die kronkels de draad van het eigenlijke
politieke betoog te verliezen, zijn menigvuldig. Bovendien botst
het vormingstheater in het uitdiepen van de premisse "het persoonlijke is politiek" op dezelfde tegenstelling waarop de dramaturgie in de eerste fase van het bestaan van het vormingstheater
dreigde stuk te lopen: het persoonlijke is wel degelijk en individueel
en maatschappelijk te duiden, maar het theater als medium
benadrukt het individuele. Ik kan mij wel een aantal kollektieve,
politieke emoties herinneren: de machteloze woede van de grote
boerenbetoging, de vreugde om het besef "ik sta niet alleen" in de
vrouwenbeweging, de diepe verslagenheid om de putsch in Chili,
de angst om een nieuw Harrisburg enzovoorts. Maar het blijven
gefragmenteerde kollektieve emoties, die nergens kaderen in een
breder gemeenschappelijk geloof, dat aan het theater een kracht,
een alternatief zou kunnen geven voor de gemeenschappelijke
katharsis van weleer. Het politieke theater kiest terecht kant
binnen onze gemeenschap en maakt hierdoor de toegang tot een
allesomsluitend geloof — indien dat al zou kunnen bestaan —
onmogelijk. Wel is de verzuchting naar zo'n universeel ideaal
aanwezig, als projektie in de toekomst, maar NU zijn er geen
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emoties waarin de totale maatschappij zich erkent. Misschien
komen die er ooit, maar NU zijn ze er niet.
En de prijs die een theater dat desondanks over emoties wil
spreken zal moeten betalen, is die van een onvermijdelijke individualisering van die emoties. Terecht voelen sommigen binnen het
vormingstheater dit aan als een mogelijk gevaar, waartegen zij zich
defensief opstellen. Dit gevaar is reeel: er moet in de dagelijkse
praktijk van het vormingstheater rekening mee gehouden worden.
Het voordeel van de «emotionele richting. daarentegen is dat voor
de overgrote meerderheid van de individuen emoties en niet
rationele begrippen de basis vormen om tot aktie — van welke
aard dan ook — over te gaan. En is zelfaktiviteit-aan-de-basis niet
een der peilers van een echte revolutionaire praktijk?
Om het behandelen van emoties voor het politieke theater zinvol te
maken, om aan de emotionaliteit een politieke verwoording te
kunnen geven, moet zij binnen een kader, binnen een werkproces
geplaatst kunnen worden. Het is op deze opvatting van het
werkproces en op de verwijzingen hierin t.o.v. het vormingstheater
in zijn eerste fase, dat ik hier ten slotte zou willen ingaan. Ik
verwijs hierbij om hogergenoemde redenen naar een bepaalde
praktijkervaring binnen een bepaalde groep, nl. het werk aan
Wisselstuk van Het Trojaanse Paard.
Een van de kenmerken van het vormingstheater — een kenmerk
ook van andere vormen van politiek theater — is het zeif maken
van stukken. Niet slechts het chronische gemis aan een repertoire — een ziekte die zo oud is als het politieke theater zeif —
maakt deze zelfproduktie van stukken blijvend noodzakelijk, maar
ook een bewuste keuze die kadert binnen het algemene streven
naar zelfaktiviteit. Het overstappen van sommige vormingstheatergroepen naar het spelen van bestaande teksten is dus ook niet
uitsluitend als een oplossing voor dit chronisch repertoiregemis
aan te duiden, maar heeft verdergaande consequenties, waarop we
hier echter niet kunnen ingaan: het lijkt een beetje op het uit
handen geven van de zeif verworven produktiemiddelen.
Het “ zelfstukkenmaken>> via de improvisatiemethode smijt de
interne taakverdeling binnen een vormingstoneelgroep ondersteboven en geeft een ander karakter aan de kollektieve werkwijze.
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Het rationele proces waarin zij die later eventueel de taken van
acteur, regisseur en dramaturg op zich zouden nemen, samen over
inhoud en vorm van een stuk praatten en beslisten, kan nu niet
meer aangehouden worden; een effektieve opsplitsing in funkties
treedt op en het gevaar om hierbij in een kopie te vervallen van het
in essentie zo misprezen burgerlijke theater is niet ondenkbeeldig.
Het thema van het stuk kan nog wel op kollektieve wijze vastgelegd worden, maar dan begint het avontuur van de improvisatie
waarbij je nooit precies weet waar je uitkomt. Elke afwijking t.o.v.
de oorspronkelijk vooropgestelde inhoud gaat tot de mogelijkheden behoren, wat op zich een aantasten inhoudt van het
vormingsprincipe zelf.
De verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers wijzigen zich hierdoor. De akteur wordt tot schepper en gaat in hoge
mate de politieke inhoud van het stuk bepalen. Zijn innerlijk
— zowel zijn emoties als zijn denkbeelden — wordt blootgelegd,
met inbegrip van bijv. het autoritaire en conservatieve in hemzelf,
met inbegrip ook van andere voor het politieke vormingstheater
erg onnutte, ja zelfs hinderlijke eigenschappen. M.a.w. zijn <revolutionair zijn» wordt getoetst op zijn echtheid. De improvisatiemethode neemt hem een kruisverhoor of waarin wordt nagegaan in
hoeverre hij zijn rationele, politieke overtuigingen heeft kunnen
doortrekken in zijn dagelijks individueel gedrag, in zijn onderbewustzijn zelfs.
Tegenover deze voor de akteur op het moment zelf onkontroleerbare praktijk (ze wordt pas achteraf kontroleerbaar) krijgen
regisseur en dramaturg de taak van <<bewakers van de goeie orde>>.
De regisseur orienteert de improvisaties, laat deze a.h.w. geboren
worden via de opdrachten die hij de akteurs geeft. Hij schept het
kader waarin de onbewuste praktijk zich kan ontplooien. Want
deze indirecte demarche voor de akteur, dit verbod bijna om na te
denken tijdens het werk over wat in het stuk nu eigenlijk gezegd
moet worden, dit niet-mogen-weten bijna waar het met het stuk
naartoe moet, dat alles blijkt nodig om de improvisatie haar
spontaan karakter, haar wezen zelf te laten behouden.
De kollektieve verantwoordelijkheid van de totale groep, zoals
men die voorheen in het vormingstheater overal aantrof, wordt
hierdoor ingedeeld in een gedeelde verantwoordelijkheid tussen
.zij die weten waar het naartoe moet. (de regisseur en de
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dramaturg) en .zij die dit niet mogen weten. (de akteurs). Op zich
een voor het linkse vormingstheater moeilijk te verteren gegeven:
een .werkindeling>> tussen onwetenden die zich geheel bloot
moeten geven voor wetenden die over de richting van de gang van
zaken beslissen. En dat terwijl je in je stukken op alle nivo's
dergelijke paktijken aan de kaak stelt!
De dramaturg vervult in dit proces op zijn terrein een gelijkaardige
taak als de regisseur: hij is de expliciete bewerker van de grote en
juiste lijnen. Men improviseert meestal zonder een perspektief
(misschien is ook dit euvel via een interne uitdieping van de
methode te vermijden), zonder een spanningsboog waar een heel
stuk aan opgehangen kan worden. De meeste op improvisatie
gebouwde stukken, waaraan geen eng dramaturgische werking te
pas kwam, zijn zwak van struktuur. Als er een dramaturg aanwezig
is, kan deze zich, uitgaande van het aanwezige bij elkaar geimproviseerde materiaal, vnl. met het ordenen en struktureren gaan
bezighouden. De fragmentatie die we ook in het vormingsimprovisatietheater terugvinden en die overeenkomt met de gefragmenteerde kollektieve emoties, wordt door de dramaturg tot gestruktureerde kollages omgevormd. Deze nieuwe werkwijze kan tot
nieuwe resultaten leiden, maar ze staat nog maar net in de
kinderschoenen. In plaats van naar de rationeel inhoudelijke
strukturen uit de eerste fase van het vormingstheater, moet nu naar
complementair emotioneel-rationele strukturen gezocht worden en
die zijn vooralsnog niet gevonden.
Wat de akteur te winnen of te herwinnen heeft, binnen deze
werkwijze, is het besef van zijn eigen scheppende kracht, van zijn
eigen meesterschap. Dit hervonden meesterschap eist van de
akteur echter meteen een discipline als vakman die het vormingstheater tot nog toe niet gekend heeft. (5)
Men kan slechts een uitspraak doen over de bruikbaarheid van een
methode, wanneer zij a fond, tot in haar uiterste consequenties, l
uitgetest. Wat het vormingstheater tot op heden aan op improvisatie gebaseerd werk heeft voortgebracht is zeer miniem. We zijn
hierbij nog zeer ver verwijderd van de gemeenschappelijke droom
van Meyerhold en Copeau om een hele troep van akteurs-improvisators op te bouwen. Geen van beiden konden ze deze droom
realiseren. Maar welk een geweldige politieke kracht zou er niet
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uitgaan van een groep akteurs die kan improviseren, die via deze
improvisaties maatschappelijke personages uit onze tijd zou kunnen vinden (een beetje zoals die van de Commedia dell'arte op zijn
meest aktualiteitsgebonden momenten) en aan de hand van die
personages, met hen als basis, alles over deze maatschappij — heet
van de naald — zou kunnen gaan vertellen, op de Arenaweide, aan
het voetbalveld, aan het stakingspiket, aan de tramhalte, in het
theater, overal. (6) De groep van L'age d'or van Mnouchkine, die
hiertoe een aanzet vormde, viel grotendeels uiteen en Mephisto is
m.i. op deze weg een stap terug. Maar pas in de droom van
Meyerhold en Copeau, pas in een zover doorgedreven perspektief,
wordt de improvisatietechniek echt bruikbaar voor het politieke
theater. Vanaf het ogenblik dat een akteur een personage gevonden heeft, wordt ook zijn «onwetendheid>> verdreven, werkt hij niet
meer uit het ongewisse, maar kan hij samen met regisseur en
dramaturg op een gerichte wijze inhoudelijk gaan werken. Op dat
moment wordt zijn mogelijk autoritarisme en conservatisme geneutraliseerd, omdat hij in staat zal zijn tegelijkertijd de kritiek op
dit autoritaire en conservatieve te spelen.
Dit referaat zal wellicht overkomen als een apologie van de
emotionaliteit en de improvisatie. Deze hooding werd mij ingegeven door positieve praktijkervaringen met de improvisatietechniek. Ik pleit mezelf niet vrij van partijdigheid. Wellicht had ik dit
referaat de ondertitel moeten meegeven: 'de mogelijkheden van
een nieuwe «richting» binnen het politieke theater', een «richting»
die ik verdedig. Er is geen praktijk mogelijk zonder een bewuste
keuze voor een bepaald soort van praktijk, maar dat wil niet
zeggen dat we blind moeten blijven voor de keerzijde van de
medaille, i.c. voor de gevaren van deze richting. We moeten onszelf
geen zand in de ogen strooien: met dit improvisatietheater lopen
we op een heel dunne draad. Een stap mis en we belanden
regelrecht in het burgerlijke individualistische theater, dat emoties
aanwendt om over algemeenmenselijkheid en afstandelijke eeuwigheid te spreken. En we hebben de pest aan het eeuwig menselijke,
dat geen partij kiest, hier en vandaag waar meer dan ooit gekozen
moet worden. De draad waarop we lopen is zo dun dat er
onderweg ongetwijfeld medestanders zullen afglijden en dat wij
hen, vanuit het standpunt van het vormingstheater, zullen <<ver-
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liezen.. Maar emotionaliteit bestâât en bovendien wordt ze permanent door rechts misbruikt, moet links ze dan, omwille van haar
gevaarlijke kanten, links laten liggen?
De as improvisatie/emotionaliteit lijkt mij nu reeds een weg to zijn
die het vormingstheater ingeslagen is, op zoek naar nieuwe adem,
maar we mogen hierbij de historiciteit en de continuiteit van het
fenomeen vormingstheater niet uit het oog verliezen: tien jaar
geschiedenis, tien jaar relatieve rationaliteit smijt je niet zomaar
overboord, noch de methodes en werkprocessen die je daarin
ervaren hebt. La Carpa de los Rasquachis begon... met het improviseren rond een touw en het werd... een van de gaafste stukken die
het politieke theater heeft voortgebracht.
Essentieel draait het nieuwe gevecht van het vormingstheater om
het vinden van de «taal» waardoor emoties kunnen omgezet
worden in maatschappelijke inzichten en vice versa. Dit gevecht
kadert in een verder uitdiepen van de marxistische analyse van de
bovenbouwfenomenen. We zouden het kunnen synthetiseren in de
uitspraak van nog een surrealist, t.w. de cineast Luis Bunuel:
"Marx said 'change the world'. Rimbaud said 'change life' and
Breton told us these two principles were the same."
Marianne Van Kerkhoven.
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NOTEN
(1) L'envers du theatre. Revue d'esthetique, nr. 1-2 1977, publiee avec le concours du Centre
National de la Recherche Scientifique. 10/18 nr. 1151 Union Generale d'Editions. Paris
1977.
(2) Het Werkteater Iciest zelf bewust voor elk stuk een andere methode: "Ook binnen het
Werkteater vereist ieder project een andere werkwijze, afhankelijk van het onderwerp en de
combinatie van mensen die voor het project gekozen hebben (vaak werken we in kleine
groepjes). Soms brengen we vooraf structuur aan" en nog: "We hebben geleerd dat we
moeten werken met de tegenstellingen die er binnen de groep bestaan. Ze zijn een bron van
inspiratie". Darla Mohr in het Nawoord tot Drie Stukken. Het Werkteater. Van Gennep.
Amsterdam 1979 p. 191.
(3) Le theatre militant de Dario Fo, Jacques Joly. Entretien avec Dario Fo in: Travail Thatral,
XIV, Hiver 1974, La Cite, Lausanne 1974, p. 6.
(4) Met professionelen bedoelen we niet in de eerste plaats mensen die een klassieke
toneelopleiding hebben genoten, maar wel mensen die in de mogelijkheid gesteld worden
permanent met de uitdieping van hun beroep bezig te zijn.
(5) Tijdens de eerste agitprop- en vormende fase kon het vormingstheater een dergelijk
vakmanschap onmogelijk kennen. het inspelen op de onmiddellijke strijd stelt andere eisen.
Er bestaat een zekere tegenstelling tussen enerzi j ds «in het brandpunt van de strijd bliiven»
en anderzijds «het vak gaan uitdiepen.. Nochtans kunnen «negatieve. voorbeelden (zoals
o.m. het Teatro Campesino dat evolueerde van een agitpropgroep naar een volwassen
politieke toneelgroep maar nu de commerciele toer zou opgaan, cfr de analyse van Prof. Dr.
Dieter Herms) mij er met van overtuigen dat ingaan op de eisen van het vak onvermijdelijk
tot recuperatie moet leiden. Het komt erop aan om zich bewust te zijn en van de gevaren en
van de voordelen en daarbij synthese en uiteindelijke doel niet uit het oog te verliezen.
(6) Voor mij lijkt op dit moment een improvisatietechniek die het personage als centraal
uitgangspunt neemt het meest bruikbaar binnen het politieke theater. Het is ook in de keuze
van en het zoeken naar personages dat een weerstand kan geboden worden tegen de druk
tot individualisering. Men kan zoeken naar een maatschappelijk maken van emotionele
problemen: als de personages binnen een stuk geen opening naar het maatschappelijke
bieden, dan zal geen enkele dramaturgische kunstgreep de individualisering nog kunnen
tegengaan.
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DISK USSIE

Een aantal mensen stellen zich vragen bij de metode door het
Trojaanse Paard gebruikt bij de kreatie van Wisselstuk: aan de ene
kant de akteurs die al improviserend het materiaal leveren, en aan
de andere kant de dramaturg en de regisseur die daaruit het stuk
distilleren. Die werkverdeling is volgens hen niet nodig: beter is het
de akteurs elkaar to laten kontroleren, wat trouwens een van de
basisgegevens is van kollektivering. Of men kan de improvisaties
met video opnemen, ze samen bekijken en het bruikbare eruit
halen.
M. Van Kerkhoven en Geert Daem van Het Trojaanse Paard
achten een zekere werkverdeling toch noodzakelijk: je kan niet
improviseren als je weet waar je moet uitkomen; dan heb je geen
vrijheid van improviseren meer. En de scheidingslijn tussen beide
groepen blijft ook vrij soepel: op voorhand wordt door iedereen
samen het terrein afgebakend waarover gewerkt wordt; ook het
politieke standpunt dat zal worden ingenomen, wordt in overleg
bepaald.
De vraag rijst in hoeverre je als akteur eerst informatie inwint over
de problematiek die werd vastgelegd. Of wordt er zo «blank.
mogelijk geimproviseerd? Als er op voorhand geen inzicht is van
de akteur uit, ontstaat er van deze laatste een zeer afhankelijke
positie t.o.v. de regisseur en de dramaturg die dan optreden als een
soort kaderleden van de problematiek.
Spreekster antwoordt dat eerst gezamelijk een aantal stellingen
worden bepaald en aan lektuur getoetst. Bij het werkelijke kreatieproces echter wordt wel een zekere taakverdeling in acht genomen.
Iemand uit het publiek legt hier de band met de emotionaliteit: als
je veel informatie doorgeworsteld hebt op voorhand, dan komt
emotionaliteit niet meer aan de bak.
Nog een deelnemer ziet een verband tussen enerzijds het probleem
van de emotionaliteit en anderzijds de kommunikatie met het
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publiek: uit een individuele bewuste emotionaliteit ontstaat niet
per definitie kommunikatie die iemand anders tot aktie moet
aanzetten. Daarom blijft het noodzakelijk te streven naar een
kollektieve emotionaliteit.

De spreekster antwoordt dat men inderdaad moet blijven zoeken
naar kollektieve emoties. Een voorwaarde voor de efficientie van
deze techniek is echter dat men over akteurs beschikt die in staat
zijn om personages echt te .bezitten>> en hierdoor het publiek bij
de emotionaliteit te betrekken.

Er wordt uitleg gevraagd over het precieze werkproces dat gevolgd
wordt bij de improvisatiemetode: hoe kom je uit improvisatie naar
personages en vandaar naar een samenhangend stuk met verschillende personages daarin?

M. Van Kerkhoven verwijst naar de werkmetode bij

Wisselstuk

van het Trojaanse Paard: voor de kreatie van personages ging men
uit van de imitatie van dieren. Bij de metamorfoze naar de mens
bleken dan een aantal karaktertrekken te voorschijn te treden die
werden ingewerkt in het stuk. (Wim Meeuwissen geeft hierbij een
praktisch voorbeeld: hij kreeert ter plekke een VdB-personage.)

Opnieuw wordt de band gelegd met emotionaliteit: wanneer je een
personage opbouwt mag je niet blijven steken in een puur emotioneel proces, het moet een kollektief gebeuren worden.

Een deelnemer stipt daarbij aan dat eenmaal het personage
gevonden, er meer gericht wordt geimproviseerd waardoor het ook
mogelijk wordt via dat personage kritiek te gaan uiten.

Nog een deelnemer stelt het probleem teoretisch: de vraag of de
dialektische sprong gemaakt wordt van emotie naar rationaliteit.
Dat is echter iets wat men uit een louter rationeel standpunt, wat
ook de gezichtshoek van dit colloquium is, niet kan zien: anders
kom je in een kontradiktie terecht.

Tenslotte knoopt een van de deelnemers emotie en ratio in verband
met de kreatie van een personage, opnieuw nauw aan elkaar vast:
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op voorhand kies je voor je personage een aantal objektieve
rationele gegevens waarmee je dan begint te improviseren, en dan
boor je automatisch ook emotionele lagen aan, die dan de
rationele analyse kunnen verdiepen en nuanceren.
M. Van Kerkhoven antwoordt daarop dat je niet echt vrij kunt
improviseren wanneer je de karaktertrekken van je personage op
voorhand al vastgelegd hebt.
Nu rijzen vragen over dit aanboren van emotionele lagen: ondanks
die emoties kreeg het publiek bij de voorstelling van Wisselstuk
geen aansluiting. Zou meer rationaliteit niet nuttig zijn om de
mekanismen van de onderdrukking duidelijker te tonen?
M. Van Kerkhoven antwoordt dat bij «aanslaan» veel meer
faktoren om de hoek komen kijken: de sociale kontekst van de
voorstelling, de publieksgroep waarvoor gespeeld wordt... Een van
de akteurs van Het Trojaanse Paard maakt trouwens een onderscheid binnen het publiek: wie intellektueel en rationeel bepaald is
vindt inderdaad geen aansluiting bij het stuk; mensen zonder
politieke of teatrale vorming wel.
L.V.d.D.
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7
DE TOESCHOUWER ALS PRODUCENT

A:

de toneelspeler speelt. De toeschouwer kijkt. Wat heeft dat met
pedagogie to maken'?

B:

of met politiek'?

(state)
A:

Misschien gaat het erom wie er in de zaal zit

B:

misschien...

A:

Wat de toneelspeler bedoelt'?

B:

is dit genoeg'?

A:

Wat de toneelspeler teweegbrengt?

B:

dat moet het zijn ja. Wat doet de toeschouwer ermee?

(stilte)
A:

Die moet dus iets politieks doen'?!

B:

gaat ons nu een licht op??

A:

Dat moeten we onderzoeken.

B:

1k zou zelfs meer zeggen. Dat moeten we onderzoeken!
Desnoods in theorie en praktijk.
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I

1. Indien men over de rol van de toeschouwer in het theatergebeuren wil spreken dient men over theoretische termen te beschikken waarin die rol duidelijk wordt. Daarvoor dient men over
termen te beschikken die de rol van de toeschouwer beschrijven in
relatie tot die van de theatermaker. Men moet een ideesystematische konstruktie (1) hanteren die het theatergebeuren als een
systeem van relaties toont.
Men kan daarvoor een Zender-Ontvanger-Boodschap model hanteren waarbij men aan kan geven welke relatie-eenheden de
verschillende polen vertegenwoordigen en waarin het feedbackmechanisme zijn plaats krijgt. (2) Of men kan een IntentieDemonstratie-Effect model gebruiken waarbij de aandacht ligt op
mentale relaties en op de typisch theatrale overdracht. (3)
Beide modellen — hoe juist ook in het benaderen van het theater
als een relationeel systeem — zijn beperkt in hun verklaringsmogelijkheden van de aktiviteit van de toeschouwer in het theatraal
gebeuren. De passiviteit en het komsumptieve karakter van het
beschouwen zit bijna in de termen «ontvanger. en «effekt. ingebakken. De relaties «boodschap-ontvanger. en «demonstratieeffekt>> roepen een beeld van eenrichtingsverkeer op. De modellen
leveren de houvast dat de toeschouwer meer zou zijn dan een
willoos slachtoffer van wat op hem wordt afgestuurd. Pas in de
memories van toelichting wijst men vaak op de onafhankelijkheid
van de toeschouwer ten opzichte van de gedemonstreerde boodschap. Maar binnen het systeem zijn er geen theoretische handvatten om de onafhankelijke toeschouwersaktiviteit te benoemen.
Indien, bijvoorbeeld, de toeschouwer onafhankelijk van de intentie
van de zender een opvoering als politiek ervaart (zeg Brussel 1830)
verklaart men dat uit maatschappelijk konjunkturele tendenzen
(zeg de hongersnood). De verklaring dient buiten het model
gezocht. In beide modellen is de (maatschappelijke) werkelijkheid
geen onderdeel van het relationeel systeem maar de werkelijkheid
ligt er als een koepel omheen. Zonder theoretische aanduiding hoe
die werkt binnen een theatergebeuren.
2. De beperkingen van beide bovengenoemde modellen worden
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overwonnen in een model waarin het theatergebeuren beschouwd
wordt als een arbeidsproces. Een speciaal arbeidsproces weliswaar,
waarin «kunst. geproduceerd wordt, rnaar toch een arbeidsproces
waarin van arbeidsmiddelen en arbeidsvoorwaarden sprake is en
waarin een waar ontstaat die mensen zich toeeigenen.
Elk arbeidsproces kan men als een rationeel systeem van produktie
•
en konsumptie beschouwen. (4) Ook het theatergebeuren is een
produktie/konsumptie systeem.
De theatermaker produceert lets, namelijk een materieel object,
wat (op het toneel) waar te nemen is. Dat materieel object vervult
een fictionele rol, dit wil zeggen het bestaat onder andere uit
<<verbeelde handelingen.. (5) Daarom kan de produktie van de
theatermaker een materieel fictief object genoemd worden.
Die produktie van de theatermaker is echter op een dubbele
manier een konsumptie. Enerzijds konsumeert de theatermaker
eigen vermogens als speeltechniek en ervaring. Anderzijds konsumeert de toeschouwer het materiele fictieve object.
Die konsumptie van de toeschouwer gebeurt echter in een onmiddellijke produktie. De produktie namelijk van een mentaal object,
een beeld van de werkelijkheid op het toneel.
Het theatergebeuren verschijnt tot nu toe als een produktie/
konsumptie systeem waarbij produktie en konsumptie elkaar
onmiddellijk veronderstellen. Toch zit de Produktie/konsumptie
eenheid die het theatergebeuren is nog ingewikkelder in mekaar.
Produktie en konsumptie veronderstellen elkaar niet alleen onmiddellijk, er vindt ook een meervoudige bemiddeling tussen beide
plaats.
De produktie van de theatermaker bemiddelt de konsumptie van
de toeschouwer op drie manieren.
Ten eerste door het materiele object voort te brengen, in dit geval
met een fictionele functie. Ten tweede door de wijze van konsumptie te bepalen. Net zoals verschillende soorten voedsel, zeg brood
en een warme maaltijd, een verschillende konsumptie opleggen aan
de verbruiker. Ten derde door behoefte aan nieuwe produktie te
kreeren. Ten kunstvoorwerp schept een kunstzinnig publiek dat
ontvankelijk is voor esthetisch genot'. Zo ook scheppen theaterprodukties de behoefte eraan.
Anderzijds bemiddelt de konsumptie van de toeschouwer de
produktie van de theatermaker op twee manieren. De produktie
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wordt pas produkt in de voltooiing, in de konsumptie

dus. "Een

spoorweg, waarop niet wordt gereden... is niet aktueel een spoorweg." (6) En ten tweede schept de konsumptie de behoefte aan
nieuwe produktie, reproduceert de behoefte.
Bovenstaand model van het theatergebeuren overwint de beperkingen van de twee bovengenoemde modellen. In het produktie/
konsumptie model verschijnt de toeschouwer als producent, als
ko-kreator. Zijn produktie is op een meervoudige (onmiddellijke
en middellijke) manier noodzakelijk voor de produktie van de
theatermaker. De algemene formule .er bestaat geen opvoering
zonder toeschouwers>> wordt hier gepreciseerd.
Bovendien wordt de onafhankelijkheid van de toeschouwer tegenover de <<gedemonstreerde boodschap>> benadrukt door het expliciet onderscheid dat gemaakt wordt tussen het materieel fictief
object en het mentaal object. Zo ver schijnen de konjuncturele
maatschappelijke tendenzen in het model zelf, namelijk in de
produktiewijze van de toeschouwer.

3. In het produktie/konsumptie model verschijnt de toeschouwer
als moment in een relationeel systeem. Het determinerende moment
in dat systeem is de produktie van de theatermaker omdat zijn
produktie de produktie van de toeschouwer in gang zet en in
belangrijke mate de aard ervan bepaalt. De produktie van de
theatermaker bepaalt .in laatste instantie» die van de toeschouwer.
Toch ligt het dominante moment van het relationeel systeem niet
noodzakelijk bij de produktie van de theatermaker. Ook de
produktie van de toeschouwer kan het dominante moment van het
systeem uitmaken. Dit gebeurt wanneer de toeschouwer bewust
gebruik maakt van het materieel fictief object, dit wil zeggen
wanneer de toeschouwer zijn mentale vermogens bewust hanteert
om zijn mentaal object op te bouwen. Of, wat hetzelfde is, wanneer
de toeschouwer bewust de eigen realiteit hanteert in de voorstelling. Op dat moment ontwikkelt de toeschouwer met de voorgtelling zijn mentale vermogens en ontstaat vormingstheater in de
breedste zin van het woord.
Men kan — en Brecht vroeg er naar — een toeschouwkunst ontwikkelen waarbij de toeschouwer er altijd op uit is het dominante
moment van de voorstelling uit te maken. Of dat lukt hangt echter
.in laatste instantie» van de produktie van de theatermaker af.
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4. Twee types theatrale produktie/konsumptie-verhoudingen kunnen er bestaan. Een met het dominante moment bij de produktie
van de theatermaker. Het andere met het dominante moment bij
de produktie van de toeschouwer. Het laatste type is de noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van vormingstheater. Het
is de noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van politiek
vormingstheater.
De verschuiving van dominantie van theatermaker naar toeschouwer gebeurt niet zonder — en dat maakt de determinerende faktor
uit — een specifieke pedagogisch-didaktische houding van de
theatermaker.
Uit het werk van Brecht kan men een pedagogisch-didaktisch
paradigma distilleren als een invulling van de <<specifieke houding.
die van de theatermaker wordt vereist om de produktie van de
toeschouwer de kans te geven het dominante moment in de
theatrale verhouding uit te maken. (7)
Men kan, via Brecht, vijf pedagogische grondhoudingen onderscheiden die hier als voorwaarden voor vormingstheater begrepen
worden.
a) De centrale pedagogische grondhouding is ongetwijfeld de eis
.zich experimenteel en onderzoekend te gedragen>>. Dat experimenteel gedrag is een ontbindingsgedrag ten opzichte van de
werkelijkheid. Door een provokatie van de werkelijkheid wordt
de realiteit in ontwikkeling getoond. Brecht gebruikt de term
sociologisch experiment: "we spreken van een sociologisch
experiment wanneer door gepaste maatregelen (gepast gedrag)
de tegenspraken worden geprovoceerd en waarneembaar gemaakt die aan deze maatschappij inherent zijn. Openbaar en
kollektief denken wordt in gang gezet, en het speelt zich of
volgens een bepaalde rolverdeling. Het gaat bijna letterlijk om
een denkproces. De materie komt hier tot leven, functioneert en
is niet louter object van waarneming. De waarnemer zelf leeft
eveneens niet buiten maar binnen de gebeurtenissen." (8)
In zo'n experimenteel en onderzoekend gedrag — meent Brecht
dus — ontstaat de zelfwerkzaamheid (en dus het dominante
moment) van de leerling/toeschouwer.
b) De tweede grondhouding, <het lerende met het onderhoudende>> wordt door Brecht in alle toonaarden geeist. Brecht eist een
vrolijk en militant leren. Zo'n grondhouding wordt slechts
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vervuld — en hier komt de verhouding met de leerling/toeschouwer kijken — indien het leren aangevat wordt door hen
die er praktisch belang bij hebben en indien in het leren de
arbeidsverdeling wordt opgeheven.
c) De derde grondhouding vraagt een gebruik van een veelheid
van methoden en een openheid ten opzichte van het gebruik
van andere media. De veelheid wordt gedist opdat ze tegemoet
zou komen aan de veelvoudig-gelaagde werkelijkheid. De
onderliggende overtuiging van Brecht (9) is dat methoden
verregaand neutraal zijn, er ligt niet automatisch een ideologie
aan ten grondslag.
De methoden en de media moeten aktief door de leerlingen
gebruikt worden. Er moet vanuit de leerlingen een handelend
moment zijn. Dan kan de leerling het dominante moment in de
verhouding worden.
d) De vierde grondhouding eist een ingrijpen in de dagdagelijkse
realiteit. Brecht stelt voor in te grijpen in de werkelijkheid van,
bijvoorbeeld, fabrieken. Voor de leerling betekent dit, dat zijn
eigen realiteit pedagogische betekenis krijgt ook al omdat dat
ingrijpen over die realiteit gaat. In de eigen realiteit raakt de
leerling makkelijker dominant in het pedagogisch proces.
e) De vijfde pedagogische grondhouding overkoepelt de andere en
wordt gevat in de Brechtiaanse term <<wijs zijn». Voor de
leerling betekent een kombinatie van de grondhoudingen dat de
leraar zichzelf overbodig maakt en de leerlingen de houdingen
aanleert.
Op het gezag van Brecht stellen we dus dat het vertonen van de
pedagogische grondhoudingen kan leiden tot een theatrale produktie waarin de toeschouwer en zijn produktie het dominante
moment wordt.
In het werk van Brecht zijn ook een aantal methodische maximen
te ontdekken die ook kunnen toelaten van de toeschouwer het
dominante moment in het theatergebeuren te maken.
De kern van die methodische maximen is de montage- en konstruktietechniek. De realiteit moet in het materiele fictieve object
zo ontbonden worden en zo opnieuw gemonteerd dat de toeschouwer nieuwe (politieke) produktie maakt. Gevormd wordt
dus.
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De zeven richtlijnen (10) daarvoor zijn: het bekende vervreemden
en het vreemde bekend maken (o.a. historiserings- en V-techniek),
de kleine dingen als kleingehouden dingen tonen, het leren en
onderwijzen moet bewust gebeuren ("wie de onmerkbare lering
wil, wil geen belering"), in de kop van anderen denken, toeschouwen als meedenken oefenen, vele literaire en onliteraire middelen
gebruiken (als zinsspreuken, organon, trakt...), de revuevorm voor
kennis en demonstratie gebruiken.

5. De produktie van de toeschouwer als dominant moment van
het theatergebeuren kan slechts bestaan met behulp van specifiek
pedagogisch gedrag in de produktie van de theatermaker.
Of de produktie van de theatermaker dat gedrag vertoont hangt in
laatste instantie of van de maatschappelijke positie die hij inneemt.
Dat betekent niet dat we kunnen volstaan met een klassenanalyse
van de positie van de theatermaker. In traditionele klassenanalyses
worden theatermakers gerekend tot de zogenaamde «vrij zwevende>> intellektuelen, een maatschappelijke laag die zich tussen de
voor de ekonomische produktie fundamentele lagen bevindt. Of
men kan ze plaatsen bij employes en gedeeltelijk zelfs bij de
marginalen die als «lompenproletariaat» in klassenanalyses verschijnen. (11)
In het beschrijven van de maatschappelijke positie van de theatermaker moeten wij voorbij strikt ekonomisch-politieke kategorieen
om ook het kulturele maatschappelijke moment in te kalkuleren.
Gramsci heeft termen ontworpen die ook rekening houden met
dat kulturele moment in de beschrijving van verschillende maatschappelijke posities. In de logika van Gramsci behoren theatermakers tot de kategorie van de intellektuelen omdat ze een
organiserende en opvoedende funktie vervullen. Hun maatschappelijke funktie bestaat voornamelijk in de produktie, verwerking
en verspreiding van ideologische vormen en inhouden. Theatermakers dragen bij tot het kreeren van een bepaald kultureel
klimaat in een maatschappij.
Theatermakers zijn intellektuelen, zij het dat hun maatschappelijke
positie, om bij Gramsci te blijven, meestal dient gekarakteriseerd
als die van Traditionele Intellektueel. (12)
Die positie en die term impliceren dat een speciale «esprit de
corps., een speciale korpsgeest onder theatermakers heerst waar-
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door zij een vrij gesloten groep vormen met eigen waarde, normen
en kwalifikaties. Theatermakers vertegenwoordigen een historische
kontinuiteit doorheen radikale sociale veranderingen, waardoor zij
bijvoorbeeld erg te vergelijken zijn met de clerus. (13)
In hun bewustzijn van die eigenheid schatten de .traditionele
theatermakers. (om de Gramsciaanse term verder te ontwikkelen)
hun eigen positie ten opzichte van de fundamentele maatschappelijke groepen (voornamelijk burgerij en arbeidersklasse) als vrij
autonoom.
Andere sociaal-psychologische kenmerken van de traditionele
theatermaker is de relatieve onbewustheid ten opzichte van de
strijd van de verschillende maatschappelijke krachten.
Indien de traditionele theatermaker zich wel bezighoudt met de
maatschappelijke bedrijvigheid doet hij dat vanuit een positie die
aan zijn .autonomie» beantwoordt, namelijk vanuit een morele
invalshoek. De impliciet morele kode die hij daarbij gebruikt valt
helemaal binnen de aktuele heersende hegemonie.
De produktie van de traditionele theatermaker vertegenwoordigt
het determinerende en het dominante moment in de theatrale
produktie/konsumptieverhouding. De ideologische opvoeding die
speelt binnen dit type theatergebeuren wordt zeer onbewust gerealiseerd zowel in de produktie van de theatermaker als in die van de
toeschouwer.
De behoefte aan het theater van de traditionele theatermaker
wordt vooral bij andere traditionele intellektuelen gekreeerd. En
door de sfeer van de vrije markt bemiddelt het publiek steeds weer
in de kreatie van gelijkaardige produktie.

Tegenover de .traditionele theatermaker» staat, in de Gramsciaanse logika die we verder aanhouden, de Organische Theatermaker, een uitsplitsing van de term .organische intellektueel» die
bij Gramsci te vinden is.
De organische theatermaker neemt een task op ten opzichte van
(een) maatschappelijke groep(en). Hij is een bewuste opvoeder
omdat hij bewust aan ideologieproduktie, verwerking en verspreiding doet.
De theatrale produktie/konsumptie verhouding waarin de organische theatermaker optreedt heeft de produktie van de toeschouwer als dominant moment. Indien dit type theatermaker organisch
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verbonden wil zijn met de arbeidersklasse, probeert hij organische
krisissen to bewerkstelligen. Hij werkt naar zo'n crisis toe dat de
niet-dominerende klassen de konsensus met betrekking tot de
hegemonie van de heersende groep opgeven.
Paul De Bruyne.

NOTEN
(1) Term van Carlos Tindemans (Docent U.I.A.)
(2) Cfr. P. DB., Het kommunthatief gebeuren in het vormingstoneel, 1977.
(licentiaatsverhandeling)
(3) Cfr. Carlos Tindemans in kursussen aan de UIA, 1979.
(4) Het model is ontleend aan K. Marx, Inleiding tot de Grundrisse der Kritik der Politischen
Oekonomie in TEU 17, p. 471-520. Vooral pp. 477-503.
(5) De term is van Beckerman, Dynamics of Drama, New York, 1970.
(6) Marx, o.c., p. 492.
(7) Het paradigma is ontleend aan G. Koch, Lernen mit Bert Brecht, 1979. (Verlag
Assoziation)
(8) Cfr. Koch, p. 48.
(9) Volgens Koch. Vgl. overigens de bekende formule: "Het heeft geen belang of een kat
zwart of wit is, als ze maar muizen vangt", toegeschreven aan Deng Xiao Ping.
(10) Die Koch onderscheidt. Cfr. o.c., pp. 90-147.
(11) Zoals men zou kunnen besluiten uit Siep Stuurman, Kapitalisme en Burgerlijke Staat,
SUA 1978, pp. 132-135.
(12) De paragraaf is gebaseerd op Gramsci, Marxisme als filosofie van de Praxis. Van Gennep
1972, vooral pp. 126-144. En: Selection from the Prison Notebooks, Lawrence and Wishart
1971
(13) Steeds opnieuw wijst men overigens op het verband .priesterklasse - theatermakers» bij
het ontstaan van toneel.
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II

Politiek toneel is toneel
dat gebruikt wordt in de
klassenstrijd, nl. door de
toeschouwers.
1.

Verantwoording van een onderzoek

Paul De Bruyne heeft in het hier aan voorafgaande betoog de
organische toneelmaker ten tonele gevoerd en diens verhouding tot
.zijn» toeschouwers onderzocht op het niveau van de klassenverhoudingen.
Hoewel daarbij ook aandacht werd gevraagd voor de «traditionele»
kunstenaar, als tegenpool, verdween diens verhouding met de
heersende klasse voorlopig uit ons gezichtsveld en daarmee de
werkelijke tegenstander van de kunstenaars die een antikapitalistische strijd voeren en ondersteunen. Want, als wij ons steeds
afvragen wat dan wel de betekenis van ons werk kan zijn, dan is
dat omdat wij ons altijd gekonfronteerd zien met een burgerlijk (1)
onderwijs, een burgerlijke pers, radio en televisie, een burgerlijk
kunstbedrijf, kortom met ideologische staatsapparaten (2) die
werken in dienst van de kapitalistenklasse. Linkse kunstenaars zijn
in een voortdurende strijd gewikkeld met deze ideologische apparaten, met als inzet het bewustzijn van het publiek. (3)

Zowel de apparaten als de progressieve kunstenaars proberen de
beleving van de maatschappelijke tegenspraken te organiseren; de

apparaten door de waarneming van de tegenspraken te belemmeren, de linkse kunstenaar door ze juist waarneembaar te maken. (4)
Op dit moment is er sprake van een ongelijke strijd. De ideologische apparaten hebben de hegemonie en het kan er slechts om
gaan die op bepaalde momenten te doorbreken, te meer waar die
hegemonie zich zelfs uitstrekt over produktie, verspreiding en
gebruik van linkse kultuur. Wat te denken van politieke popnummers van Tots' (5) in de `Hitparade'; wat blijft er over van van
Gogh in het a-historische van Gogh-museum (6); wat kan de
betekenis zijn van een toneelvoorstelling in een onderwijsorganisatie?
Precies, antikapitalistische toneelmakers kunnen in deze tijd niet
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volstaan met het maken en spelen van voorstellingen voor groepen
die daar een zekere belangstelling voor, en - een zeker belang bij,
hebben. Als de ideologische apparaten niet alleen bepaalde produkten voortbrengen — idealistische films, regrediente (7) droomliteratuur, burgerlijke geschiedschrijving enz. — maar ook de verspreiding en de konsumptie (8) ervan beheersen, bovendien produktie, verspreiding of konsumptie van linkse kultuur proberen te
kontroleren en daar steeds weer voor een groot gedeelte in slagen,
dan moeten de «organische toneelmakers>> zeker niet alleen hun
produkten afleveren (9), maar het gebruik ervan in alle finesses
organiseren, vollediger nog dan de tegenstanders; om zo tenminste
op bepaalde momenten de toeschouwer te doen ontsnappen aan de
klauwen van de bewustzijnsindustrie. (10)
Op dit moment betekent «organisch. werken: toneel maken en
brengen, zo dat de toeschouwers er door gesterkt worden, in de
letterlijke zin van het woord, zo dat ze er ook werkelijk in hun
strijd gebruik van kunnen maken, zich ermee versterken.
Hiervoor moet m.i. in ieder geval aan twee voorwaarden voldaan
worden; de ene ligt in de kwaliteit, de gebruikswaarde van het
toneelprodukt zelf. Op dat vlak geldt voor de organische toneelmaker hetzelfde als voor de kommunistische schilder waar Brecht
van spreekt: "Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr Kommunisten seid,
so ist es besser, wenn ihr zum Beweis eure Bilder als eure
Parteibiicher vorzeigen kOnnt." (11)
Maar daarbij moet, als tweede voorwaarde, het gebruik van de
kunstzinnige produkten — schilderijen of toneelstukken — op
specifieke wijze georganiseerd worden; "omdat het produkt pas
werkelijk produkt wordt in de konsumptie. Door het produkt tot
ontbinding te brengen, geeft de konsumptie het produkt pas de
finishing touch". (12)

2. Het Markendaals experiment: op zoek naar een produktiewijze
Net buiten Breda, landelijk gelegen tussen de laatste boerderijen en
een verkeersader, ligt de katholieke sociale akademie Markendaal,
hoger beroepsopleiding voor allerlei soorten welzijnswerkers.
Aan de afdeling Maatschappelijk en Kultureel werk studeren
ongeveer vierhonderd mensen, waarvan er honderd op stage elders
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zijn. Vanaf januari '79 hebben vijftien studenten zich met mij
samen beziggehouden met het voorbereiden van een .dramatische
ingreep>>. (13) Deze term poogt aan te geven dat in het markendaalse toneelexperiment drama (14) en aktie hand in hand gaan; in
feite wordt er in bepaalde verhoudingen ingegrepen door middel
van toneel, in laatste instantie niet om de situatie waarin dat
gebeurt, zelf te ontwrichten, maar om door die ontwrichting de
weg vrij te maken voor het bereiken van bepaalde aktiedoelen.
In die zin gaat het om een politieke aktiviteit van een groep
studenten in het kader van de antipatriarchale- en onderwijsstrijd
die binnen de school gevoerd wordt.
Het experimentele karakter bestaat echter hierin dat we proberen
een produktiewijze te ontwikkelen waarin enerzijds de dramatische
konstruktie (14a) zelf volledig afgestemd kan worden op het
specifieke gebruik dat de toeschouwers in de bepaalde situatie
ervan kunnen maken, waarin anderzijds dit gebruik door de
toneelmakers mee georganiseerd wordt. (15) Dat zijn immers twee
basisvoorwaarden waaronder de organische toneelmaker mogelijkheden heeft om de ideologische apparaten het hoofd te bieden.
Beide aspekten zijn in het experiment aan de orde geweest. Ik zal
op het tweede, de dramaturgische voorwaarde, vooral ingaan, juist
omdat op het organisatorische vlak de pedagogische verhouding
tussen speler en toeschouwer, waarover Paul De Bruyne gesproken
heeft, gerealiseerd moet worden.
Ik moet echter ook kort op de aard van de dramatische fiktie zelf
ingaan, omdat de toeschouwer die ten slotte gebruikt in zijn kijkhandelingen, en omdat daarin al bepaalde verhoudingen op het
vlak van de organisatie voorondersteld zijn.

3. Voorwaarde I: Een briiikbare dramatische fiktie
Als we uitgaan van een doodgewone, willekeurige toneelvoorstelling, dan hebben we te maken met een doodgewoon produktieproces: de spelers leveren arbeid, gebruiken daarbij hun eigen
lichaam als arbeidsvoorwerp, voegen daar bepaalde hoedanigheden
van maatschappelijke fenomenen aan toe en produceren zo fiktieve
objekten en objektstrukturen, of wel: dramatische fikties, personages en de betrekkingen daartussen.
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De toneelspeler schept, zoals iedere kunstenaar, een materieel
fiktief objekt (of struktuur van dergelijke objekten) dat is opgebouwd uit beheersbare materie (het lichaam van de speler) en een
aantal toegevoegde hoedanigheden die ontleend zijn aan «objekten.
(16) uit de werkelijkheid.
Eciger dit proces is maar een gedeelte van de totale produktie die
zich tijdens een toneelgebeuren voltrekt. De produkten van de
speler worden gekonsumeerd, gebruikt, in de produktie van de
toeschouwer; daarin wordt het totale produktieproces immers pas
voltooid. De toeschouwer noemt de dramatische fiktie waar en
schept zich met behulp daarvan een «beeld>> van de werkelijkheid.
(17) Dat betekent dat de dramatische fikties die de speler voortbrengt, precies zo gekonstrueerd moeten zijn, dat de toeschouwer
ze kan gebruiken in de produktie van beelden van de werkelijkheid. Wat houdt dat in?
Vanuit het standpunt van een linkse toneelmaker ligt de gebruikswaarde van een toneelvoorstelling hierin dat de toeschouwers door
er naar te kijken de situaties waarin zij Leven op een andere manier
waarnemen. De waarneming van die werkelijkheden wordt door
de toeschouwers al kijkend gereorganiseerd.
Met behulp van toneel kan dat alleen wanneer de dramatische
fikties enerzijds ervaringen van de toeschouwers omvatten, anderzijds die ervaringen op een nieuwe manier ordenen. Om dergelijke
fikties aan te bieden, moet de toneelmaker ten minste 4 dingen
weten:
1. wat is de struktuur van de waarneming van de toeschouwers
t.a.v. de betreffende werkelijkheid.
2. Uit Welke waarnemingsmomenten is die struktuur opgebouwd.
3. Welke nieuwe waarnemingsstrukturen zijn er, politiek/pedagogisch gezien, nodig en mogelijk.
4. Hoe moeten de betreffende waarnemingsmomenten geordend
worden om de dramatische fikties aan te kunnen bieden die,
wat men noemt, herkenbaar zijn, maar tegelijkertijd de toeschouwer in staat stellen zijn waarneming te reorganiseren.
Het is duidelijk dat alleen al deze kwestie van de verhouding tussen
waarneming - dramatische fiktie - politieke noodzaak, bijzondere
eisen stelt aan de betrekkingen tussen speler en toeschouwer bij de
voorbereiding van een voorstelling.
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In het markendaalse experiment (18) bestaat o.a. op grond van
deze eisen de produktiegroep uit studenten, d.w.z. uit leden van het
publiek. Dat heeft nl. de mogelijkheid geschapen om het hele
produktieproces te laten beginnen bij het begin: scenes waarin zij
zelf situaties uit hun werkelijkheid naspeelden.
We hebben geprobeerd de ervaringen die daarin naar voren
kwamen te analyseren op het niveau van de waarnemingsstruktuur
en op het niveau van de waarnemingsmomenten die daarin zijn
opgenomen. Bovendien hebben we de resultaten daarvan getoetst
bij andere groepen studenten, door gesprekken over de scenes die
wij ervaringsmodellen noemden (19) en door middel van diepteinterviews. Zo kregen wij een vrij helder inzicht in de specifieke
waarnemingsstruktuur t.a.v. bepaalde voor de studenten essentiele
situaties. (zie boven punt 1 en 2)
Voor wat betreft de verandering van die strukturen was het
uiteraard nodig politieke diskussies te voeren over wat er op de
akademie door studenten veranderd moest worden en HOE. Deze
diskussie werd ook in eerste instantie binnen de produktiegroep
gevoerd, en vervolgens met verschillende organisaties op Markendaal — studentenoppositie, vrouwengroepen, homogroep, docentenoppositie — voortgezet.
Zo ontstonden opvattingen over welke veranderingen er nodig
waren en hoe daaraan gewerkt zou moeten worden.
Het bleek vooral te gaan om veranderingen in de onderwijsorganisatie, strijd voor projektonderwijs en antipatriarchale strijd.
Vervolgens konden wij vaststellen hoe patriarchale- en bepaalde
onderwijsmomenten in de markendaalse situatie waargenomen
zouden moeten worden, wilden studenten aan de bestrijding ervan
mee gaan doen, dus, wilden zij aan bepaalde politieke akties deel
gaan nemen. (zie boven punt 3)
Welnu, een eenvoudige, d.w.z. niet al te eenvoudige, aftreksom
leert ons het verschil tussen die vereiste waarnemingsstruktuur en
die welke we in de ervaringsmodellen, gesprekken en interviews
aantreffen. (zie boven' punt 4)
Dat verschil moet door een voorstelling overbrugd worden, zie
daar de specifieke funktie van drama binnen een geheel aktieplan.
Opmerkelijk is dat er om die specifieke funktie te kunnen vervullen, inderdaad aan enkele voorwaarden voldaan moet worden: ten
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eerste bestaat de organische band tussen toneelmakers en publiek
hierin dat zij gedeeltelijk samenvallen, dat toeschouwers als toneelmakers optreden, ten tweede moeten er mogelijkheden zijn om
samen te werken met oppositionele bewegingen, zeer nauw zelfs,
want zij moeten op wat langere termijn aktieplannen ontwikkelen
waarbinnen de toneelgebeurtenissen een specifieke rol kunnen
spelen, nl. de voor de akties vereiste waarnemingsstrukturen
ontwikkelen.
Zo kom ik vanuit de eerste voorwaarde: de produktie van verantwoorde dramatische fikties, terecht bij een aantal organisatorische
voorwaarden waaraan voldaan moet worden: immers, als ik stel
dat een voorstelling bepaalde verschillen in waarnemingsstrukturen moet overbruggen, dan zijn we ook verplicht de bruggehoofden te bouwen, d.w.z. de voorwaarden te scheppen.

4. Voorwaarde II: De organisatie van het gebruik van toneel
Het ceitrale punt is het volgende: wanneer we een voorstelling
spelen, bijv. op een school, dan gaat die voorstelling over de
situatie van scholieren, zover zijn we nu wet; van te voren wordt er
overleg gepleegd met leraren en leraressen, ook met de scholieren
zelf, na afloop zijn er diskussies of verschillende vormen van
nawerk, en toch houd je het gevoel dat je je politiek-kulturele ei
kwijt bent, maar dat je niet weet of het gesmaakt heeft en of het
eigenlijk wel gegeten wordt; je hebt het gevoel dat je met je
voorstelling in zekere zin gelsoleerd bent van de toeschouwers en
hun werkelijkheid. En zo is het ook, de voorstelling gaat over
problemen op school, natuurlijk, maar er gaapt altijd een kloof
tussen de specifieke situaties in de school waar je speelt en de
manier waarop in een toneelvoorstelling dat soort problemen
verschijnen, een kloof dus tussen de situatie zelf en de dramatische
verbeelding ervan. Net zo goed gaapt er een kloof tussen de
voorstelling en wat er na komt. Het is maar zelden duidelijk wat de
kijkers er aan gehad hebben in het kader van de strijd die ze
persoonlijk/politiek voeren: een kloof tussen de betekenissen van de
dramatische fikties en het politieke gebruik ervan.

Situatie van de toeschouwers — voorstelling — politiek handelen,
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de ruimte die er steeds tussen zit, dat is 't, daar hebben wij als
toneelmakers bijna mee leren leven en daarin schuilt precies het
gevaar, want, ik zei het al, die ruimte wordt onverwijld bezet door
de tegenstander, door de heersende ideologie, zoals die zich in de
beleving van bijv. de scholieren manifesteert, zoals die zich door
een extra inspanning van de docenten opdringt, of zoals die in de
organisatie van het leren en het schoolleven, kortom in het
ideologisch apparaat dat onderwijs beet, zit ingebakken.
Het gaat er dus om deze twee essentiele ruimtes te bezetten, het
gaat erom zelf de bruggehoofden te bouwen en niet uit handen te
geven.
In het markendaalse experiment hebben we ons vooral met een
dergelijke poging bezig gehouden.
Wat betreft de aansluiting tussen de werkelijke situatie en de
voorstelling doen we dat door de voorstelling te laten beginnen in
de lessituaties zelf waar hij betrekking op heeft, en heel nauwgezet,
stap voor stap proberen we dan de daarin aanwezige tegenspraken
waarneembaar te maken, de verschillende aspekten ervan nader te
analyseren, te historiseren en te verbinden met ervaringen in
andere situaties, zodat voor de toeschouwer de kloof tussen de
eigen specifieke lessituatie en de voorstelling die bijv. handelt over
de geschiedenis van de onderwijs- en vrouwenstrijd op Markendaal, overbrugd wordt. Immers de dramatische fikties in de
voorstelling worden geheel ontwikkeld vanuit de waarneembare
tegenspraken in een uitgangssituatie.
Juist daarom begint een voorstelling niet met het spelen van een les,
maar met het spelen in een les, het is, wat ik noem, een dramatische
ingreep in een werkelijke situatie. (20)
Een dramatische ingreep wil dus niet zeggen dat we gewoon
afspreken in de klas te zullen komen spelen, nee, het betekent
meer, nl. dat de lessituaties die uiteindelijk veranderd moeten
worden, politiek gezien, meteen al bij de start van de totale
dramatische ingreep ontwricht worden. Een voorstelling kan pas
politiek/pedagogisch werken wanneer hij gebaseerd is op de
waarneming van de fundamentele tegenspraken in de situatie
waarover hij gaat. Deze waarneming moet dan ook uiteraard
materieel mogelijk gemaakt worden, door in de betreffende situatie
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die tegenspraken te laten verschijnen, en dat houdt in: een
materiele ontwrichting van de situatie.
Tot zover wat betreft het bezetten van de ruimte tussen de realiteit
en de dramatische verbeelding ervan.
Nu de andere kant van de zaak, de kloof tussen de verbeelding en
het politiek handelen. We hebben al gezien dat het noodzakelijk
was bepaalde specifieke waarnemingsvermogens te ontwikkelen,
nl. die welke nodig waren om tot bepaalde politieke akties te
komen; bovendien was het nodig van meet of aan in samenwerking
met de oppositie aktieplannen te onwikkelen waarin de totale
dramatische ingreep een specifieke taak heeft.
Maar daarnaast is bier nog een typisch pedagogisch aspekt van
belang: als het de bedoeling is van een toneelvoorstelling de
reorganisatie van de waarneming mogelijk te maken, nieuwe
waarnemingssystemen te ontwikkelen dus, dan is het niet voldoende, door bepaalde dramatische fikties aan te bieden, de toeschouwer tot bepaalde manieren van kijken te brengen; daarmee is nog
geen nieuw vermogen gekreeerd; dat gebeurt nl. pas in het gebruik
van de nieuwe waarnemingsstruktuur, de toepassing ervan in het
maatschappelijk handelen.
Vandaar dat dit gebruik door de dramaturg mee georganiseerd
dient te worden (21), wanneer hij zijn taak als organisch theatermaker serieus neemt, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van nieuwe waarnemingsvermogens. (22)

5. Samenvattend
Bezien we nu de totale kringloop van een dramatische ingreep, dan
blijkt deze gebaseerd op een voortdurende dialektiek van materiele
en mentale handelingsmomenten. Het beginpunt ligt in de materiele
ontwrichting van situaties die, politiek gezien, veranderd moeten
worden; daaruit ontstaat bij de toeschouwer de waarneming van
fundamentele tegenspraken, welke uitgediept worden in een voorstelling die op zijn beurt de ontwikkeling van waarnemingsstrukturen bij de toeschouwers mogelijk maakt, waarnemingsstrukturen
die gebruikt worden in de politieke strijd ter verandering van de
uitgangssituaties, en zich daarin tevens tot waarnemingsvermogens
ontwikkelen.
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Ten slotte, het zal duidelijk zijn dat hier sprake is van een totale
verandering van de verhouding tussen speler en toeschouwer; er is
een pedagogische situatie geschapen, maar wie is opvoeder en wie
wordt opgevoed? (23)
De toeschouwers vormen in feite de produktiegroep, hun ervaringen vormen de basis, zij grijpen in hun eigen situatie in, staan in
kontakt met de oppositionele groepen en spelen de voorstelling op
zijn minst mee. De organische toneelmakers zijn hun medewerkers,
bieden spel aan als onderzoek en onthullingsmiddel, om zo als
opvoeder ook zelf opgevoed te worden.
Hans van Maanen.

NOTEN
(1) Onder ((burgerlijk» wordt hier verstaan: gedomineerd door de klassen en lagen die in de
burgerlijke revolutie tot heersende klassen zijn geworden.
(2) Louis Althusser, Ideologie en Ideologische staatsapparaten, in: Te elfder ure 24. Nijmegen
1978, p. 58-104.
(3) De term bewustzijn is in de kunstsektor lange tijd vrij statisch opgevat, nl. als
verzameling van ideeen en voorstellingen. Om over de verandering van bewustzijn te
kunnen denken, moet bewustzijn veel letterlijker opgevat worden als vorm van .zijn»; niet
als produkt, maar als produktie; produktie van voorstellingen van de werkelijkheid. Dit
biedt mogelijkheden om begrippen als .produktievoorwaarden», .produktiewijze» en
.produktiekrachten» te hanteren in nader onderzoek betreffende de verandering van
bewustzijn.
(4) Vgl. voor het begrip .waarneming» Klaus Holzkamp, Sinnliche Erkenntnis - Historische
Ursprung and gesellschaftliche Funktion der Wahrnemung. Frankfurt 1973.
De plaats van de waarneming in het gehele kennisproces moet in dit verband nader
onderzocht worden.
Sartre (I' Imagination. Parijs 1936) en Piaget (Psychologie et Epistemologie, Paris, Gonthier
1971) wijzen o.a. op de verhouding tussen denken en waarnemen. Mede op grond hiervan
meen ik dat je van waarnemingsvermogens kunt spreken als van specifieke mentale
produktiekrachten, op de ontwikkeling waarvan kunst als materieel-ideeel medium
inwerkt.
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(5) "Zeven dagen lang". op: Bots, Voor God en Vaderland. Fontana, 1976.
(6) Het van Gogh-museum wijkt in niets wezenlijk af van de klassieke museumformule: de
schilderijen verschijnen als waar en niet als objektief moment van een produktie. Waar
een relatie gelegd wordt met lets buiten het schilderij zelf, is dat met — als willekeurig en
prive-verschijnende — momenten uit het leven van de schilder. De schilderijen verschijnen echter door het exposeren nooit als produkt van de maatschappelijke verhouding
tussen de werkelijkheid van van Gogh en van Gogh zelf.
(7) Term van JOrg Richard in zijn poging fantasie te onderscheiden in bewustmakende
(progrediente) en afleidende (regrediente) fantasie.
(8) Konsumptie hier niet op te vatten als lets “ passiefs», maar als konsumptieve produktie.
Vgl. K. Marx, Inleiding tot de Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonorme. in: Te
Elfder Ure 17. Nijmegen 1974. p. 481-520.
(9) Het opstel van Benjamin over de auteur als producent is op deze kwestie zeker van
toepassing, zoals bijv. uit de volgende tekst mag blijken: "Voor de verandering van
produktievormen en produktiemiddelen in de zin van een progressieve (...) intelligentia,
heeft Brecht het begrip aomfunktionering. gemunt. Hij is de eerste geweest die aan de
intellektuelen de verstrekkende eis heeft gesteld: geen leverancier te zijn van het
produktieapparaat zonder het tegelijkertijd binnen de grenzen van het mogelijke in
socialistische richting te veranderen". En: "we staan nl voor het feit ( ..) dat het burgerlijk
produktie- en publikatie-apparaat in staat is ontstellende hoeveelheden revolutionaire
thema's op te nemen, zelfs te propageren, zonder daarmee zijn eigen voortbestaan en het
voortbestaan van de klasse in wier bezit ze zich bevindt, in twijfel te trekken“.
Geciteerd uit: De auteur als producent Nijmegen 1971.
(10) Enzensberger, `Bewustzlinsindustrie'. in: J.F Vogelaar (red.), Kunst als A ntiek. Amsterdam 1973.
(11) B. Brecht, Gesammelte Werke Frankfurt/M. 1967. T. 18. p. 269.
(12) K. Marx, o.c., p. 492.
(13) Is intussen gebeurd, eind oktober, begin november 1979. Het ligt in de bedoeling een
uitgebreid verslag uit te brengen van dit experiment in de loop van 1980.
(14) «Drama» vat ik niet op als een toneeltekst (dat zou eventueel «dramatekst ” genoemd
kunnen worden, met inbegrip van de onderverdeling in “ Haupttext» en «Nebentext»,
n.a.v. Imgarden), noch als een toneeltekst in opvoering, maar met Beckerman als lets dat
gebeurt: een zich ontwikkelend geheel van betrekkingen tussen spelers en toeschouwers.
Een bespreking van de bij zondere aard van die betrekkingen gaat het bestek van dit artikel
te buiten.
(14a)Onder «dramatische konstruktie ” versta ik. het geheel van materieel-fiktieve objekten en
objektstrukturen dat door de spelers in het spelen wordt voortgebracht.
(15) Zie noot 9.
(16) Vgl. Holzkamp. Om waarnemingsstrukturen en voorwaarden voor de ontwikkeling
daarvan, op het spoor te komen, gebruikt Holzkamp de termen «objekt» en “ objektstruktuur» voor werkelijkheidselementen die waargenomen kunnen worden. Hij onderscheidt daarbij persoonlijke en zakelijke objekten (mensen en dingen).
(17) Dit begrip «beeld» zal nader onderzocht moeten worden, bijv. met behulp van: Sartre,
!'Imagination. Parijs 1936.
Bovendien is het de vraag of er altijd sprake kan zijn van het scheppen van een beeld van
werkelijkheid door de toeschouwer. M.i. hangt dat af van bepaalde verhoudingen in de
totale produktie tijdens een toneelgebeuren, verhoudingen die voorlopig nader onderzocht kunnen worden met behulp van het produktie-konsumptiemodel.
(18) Uiteraard bestond de produktiegroep sowieso uit studenten, doordat zij een groep
vormden op grond van gezamenlijke politieke doelen. Vanua het experimentele aspekt
bekeken, was de samenstelling echter op de hier genoemde elementen gebaseerd.
(19) «Ervaringsmodel» is een term die Bart Vaassen in het experiment geintroduceerd heeft.
Een ervaringsmodel wordt ontwikkeld door een situatie, zoals men die ervaren heeft, na te
spelen en de daarin verschijnende aspekten te theatraliseren. Door die theatralisering
krijgt de scene voor de spelers zelf en voor de mensen die in soortgelijke situaties leven,
een zekere modelwaarde.
(20) Een vergelijking met het onzichtbare theater van Boal dringt zich op. Aanvankelijk
gebeuren er inderdaad dingen in een situatie die niet als spel herkend worden en die
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precies de fundamentele tegenspraken in die situatie waarneembaar maken; maar in onze
werkwijze is dat pas een begin, het wordt direkt gebruikt om met behulp van toned die
waargenomen tegenspraken uit te diepen, zodat de waarneming van dergelijke tegenspraken zich als vermogen kan ontwikkelen.
(21) De term dramaturg lijkt hier een wat andere, ruimere betekenis te krijgen dan over het
algemeen het geval is. Dat lijkt me enerzijds nodig om middels de naam die men geeft aan
het werk, een verandering van het werk of te dwingen (althans een verandering van de
opvatting van het werk), anderzijds heeft de oorspronkelijke funktie van dramaturg een
sterk organiserend element in zich. (vgl. het griekse «dramatourgos.).
(22) Er zou zich op dit punt een zekere verwarring kunnen voordoen tussen de direkt politieke
doelen van de produktie en de pedagogische-politieke taken van toneelmakers.
In het eerste geval gaat het over de ontwikkeling van waarnemingsstrukturen om tot
bepaalde politieke aktie te kunnen komen; in het tweede geval gaat het over de
ontwikkeling van waarnemingsstrukturen en aktie om waarnemingsvermogens te ontwikkelen die nodig zijn in de klassenstrijd in het algemeen.
(23) Marx/Engels, DuItse Ideologic, I. Nijmegen 1974. (3e stelling over Feuerbach).
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DISKUSSIE

Een eerste diskussiepunt draait rond het politizerend effekt van
politieke teatervoorstellingen.
H. van Maanen stipt aan dat hij dat effekt niet aan het toeval wil
overlaten. Hij wil als toneelmaker bestuderen hoe men dat politizerend effekt zo optimaal mogelijk in de voorstelling kan inbouwen.
Uit het publiek komen bezwaren. Wie de limieten van het vormingsteater zo strak aanspant kan beter een brochure uitgeven, of
pamfletten uitdelen.
Een van de deelnemers verklaart zelfs: "als je dat effekt niet aan
het toeval wil overlaten, het toeval dat eventueel mijn vrije wil zou
kunnen zijn, dan ben je in mijn ogen evenzeer mijn tegenstander
als de ideologie die dat ook niet aan het toeval wil overlaten, d.w.z.
mijn vrije wil eveneens beknot.
H. van Maanen antwoordt dat in de «totale dramatische ingreep»
die hij voorstaat op bepaalde momenten ook pamfletten en
brochures worden gebruikt, nl. wanneer wordt overgegaan tot
politieke aktie. Typisch voor teater is echter dat het bepaalde
verhoudingen visueel waarneembaar kan maken. Pamfletten en
brochures kunnen dat niet: zij beroepen zich uitsluitend op taal,
die op andere momenten ook een zinnig hulpmiddel is om andere
vermogens to ontwikkelen.
Daarna wordt er ingegaan op de “ materiele ontwrichting»: iemand
vraagt daarvan een konkreet voorbeeld, tevens van de manier
waarop het effekt kan worden gekontroleerd.
H. van Maanen antwoordt dat het experiment Markendaal nog
niet afgelopen is en dat de impakt ervan dus nog niet gepeild kan
worden. Het effekt-onderzoek blijft een kiassieke item in het
vormingsteater: er werden reeds talloze sociologische modellen
voor bedacht, echter zonder veel resultaat. In het experiment
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wordt tocn teruggegrepen naar de opvatting dat de praktijk de
toetssteen is en van de teorie en van de kunstzinnige produktie.
Een konkreet voorbeeld: we hebben reeds een voormoment van
die waarnemingsstruktuur kunnen proeven. Door middel van een
dramatische ingreep (in feite een stukje onzichtbaar teater) werd
het vrouwenoverleg to Markendaal nieuw bloed ingepompt: een
gesimuleerde ruzie tussen een jongen en een meisje loopt uit op een
diskussie, die gevolgd wordt door een lied en een optocht naar de
«vrouwenklaagmuur>> alwaar een speech wordt gehouden ten
voordele van het vrouwenoverleg. Resultaat van die konkrete
ingreep:
1. de politieke vrouwenorganisatie breidde zich uit
2. er ontstond een openbare diskussie over konkrete vormen van
patriarchale onderdrukking.
Op de opmerking dat het hier niet meer om onzichtbaar teater gaat
daar de ingreep overgaat in «spel., antwoordt Paul De Bruyne dat
dit konform is aan de typisch linkse eis van bewust leren versus
Boals onbewust leren via het «theatre invisible..
L.V.d.D.
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Het Werkteater: "Etiketten plakken". (foto Chariot Wissing)

La Cuadra de Sevilla: "Andalucia Amarga". (foto Jean Guyaux)

Het Kollektief van de Internationale Nieuwe Scene: "De Herkuls". (foto Marius Klabbers)

El Teatro Campesino: "El Fin del Mundo". (foto Ricardo Martinez)

Mannen van den Dam-Internationale Nieuwe Scene: "Karl Valentin".

Augusto Boal aan het werk tijdens een stage to Leuven.
(foto P. Van den Abeele)

Het Trojaanse Paard: "Wisselstuk".

San Francisco Mime Troupe.

8
POLITICAL THEATRE AND CLASS*

First of all I ought to explain that I am basically a writer. After
yesterday's discussion of improvisation and Forum-Theatre, I feel
like a dinosaur, a 19th century relic; but that is my job. That is the
skill, the trade that I have, and that I have worked at for a very
long time.
I also have to work very often as a director. Perhaps this could give
an impression that being a writer and a director would make that
position more of an autocrat, more of a total control. But I think it
doesn't. On the contrary: because I am essentially a writer creating
with the actors, without the controling influence of a director. It is
possible for a relationship to grow between writer and actor which
cuts out the middle-man, which cuts out the director. And through
our relationship we have a kind of direct run from the idea to the
performance.
During yesterday's discussion I got the impression that improvisation was considered to be a very liberating, democratic process. I
think this is possibly true, but I would also point out that there are
other processes which involve the skills of a writer, which are
equally democratic, and in fact, possibly more so. For example: we
work in many ways in '7:84' theatre company (may I point out,
when I say '7:84', there are two companies: one in Scotland, one
working in England and Wales) I work as a writer with both of
them. The best way we have worked in both companies is a kind of
five-part process: the first part is a meeting on which a proposal, or
series of proposals, for a play or a show is put forward, either from
the company or the administration, or from the stage-management,
or from myself. And this is discussed. And when a subject or an
area of experience is decided upon by the group as something
which they all wish to work on, and which either myself or another
writer wishes to write, which is very important, then we proceed to
* Deze tekst is gebazeerd op een eerder in Theatre Quarterly verschenen artikel: "The Theory
and Practice of Political Theatre": T.Q. vol IX nr. 35.
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the next stage which is a discussion of this area, a discussion period
during which we break down into what we call «blocks. each area
of the subject, and try to cover the whole amount of material that
we wish to present, either a story or a historical episode, or a series
of pieces of history. We break down into sections and then we
discuss each section going right through, maybe just from an idea,
or from an urge, an instinct, through to the point at which
everybody in the company knows what that is for, what each
section is for in the show. In fact beyond that we go to the point
where we know who will play in each piece, which part, what kind
of performance they will give. We talk about whether a part will be
done with a song, or a sketch, or a scene or whatever. And at this
point, when we have gone through the whole play, I will go away,
or another writer working with the company will go away and
write a text. That is the third part. The fourth part is that the text is
brought in. And it is done. The important thing is when you have a
text, the performers try to perform it, do something with it and get
to the point where it can be discussed as a piece of performance,
not as a piece of paper. And through this rehearsal period, we
come to a piece of work which is written, which everybody
understands completely, everybody has contributed to. And the
fifth stage is that the actors take over the whole piece, take full
responsibility for that piece, and they work with the audience
towards making theatre, because theatre only begins to happen
within the audience. That is to explain something of the way the
company works.
Now, I would like to talk about the audience. We play 75 to 80%
of our time to working-class audiences. Generally quite big ones:
200 to 600 people. And we are part of the Labour Movement in
Britain. The Scottish '7:84' has financial support from the Scottish
trade-unions and the English '7:84' recently survived having its
grant cut by Mrs. Thatcher, because the Arts Council was afraid of
trade-union reaction.
Since 1971 we have worked within the working-class movement in
this way. We have used other methods of work, of course:
sometimes we take a play which is already written, which seems
relevant, and perform it, in a fairly conventional way. But always
the emphasis is at the moment at which the actor, the company,
communicate with the audience. The point that we stress all the
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time is that the actors have full responsibility for what they are
doing with the audience.
There is a sense in which over the last three or four years,
particularly in some areas of the left, the working-class has become
a kind of invisible class. There is a myth that in Europe everyone is
middle class now. So, why bother erecting barriers by calling
people working class, middle class, whatever; we are all human
beings, etc... To certain areas, certain feminists for example, the
idea of class struggle appears to invoke the ghost of Stalin. And to
some ecologists the idea of the working class coming to power
seems curiously irrelevant to what their preoccupations are.
However I am old-fashioned enough to disagree with these
attitudes. When I talk about political theatre I want to talk about
the theatre that exists within the shadow (or at least the penumbra)
of the ideas of Marx and the Marxists. I want to talk about theatre
that has as its base a recognition of capitalism as an economic
system which produces classes; that sees the betterment of human
life for all people in the abolition of classes and capitalism; that
sees that this can happen only through the rise to state power of
the current under-class, the working-class, and through a democratization — economic as well as political — of society and of its
decisiQnmaking processes. A theatre that sees the establishment of
socialism, not as the creation of a utopia or the end of the dialectic
of history, but as another step towards the realization of the full
potential of every individual human life during the short time that
every individual has to live. I want to talk about socialist theatre.
Now, in the last few years, the old mechanical Marxist notion that
the economic base of society determines the superstructure, has
been exploded. But I tend to think that it has been dismissed too
easily, with serious consequences; because we are in danger now I
think of throwing out the baby with the bath-water.
Literature, which I take here to include theatre, can often appear
to have an autonomous development of its own, connected only
marginally with the modes of production, ownership of the means
of production, and the state of play in the classwar. This development can be affected by internal factors of uneven development, by
other elements in the social and cultural life of society — even by
individual talent, or the absence of it.
Even so, in any period there are likely to be three main elements of
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literary production — the RESIDUAL, which draws its sources
from a previous period but is still effectively alive in the present. In
the theatre I see this residual element in the commercial theatre,
the boulevard theatre, the West End etc... Which is really a 19th
century concept, and plays largely to 19th century audiences, but
which is still alive and is powerful; essentially it is residual. There is
the DOMINANT, which exercises hegemony over the period culturally. And at this point, certainly in Britain, the dominant
element in theatre is the subsidised State Theatres: the National
Theatre, The Royal Shakespeare Company, the big repertory
theatres through the country, who have developed a coherent
ideology of their own and that is the dominant element. 90% of the
actors in the country and the directors and the writers wish to
work for the National Theatre, that is the apotheosis of their
desires. And there is the EMERGENT element, by which, and I
quote, "new meanings and values, new practices, new relationships
and kinds of relationships are constantly being created. But it is
exceptionally difficult to distinguish between those which are
really elements of some new phase of the dominant culture, and
those which are substantially alternative or oppositional to it —
emergent in the strict sense, rather than the merely novel"
(Raymond Williams, Marxism and Literature, p. 123).
All these three elements of course interrelate in a dynamic way, but
each has a significance of its own and is part of the autonomous
development of theatre. In spite of these questions, it must be
stated that for any Marxist, "it is not the consciousness of men that
determines their being, but, on the contrary, their social being that
determines their consciousness" — "the economic movement
finally asserts itself as necessary".
But it remains important that when we examine the political role
of theatre in a society, both the theatre, with its autonomous
development, the society, and their relationship should be seen as a
complex, dynamic and always changing relationship.
Within this relationship I think there are three different but related
functions for political theatre. They are: firstly the struggle within
the institutions of theatre against the hegemony of the “bourgeois>,
ideology within those institutions; secondly, the making of a
theatre that is interventionist on a political level, usually outside
those institutions; and thirdly and most importantly, the creation
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of a counter culture based on the working class, which will grow in
richness and confidence until it eventually displaces the dominant
bourgeois culture of late capitalism.
It is important here to see theatre not just as “ plays., but as a
means of production, with bosses, workers, and unemployed, with
structured relationships and varied contradictions. It is through its
structures as much as through its product that theatre expresses
the dominant bourgeois ideology.

Defining the theatrical contribution

Let me state one or two other obvious and primary facts which I
think can be easily overlooked:
The central economic problem in capitalist society is the ownership and control of the means of production, distribution, and
exchange. Public ownership of some firms is not enough, the
mixed economy is not enough. Public control, both on a national
level with full accountability to the people as a whole and on a
local level accountable to and organized by workers and consumers, is necessary to create a sane, non-exploiting society. The
capitalist system preserves itself from this principally by means of
the state, which has at its disposal not only its myriad apparatuses,
parliament, civil service, education system, church, the media, but
also a police force and an army. Both of these are trained to deal
with enemies of the state and will do so. So the state becomes the
central political problem of a Marxist, together with the party or
the means of overthrowing that state and replacing it with a
socialist state.
The question I should like to ask is what can a piece of theatre,
what can a laugh, a song, and a dance contribute to this problem?
The answer, I think, is quite a lot, if you are laughing at the right
things, singing the right songs, and dancing well enough, and if
your drama is meaning something to the right people, penetrating
the right mystique in a dialectical manner. In other words, the
contribution of *political theatre to the struggle of the labour
movement for the emancipation of the whole of society from
capitalism can only mean anything if seen in class terms (which is
why I called this talk 'Political Theatre and Class').
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Because within this massive, daunting structure of capitalism there
is its central inescapable contradiction: it creates a working class
whose interests are opposed to it and who will overthrow it.
I would like to look more closely at the three main areas of activity
of political theatre in a capitalist society as I've described them.
The first was the challenge to the hegemony of bourgeois ideology
within the theatre institutions themselves. Now, many writers in
Britain, and I am sure in other countries, have tried to do this. The
plays of Brecht have been used for the same purpose, and some of
Sean O'Casey's.
There are immense problems involved in this process, as most of
these writers have discovered. It is no doubt useful to the general
movement of socialist ideas to have them aired prominently, to
enter the national consciousness, on a certain level of seriousness,
and occasionally to draw into those theatres certain politicallyconscious members of the Labour movement. But, good as these
works may be, the process is not contributing to the creation of a
new, genuinely oppositional theatre. They become «product> and
the process remains the same: they are in constant danger of being
appropriated in production by the very ideology they set out to
oppose.
Bertolt Brecht has suffered greatly in this way, but he is dead.
Many others are still trying and still suffering.
The process, the building, the wages structure, the publicity
machine, the free interval drinks budget, all these can turn
opposition into novelty. But it could be short-sighted to deny the
value of trying. This challenge to the dominance of bourgeois
ideology on its own ground is important: it creates allies for the
movement and is a weapon to use, and we are not in a position to
throw any weapon away.

Outside the institutions
Outside the London institutions more possibilities are open for
creating a socialist theatre. I must say that in some of these
theatres, for example in Stoke and in Liverpool, which are
established and part of the dominant culture, within those theatres
the contradictions within that dominant ideology are very acute.
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Some of these companies have tried to make their theatres
attractive to working-class audiences.
But it is to the other two areas that I would like to turn. They are
the areas that I am most familiar with and have thought a great
deal about. Both concern making theatre for working class
audiences, first and foremost; and both present immense question
of theory and massive problems of practice.
The first area is that of the direct interventionist theatre piece
polemical, openly political, and whose avowed aim is to gain
support for a particular party or position inside the working class,
and among its potential allies. The support demanded can be for a
strike, a struggle, fund-raising, or a piece of legislation; or against
a piece of legislation; or concerned with a more general issue, like
grasping the salient features of a particular firm, or the way
ACAS works, or the way racism works, or sexism, or the press; or it
can be support for an even more general attitude to, and understanding of, the operation of (say) multinational corporations, the
role of the British army in the North of Ireland, or indeed the way
the Labour Government operates.
In this area, the political theatre company sees its ultimate purpose
as agitational. It uses theatrical devices to explain, elucidate,
remind, and eventually persuade its audience to act or think
differently. It sees a politically-conscious working class as the
agent of social change, its power as ultimately revolutionary. So it
sets about working within that class to raise the awareness of those
who may have been mystified or apathetic, or divided against their
fellow workers. It sets out to raise their consciousness of themselves as members of a class with interests in common, the ultimate
one being the overthrow of capitalism.
For that class consciousness to be there, more than the individual
worker's own immediate, family, and local experience needs to be
present in his or her mind. Very often that experience itself has
been mediated through a false consciousness created by the process
of living under capitalism, and requires representation: also, the
experiences of other workers in other towns doing the same job, or
in other countries, working for the same multinational, or at
other times in history, need to be presented. Theatre is a graphic
way of presenting other people's experience, even of re-presenting
our own experience and history to ourselves. This is a valid social
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function of theatre. It is an important part of agitational theatre,
but it is also a central part of any theatre.

The needs of the performers
Augusto Boal's method of the Forum Theatre, of direct audience
processes of discovery, does not exclude the process of a workingclass audience using imagination and their intellect to discover
through the presentation of theatre, class-consciousness. If it is the
right kind of theatre.
There is an argument that the kind of theatre that this presents to
working-class audiences, is inclined to speak for the audiences. But
then every folk-singer who sings a song in a pub is singing for that
audience. It is the nature of art that it speaks for. But we must not
be confused into thinking that this necessarily will be seen by a
working-class audience as a substitute for action, which I find a
very patronising idea. Because the working-class are engaged
already in action every day against the capitalist state. What good
theatre can provide for them, is simply ammunition in the class
war and an occasion of celebration of their own values, and an
occasion of solidarity. So when we talk about theatre speaking for
the working class, we don't speak for them in order to silence the
working-class, like politicians in a bourgeois representative democracy; we speak for them like a plumber who comes to mend a tap
in our home: he mends it for us. Indeed this is how we encourage
the performers in '7:84' to think of themselves.
The basic attitude of socialist performers, as far as I'm concerned,
should be that they are on the same level as the audience, they are
the same as the audience. Identification should take place between
the performers and the audience on a personal level, which is
certainly not the case in bourgeois theatre: the identification
between the performer and the audience is non-existant. I think in
socialist theatre we are people coming to speak to other people and
to hear other people. We have to be people on stage. Those
performers are there to do things for the audience, because it's
their job and because they have the skills. They can play the fiddle
or sing or show other characters clearly, they can time a gag, they
can make an exit, but at the end of that they can be the same again
as people in the audience.
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It's like watching a plumber work. He comes in, has a cup of tea,
has a fag, and then when it comes to the actual plumbing, he is on,
it is his turn, he does it, and everybody has to watch it because he
knows what he is doing. At the end of it, he puts the tools back in
the bag, has a cup of tea, has another fag, and goes. He returns to
exactly the same level as the people whose pipes he is mending, or
whatever. I do not think that we should be afraid in theatre of
seeing the skills of the actor: as something which gives him a
specific function or job to do.
The problem as I see it and the reason that I dwelt so long on that,
is that, particularly in England, the actors' mentality is a product
of late romanticism, a hangover from the 1890s. a product of a
concept of art as ultimate sensibility. There's a huge amount of
bullshit taught and spoken in drama schools and in the reps on this
mystique of the actor, the mystique of the artistic sensibility, and
similarly a great deal of bullshit, mystique and late romanticism
about the roles of the director and writer. There seems to be an
unwritten rule that to be truly creative in the theatre you must be a
pain in the arse, otherwise nobody knows that you're being truly
creative.
Now that mystique, which is very prevalent, is one that has no
place whatsoever within the socialist theatre company. It's a
question of skills. Those skills should then be used for the pleasure
of the audience, a joint sharing of the skills and of the fun.
It is at this point that I am generally accused of inverted snobbery;
but I am certain that it is actually much more difficult for a middle
class writer or performer, brought up on a diet of bourgeois
cultural mystification, unleavened with the roughage of experience
of working-class life, to understand that there is a serious confusion in this area. It is not impossible, just more difficult.
However, there is a confusion and a danger. For what is demanded
in this situation is a revolutionary socialist theatre, not only in the
forms of group organization, political purpose, venue and audience, and relationship with the audience; but essentially in what
you actually do on the stage.
Here, it is important to invoke once again the perspective of class
struggle. The public stage is a medium of expression, of communication, of activity. It is a part of the cultural «superstructure. of
society, and as such is a product of the ideological nexus of that
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society. The dominant ideology of our society is that of the ruling
class, aided and abetted by the middle, professional, and petty
bourgeois classes or sectors. But, as I have tried to show, there is
an oppositional or emergent cultural ideology in the theatre,
rooted in socialism and the values of the working class.
Clearly, to fulfil the role of agitation on an ideological level within
the working class requires a certain amount of attention to
working-class forms of entertainment. I believe that in spite of the
immense difficulties in specifying them, there are important and
significant differences between the cultural values and traditions of
the working class and those of the middle class. There are equally
important differences between their respective theatre values and
traditions.
There are one or two cavcats. Firstly, I am not about to elaborate a
proletcult thesis, that the only brand of good theatre is proletarian,
and the rest should be mercilessly crushed. This kind of accusation
of philistinism is groundless. For the record, bourgeois theatre has
created great, valuable works which should be performed and
treasured. But this does not mean one therefore approves of
capitalism any more than appreciation of Sophocles implies
approval of slavery.
I am talking about a struggle within our age. No doubt good
bourgeois plays will continue to be written and performed. I am
not proposing to oppose them with the People's Police, I am not a
member of the Gang of Four. Secondly, I am not about to suggest
that the values of the working class are, ipso facto, above criticism,
to be endorsed and applauded in some mindless ouvrierist manner.
For historical reasons, they have many appalling features.
What then are the main differences between the theatre tastes of
bourgeois and working-class audiences in Britain today? I shall
make some huge generalizations which are based partly on my
own life, the kind of entertainment I enjoy, and partly on the last
eight to ten years experience with '7:84'.
Working-Class and Bourgeois Theatre
1. DIRECTNESS. A working-class audience likes to know exactly
what you are trying to do or say to it. A middle-class audience
prefers obliqueness and innuendo — it likes to feel the superiority
of exercising its perception, which has been so expensively acqui-
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red, thus opening areas of ambiguity and avoiding any stark choice
of attitude. In Lay-Off for example, a show with the English
4 7:845 , we spoke straight to the audiences about what we thought
of the multinationals.
In a factory occupation at Swinton, just outside Manchester,
where we played the show, there was no problem whatsoever. It
was 'appreciated that we said what we thought. They also had
thoughts on the subject. In some areas they knew more than we
did. So, there was no question of us talking down. We said what
we thought, they knew what they thought; they compared.
But after a performance in London at Unity Theatre, a socialist
publisher came up to me and said: "I don't like to be told what to
think." The national critics who saw the show felt patronized, but
not the working class of Manchester, because they knew we were
saying what we thought and they were prepared to weigh it up.
Some critics even said they thought we were patronizing the
working class; but in fact they were, because working class
audiences have minds of their own and they like to hear what your
mind really is, not what it might be in an ambigious sense.
2. COMEDY. Working-class audiences like laughs. Middle-class
audiences in the theatre tend to think laughs make the play less
serious. Working-class audiences are a bit more sophisticated on
this subject. Many working-class people spend a lot of their lives
making jokes about themselves and their bosses and their world as
it changes. So the jokes that a working-class audience likes have
got to be good new ones, not bad old ones.
They also require a higher level of comic skill. Comedy has to be
sharper, more perceptive, and more deeply related to their lives.
Much working-class comedy is sexist, racist, even anti-working
class. We all know the jokes about big tits and Pakis and Paddies
and the dockers and the strikers, there are countless jokes current
in those areas. Therefore, without being pompous about it,
comedy has to be critically assessed.
The bourgeois comedy, largely of manners or of intellect, tends to
assume there is no correct way doing things and that that is the
way of the average broadminded commuter. Working-class comedy
is more anarchic and more fantastical, the difference between the
wit and wisdom of the Duke of Edinburgh and Ken Dodd.
3. MUSIC. Working-class audiences like music in shows, live and
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lively, popular, tuneful, and well-played. There's a long submerged
folk tradition which emerged recently as a two-million sale for a
song called 'Mull of Kintyre'.
Standards of performance in music are demanded and many
individuals in working class audiences are highly critical about the
music in shows. But the music is enjoyable for itself, for emotional
release, and for the neatness of expression of a good lyric, or a
good tune.
Middle-class theatregoers see the presence of music generally as a
threat, again, to seriousness, unless of course, it is opera, when it's
different. Big musicals, lush sounds, and cute tunes are okay in
their place, but to convey the emotional heart of a genuine
situation in a pop song is alien to most National Theatre-goers.
Music is there for a bit of a romp to make it a jolly evening.
4. EMOTION. In our experience, a working-class audience is more
open to emotion on the stage than a middle-class audience, who
get embarrassed by it. The critics call emotion on stage mawkish,
sentimental, etc. Of course, working-class audiences can also love
sentimentality. In fact I quite enjoy a bit of it myself, at the right
moment, so does everybody, but emotion is more likely to be
apologised for in Bromley than in the Rhondda Valley.
5. VARIETY. Most of the traditional forms of working class entertainment that have grown up seem to have an element of variety —
of kinds of performing. They seem to be able to switch from a
singer to a comedian, to a juggler, to a band, to a chorus number,
to a conjurer, to a sing-along, to bingo, to wrestling, to striptease,
and then back again to a singer, and a comedian and a grand
«now» altogether finale, with great ease. If we look at music hall,
variety theatre, club entertainment, the Ceilidh in Scotland, the
Noson Lawen in Wales, panto, and through to the Morecambe and
Wise Show on the box, you can see what I'm talking about.
The middle-class theatre seems to have lost this tradition, round
about 1630, when it lost the working class, and it has never
rediscovered it. Since the dominant strain of British middle class
theatre now can to traced back, to Ibsen by way of Rattigan and
Shaw, the traditional structure is one of two or three long acts of
concentrated spoken drama usually with no more than five or six
main characters. The actors communicate the plot by total immersion in the character they are playing, and move around on a set or

154

sets made to look as much like the real thing as possible.
The «variety» within this kind of theatre is more a question of
variation of pace and intensity while doing essentially the same
thing throughout. I utter no value judgements on these formal
elements, merely note that the second is no less bizarre in its
essence than the first, and one might be forgiven for seeing more
creative possibilities in the first. However, the received opinion is
that the second is more serious and is more capable of high art.
6. EFFECT. Working-class audiences demand more moment-bymoment effect from their entertainers. If an act is not good en ough
they let it be known, and if it's boring they chat amorist
themselves until it gets less boring, or they leave, or they throw
things. They like clear, worked for results laughs, respectful silence,
rapt attention to a song, tears, thunderous applause. Middle-class
audiences have been trained to sit still in the theatre for long
periods, not talk, and bear with a slow build-up to great dramatic
moments, or slow build-ups to nothing at all, as the case may be.
Through TV and radio and records, working-class audiences have
come to expect a high standard of success in gaining effects. They
know it comes from skill and hard work, and they expect hard
work and skill.
7. IMMEDIACY. This element is more open to argument, but my
experience of working-class entertainment is that it is in subject
matter much closer to the audience's lives and experiences than,
say, plays at the Royal Shakespeare Company are to middle-class
audiences.
8. LOCALISM. Closely connected with immediacy. Of course,
through television, working-class audiences have come to expect
stuff about Cockneys, or Geordies, or Liver Birds, and have
become polyglot in a way that would not have been very likely
some years ago. But the best response in working-class audiences
comes from character and events with a local feel.
Middle class audiences have a great claim to cosmopolitanism; the
bourgeoisie does have a certain internationality, interchangeability.
This bourgeois internationality must be distinguished from internationalism, which is an ideological attribute that ebbs and flows
in the working class alarmingly, but which can be there.
9. LOCALISM, not only of material, but also deriving from a sense
of identity with the performer, even if coming from outside the
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locality, a sense not of knowing his or her soul, but that he or she
cares enough about being in that place with that audience and
knows something about them. It seems to be very important to be
able to identify somebody not just as an abstract entertainer, but
somebody from Liverpool, from Manchester, from London, from
Newcastle; with an identity, so that the sense in which a workingclass audience needs to see through the performer, through the
performance, to the roots of where that performer came from, in
order to fully understand the whole process that that performer
has gone through. Again this is open to debate. When John
Gielgud goes to Bradford, nobody cares where he was born, and
nobody asks where he was born, it is a different situation, he is
from a different planet.

Learning and criticising

These features of working-class entertainment must be handled
critically. Directness can lead to over-simplification. Comedy can
be racist, sexist, even anti-working class. Music can become
mindlesness. Emotion can become manipulative and can obscure
judgement. Variety can lead to disintegration of meaning and
pettiness. Effect for effect's sake can lead to trivialization.
Immediacy and localism can close the mind to the rest of the
world, lead to chauvinism. And a sense of identity with the
performer can lead to nauseating, ingratiating performances with
no dignity or perspective.
But given a critical attitude to these features of working-class
entertainment, they contain within them the seeds of a revitalized,
new kind of theatre, capable of expressing the fullness of meaning
of working-class life today, and not only working-class life. They
are some of the first sounds in a new language of theatre that can
never be fully articulate until socialism is created in Britain. But
before then we can work to extend those first sounds into
something like speech by making more and more demands of
them, by attempting bolder projects with them, and above all, by
learning from our audiences whether we are doing it right or not.
So I have discussed two areas of activity for socialist theatre
workers. Within the bourgeois theatre institutions, challenging the
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hegemony of the bourgeois ideology, and outside it, presenting
interventionist agitational pieces, some on single issues, some on
issues that make great demands, both of and for the working class.
But as the demands on a language of this kind of theatre increase,
so the third area, which is perhaps the most important, becomes
possible — the creation of a counter-theatre, an emergent, truly
oppositional theatre, based on the working class, which will grow
in richness and in confidence until it eventually displaces the
dominance of bourgeois theatre in late capitalism.
This, of course, depends on more than hard work in the theatre. I
offer it to you however as the perspective within which I have been
working for the last eight or ten years, and which I think is shared
by many fellow workers in political theatre.
John McGrath
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DISKUSSIE

Een van de deelnemers aan het colloquium gaat niet akkoord met
het klare onderscheid: een dominant burgerlijk teater vs. een
ontluikend socialistisch teater. Je moet daarbij ook rekening
houden met de manipulatie van het teater door de heersende
klasse. Dat zie je heel duidelijk in verband met de tv: vele
kenmerken die werden ondergebracht bij het teater van de arbeidersklasse vind je daarin terug. Nochtans is dit medium duidelijk
niet socialistisch.
J. McGrath antwoordt dat de ervaring met het teater van de
arbeidersklasse leert dat dit soort teater niet moet uitgaan van het
socialisme, maar van de ervaringen van de arbeidersklasse en de
kenmerken van hun “ entertainment.. TV-producers hebben dit
begrepen, ook sommige filmproducers; zij gebruiken dit materiaal
echter niet kritisch: zij buiten de waarde ervan uit om de arbeiders
iets op te solferen dat tegen hun belangen ingaat en de positie van
het kapitalisme versterkt. Dat betekent niet dat we moeten toegeven aan de amusementsverwachtingen van de arbeidersklasse,
wel moeten we de karakteristieken van hun «entertainment.
onderkennen en die kritisch hanteren om iets anders en iets
nieuws te kreeeren.
L.V.d.D.
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9
LE LANGAGE PHYSIQUE, PROPOSITION POUR UNE
ALTERNATIVE THEATRALE

Je veux tout d'abord essayer de developper quelques themes
essentiels concernant mon travail theatral et j'espere qu'ensuite ils
feront demarrer une discussion des plus vivantes.
Tout d'abord, je tiens a signaler que les compagnons qui m'ont
suivi dans l'experience de 'La Cuadra', de par leur origine sociale
n'etaient pas du tout destines a faire du theatre. Le langage
theatral de 'La Cuadra' n'est pas le fruit d'un travail d'investigation premedite mais parvient a mes compagnons dans des
circonstances tres speciales qu'il convient d'abord d'elucider.
Ce langage s'appuie sur ce que l'on pourrait appeler «les chants de
la terre andalouse». Or, a partir d'un moment donne le regime du
pays a essaye d'etouffer la tradition d'oil surgissaient ces chants, et
leur message fortement populaire. Nous, membres de 'La Cuadra',
porteurs de ce document oral qui nous appartient, avons essaye de
faire sortir ces chants du contexte etroit :— et par ailleurs souvent
folklorique — oil le regime les avait relegues. C'est de la qu'est ne
le langage de 'La Cuadra'.
Puis nous avons entoure ces chants de tous les objets materiels qui
font partie de la vie quotidienne des gens et nous avons decouvert
qu'en fait ils se prononcaient d'eux-mémes, qu'ils avaient un
pouvoir de communication bien reel, et qu'ils n'etaient pas dils a
un quelconque caprice theatral. Ces objets renfermaient en quelque sorte toute l'histoire d'un peuple etant porteurs de ce qu'on
peut appeler la culture populaire.
Je dois maintenant preciser ce que j'entends par «populaire». Il y a
en fait deux conceptions differentes de ce qui se dit etre populaire,
conceptions qui se confrontent. L'une provient de secteurs sociaux,
disons dominants, et ne repond pas au point de vue vraiment
populaire. Les classes dominantes organisent regulierement des
spectacles qui, selon elles, sont pleins de culture populaire. Pour
nous, au contraire, la (vraie) culture populaire est faite de tous les
objets materiels formant l'entourage des gens et qui interviennent
dans leur fawn de vivre.
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Voici un exemple concret de ce que nous voulons dire. Les
populistes des classes dominantes considêrent comme populaire —
parce que mal faite — la musique d'une fête villageoise oil sont
utilises un tambour et des trompettes, ou bien recupêrent et
reeditent avec tous les moyens et tout le savoir-faire dont ils
disposent certaines manifestations de la culture populaire. Quant a
nous, notre point de depart est constitue par les chants populaires,
três beaux, três bien faits par ailleurs, et exempts de tout raccomodage surajoute par des intellectuels ou des gens qui n'appartiennent pas au milieu populaire.
Il en resulte que nos spectacles ne peuvent étre faits que par des
gens três enracines dans le milieu et la culture populaire andalouse.
Souvent les acteurs professionels, de par leur pratique theatrale
anterieure, portent avec eux un certain bagage de gestes premedites,
preetudies, qui vont a l'encontre de la spontaneite exigee par 'La
Cuadra'. Dans nos travaux, nous essayons de developper, de
provoquer par des moyens immediats la sensibilite de chacun,
endormie ou bloquee par le contexte social. Par exemple, en
utilisant des outils que certains emploient pour gagner leur vie;
n'oublions pas non plus que ces outils sont egalement des elements
de communication et meme s'elêvent a la categorie d'un art. Le
langage de 'La Cuadra' n'a pas de precedent: it n'implique pas de
revendication immediate mais est une tentative de formaliser un
langage du milieu populaire qui repond a la realite du travail, a la
realite de l'Andalousie. Notre langage par la redonne la parole a
un milieu qui jusqu'ici en a ete prive et qui a des difficultes a se
faire entendre dans le concert des classes dominantes.
N'oublions pas qu'en Andalousie, l'accês a la litterature est
extrêmement difficile pour ceux qui proviennent de secteurs populaires. Ainsi des personnes issues du milieu populaire ne peuvent
avoir accês au theatre, en tant que createurs, si celui ci se reduit
exclusivement a une branche de la litterature. En face des gens du
peuple, l'attitude de 'La Cuadra' est três claire. Nous n'essayons
pas de developper un langage anti-litteraire, qui de toutes fawns
serait encore culturel et influence par le climat dominant. Nous
concevons notre theatre comme a-litteraire parce qu'il permet une
participation de non-acteurs, qui fait appel a leur experience vecue,
et qui, par ce biais, introduit une communication directe de
personne a personne, independamment de la condition sociale et la
formation des spectateurs.
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A partir de cette conception theatrale, comment procedons-nous?
Je veux maintenant essayer de theoriser un- peu cette «praxis. que
nous vivons. Disons tout de suite que la simplicite est primordiale
dans nos travaux. D'abord nous elaborons une structure dramatique donnant beaucoup d'importance a l'element physique. Il ne
s'agit point d'ecrire un plan ou un texte, et encore moins de
construire une piece de theatre litteraire, mais simplement de voir
par la pratique quelle est la relation qui s'etablit spontanement
entre l'homme et l'objet avec lequel ii travaille et qui, ne l'oublions
pas, incarne une histoire. Outre cette relation entre l'homme et
l'objet, outre cette histoire que l'objet porte en lui, it y a un
troisiême facteur qui intervient: l'histoire du spectateur. Il serait,
bien stir, totalement absurde de penser que le spectateur laisse sa
biographie a la porte du theatre !
Justement parce qu'il n'y a jamais de ((farce. anterieurement
elaboree, un triangle de reception tout a fait denue d'equivoque
peut s'instaurer: entre l'histoire concrete de l'objet, l'histoire
personelle de celui qui participe et l'histoire non moins personelle
du spectateur, it s'etablit une unite non pas par des phrases
verbales mais par des «phrases physiques.. Une ((phrase physique.
peut etre par exemple l'eau qui eteint le feu, ou la transpiration
d'un homme aux prises avec contrainte reelle, cela peut etre une
musique ou meme un coup rompant un rythme musical.
Precisons que par cette notion de phrase physique notre theatre se
place au-dessus d'un texte limite a une langage unique. C'est aussi
A cause de cette notion bien determinee de phrase physique que
nous estimons nos spectacles, bien que tres enracines dans le
contexte andalou, aptes a etre produits en d'autres endroits.
Toutefois ii faut faire tres attention a eviter les modeles etablis, et a
ne pas tomber dans le piêge d'un modele unique qui par la meme
depersonnalise et rend a-historique.
Nous procedons donc a un niveau de langage non-verbal que je ne
puis presque pas expliquer correctement. L'expliquer par la parole
serait presque le trahir, le demasquer. Et c'est justement un langage
difficile a cerner pour les classes dominantes car y interviennent les
elements de la vie courante, ordonnes, mis en ordre par notre
pratique theatrale, derivee elle aussi de la vie courante. Donnons
un exemple tire d' Andalucia Amarga. Il y a un moment oil pour
presque tous les spectateurs 'Interpretation de ce qui se passe est
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exactement la meme. Une machine prend un homme, l'eleve en
l'air et le laisse sur une plateforme; dans la chute musicale de ce
moment, une femme peint en rouge un panneau blanc. L'association entre l'angoisse et la peinture rouge, le sang, se fait partout —
sans discours dit litteraire.
On peut se poser la question de savoir a quel public sont destines
les spectacles de 'La Cuadra'. Nous pensons que les themes
abordes dans nos differentes spectacles concernent tout le monde,
meme si pour nous ils sont três enracines dans la problematique
andalouse. Pensons aux themes de l'union, de la solidarite, de
l'emigration: ce sont des themes qui dans notre monde d'aujourdhui affectent enormement de gens. Prenons comme exemple le
theme de !'emigration dans Andalucia Amarga, theme qui de prime
abord peut paraitre plus specifique. Mais, y regarder de prês, on se
rend vite compte que la aussi tout le monde est touché, les uns
pour etre les victimes de !'emigration, les autres pour en etre les
complices plus ou moins conscients. Et bien silr la fawn de
recevoir ce spectacle est três differente selon que le spectateur en
est victime lui-meme ou qu'il s'en sent en quelque sorte responsable.
Deux facteurs differentes nous font progresser dans nos travaux. Il
s'agit tout d'abord de notre tentative de cerner les problemes
economiques et sociaux de l'Andalousie, et ensuite du debat
culturel propose par notre theatre, un debat que nous essayons de
provoquer a partir de notre efficacite sur scene. En tous cas nous
sommes encore loin de pouvoir elaborer une methode complete et
peut-etre, si nous y parvenions, ce serait risquer de voir ce langage
theatral recupere par la culture existante, et de voir notre projet
detourne de son but.
Notre theatre se veut de defendre les interets aussi bien des
andalous que de la classe ouvriere en general. Ces interets coincident, parce que notre lutte pour notre economie et notre terre est
exempte de nationalisme capricieux. Notre theatre veut et doit
rester coherent avec ce but fondamental. A aucun moment it ne
s'agit de faire du theatre comme une fin en soi ou repondant a de
seuls caprices artistiques.

Salvador Tavora
vertaling: Lilyane Drillon
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DISCUSSION

QUESTION: Vous avez dit que les acteurs d'Andalucia Amarga
etaient des gens du peuple et que cela etait necessaire pour eviter
les ogestes ((thatraux....
S. TA VORA: C'etait necessaire pour le spectacle et aussi pour eux-

memes...
QUESTION (suite): Si cela est vrai pour les acteurs, je crois tout de

meme a la necessite d'une presence d'un autre niveau et qui en
quelque sorte dirige le tout.
S. TA VORA: Vous pensez a quelqu'un qui aurait une idee plus

claire, qui serait capable d'ordonner les propositions issues des
acteurs... Mais nos spectacles ne sont pas diriges, ils sont mis en
ordre a partir d'une structure physique dramatique elaboree en
etroite relation avec tous les participants. Nous ne connaissons
pas, par exemple, la «creation» d'un personnage; c'est le participant lui-méme qui chez nous apporte tous les elements de sa vie,
toute sa biographie. Il n'y a pas de maquillage chez nous, pas de
transformation de la personne. L'acteur porte son histoire sur son
visage, dans son aspect physique; ii participe plus authentiquement
si on ne le transforme pas en autre chose que lui-méme.
A un certain moment j'ai declare que nos spectacles ne sont pas
faits uniquement pour ceux qui appartiennent A la classe ouvriêre.
Cela est vrai. Tout de méme l'emploi, dans certains spectacles, de
connaissances techniques, de connaissances d'outils particuliers,
peut effectivement exclure ceux qui n'ont rien a voir avec tout ce
monde-1A. La soi-disante culture se veut souvent separee de la vie;
nous voulons une alternative culturelle qui serait le prolongement
— pleinement et purement — de la vie des gens.
QUESTION: Est-il vraiment possible de soutenir cette simplicite
jusqu'au bout? Andalucia Amarga par exemple donne une impression extremement structuree, elaboree.
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S. TA VORA: Andalucia Amarga est effectivement un spectacle

completement elabore. Seulement il n'a pas ete elabore comme un
fait theatral mais comme un fait oil interviennent les experiences
de la vie. Les acteurs qui participent a ce spectacle s'identifiaient
totalement non pas a un role mais a eux-memes. Les personnages
etaient la vie tout en etant completement elabores dans le phenomene artistique.
QUESTION: S'agissait-il alors pour les acteurs d'une clarification

de leur propre existence qui pourrait devenir clarification de
l'existence des autres?
S. TA VORA: Oui, c'etait une nouvelle rencontre avec leur propre

identite. Lorsqu'un travailleur tente d'avoir accês a la culture (a ce
qui generalement nous entendons par la), il entre dans un domaine
&range et peuple d'etrangers. La «culture. des classes dominantes
ne repond pas a ses besoins, meme si de sa part il n'y a aucun
mepris pour un texte ecrit ou pour la declamation en soi. Aucun
des participants d'Andalucia Amarga a Bruxelles ne fut capable de
declamer un texte... mais celui qui serait capable de declamer un
texte ne saurait peut-étre pas manier les outils utilises pendant
notre spectacle.
Il y a donc deux types de communication bien differents, et qui
repondent a differentes notions de culture issues de differents
secteurs de la societe. La difficulte vient de ce qu'on a l'habitude de
nommer culture ce qui repond aux aspirations des secteurs dominantes. Dans le domaine du theatre, pourtant, ce serait peut-être
compatible et combien enrichissant d'utiliser aussi des valeurs
meconnues ou oubliees jusqu'ici.
QUESTION: L'alternative culturelle a laquelle vous aspirez serait

une prolongation de la vie des gens. N'est-ce pas important alors
de travailler avec le plus de gens possible? Est-ce que votre groupe
A vous est bien determine, fixe?
S. TA VORA: Je travaille toujours avec des gens differents; il n'y a

point de groupe fixe. Si nos spectacles se dirigent déjà a la majorite
des gens, nous pensons aussi que chaque personne est capable de
faire quelque chose et qu'il est justement três important qu'elle le
fasse.
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Prenons l'exemple de Jose qui travaille dans Andalucia Amarga et
que est avec nous ce soir. Pour lui pouvoir participer a Andalucia
Amarga, c'etait l'occasion d'entrer en contact avec le theatre, de
monter sur une scene pour la premiere fois. Son travail habitue! est
technicien en electronique. II pourrait peut-étre vous raconter son
experience.
JOSE: Pour moi Andalucia Amarga etait vraiment la prolongation

de ma vie professionnelle en Espagne, mais a partir d'une autre
perspective et dans une autre dimension. A aucun moment je
n'avais l'impression de realiser un travail artistique traditionnel.
Aussi, a un moment donne, je pourrais três bien reprendre mon
activite normale.
S. TA VORA: II me semble tres important de ne pas separer l'art et

le travail. Car, sinon, l'art peut etre limite et ne pas toucher la
sensibilite des gens qui travaillent et qui, alors, s'en trouvent
radicalement coupes.
QUESTION: Les gens avec qui vous avez 4ja travaille et avec qui

vous ne travaillez plus maintenant, continuent-ils une sorte de
travail creatif?
S. TA VORA: Certains s'y essayent, meme dans le domaine du

chant; ceux-la essayent par exemple d'introduire dans la conception du chant des elements qui rompent la conception traditionelle
de chant andalou.
QUESTION: Je voudrais revenir sur la notion de structure physique dramatique. Est-ce qu'A partir d'Andalucia Amarga vous

pourriez nommer les differentes &apes dans la creation de cettP
structure?
S. TA VORA: Le theme três précis etait celui de l'emigration. Mais

nous ne voulions pas raconter l'emigration, nous voulions au
contraire la faire sentir, esperant qu'ainsi nous raconterions plus
qu'en racontant une simple histoire.
Un element important dans Andalucia Amarga fut la chapelle qui
nous etait propos& pour le spectacle et qui avait des dimensions
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particuliêres. II fallait utiliser cet espace. Dans cet espace, un
triangle spatial et en méme temps significatif s'imposait a nous. Ii y
avait d'abord la question "d'oil venons-nous?" Puis ii y avait
l'autre pays, le pays oil nous allions, et qui supposait la rencontre
avec une autre societe, avec un autre entourage industriel. Et pardessus tout it y avait un element essentiel, c'est a dire le toit de la
chapelle. Ce troisiême espace c'etait en quelque sorte le poids de
l'eglise sur notre histoire. Parlant de poids it nous a semble tout a
fait evident qu'il fallait introduire un poids reel dans la piece
demandant, exigeant de la part des participants une reponse
physique, en une lutte a soutenir jusqu'A la limite de leurs forces. A
partir de ce schema, construire le spectacle fut três facile.
Sur le premier plateau (l'Andalousie) nous devions mettre des
choses, des objets qui rappelaient aux participants leur origine. Ces
elements devaient avoir une influence sur leurs propres sens avant
méme de toucher les spectateurs: je pense par exemple aux
chandelles d'huile, utilisees depuis três longtemps en Andalousie, a
la miserable tranquillite dont ils jouissaient chez eux, a la passivite,
A la tristesse du temps qui passe, aux odeurs de l'alhucema, une
herbe que l'on jette sur les braseros... Sur ce premier plateau les
participants directement ressentaient l'atmosphêre de leur passé,
de ce qui motive leur exil, leur depart.
Le second motif dans le triangle etait ce poids de l'eglise qui a joue,
et qui joue encore un role si determinant chez nous. Facteur de
resignation, de repression, moule de consciences, fabrique de
culpabilites. C'est contre ce poids physique qui nous &rase reellement que nous luttons, avant d'arriver au but de notre voyage.
Mais en méme temps, cette plateforme illuminee de cierges, fait
jaillir nos larmes, car, si elle represente bien le pouvoir de l'eglise,
en meme temps, nous lui avons vole ses symboles, en avons fait
une imagerie paienne, bien loin des modêles initiaux, une fete peu
respectueuse du motif qui la provoque.
Enfin, dernier point du triangle: l'exil, l'arrivee en la terre etrangêre
et la confrontation avec le pays oil tout se fait hostile au nouvel
habitant.
J'ai pense a utiliser une excavatrice, car cette machine me permettait de discourir .en images.. A elle seule elle etait le racourci
visuel de tout un discours. De plus, je reconnais que c'est une
machine dont les possibilites dramatiques me fascinent.
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La machine excavatrice par exemple peut etre consideree comme
un element esthetique: elle est bien silr destructrice, mais du point
de vue du travail c'est aussi une belle machine.
A l'interieur de ce schema physique que je viens de decrire, chacun
des participants apporte son experience vitale. Les situations
creees sur la scene exigeaient d'eux des reponses comme personnes
et non comme acteurs. C'est la le secret de la comunication que je
recherche: c'est une communication qui s'appuie sur la vie de
chacun. Le rapprochement de l'art et de la vie ne se fait pas en
recherchant l'anecdote mais en laissant les participants raconter les
sensations de leur vie.

QUESTION: Comment vos spectacles ont-ils ete reps en Espagne?
S. TA VORA: Dans aucune partie de l'Espagne nos spectacles n'ont
ete mal reps jusqu'a present. Pour beaucoup de spectateurs c'etait
une grande joie de rencontrer des Andalous a la recherche de leur
propre identite, une identite qui bien stir n'a rien a voir avec cette
espêce de caricature de l'andalou folklorique creee par les classes
dominantes depuis trop longtemps. A chaque fois it y a eu un
accueil solidaire.

QUESTION:

Mais de la part de quel public?

S. TAVORA:

De la part d'un public issu des milieux populaires

aussi bien que d'un public issu des milieux universitaires.

QUESTION:

Pourquoi n'utilisez-vous pas la poesie populaire

andalouse, pourtant três riche?

S. TA VORA:

Nos spectacles sont en eux-memes des spectacles

poetiques. Et nous utilisons les chants et leurs paroles. On peut
considerer ces chants comme une expression populaire litteraire:
ils sont remplis d'expressions populaires andalouses, de poesie
populaire, ils constituent une chronique populaire obscure; en
quelque sorte la chronique de l'analphabetisme.
Pourtant, au-dela du sens des paroles, la musicalite, la tonalite,
l'expression musicale sont plus importantes encore. C'est méme
par la recuperation des chants en tant qu'expression musicale, en
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tant que sentiment derriere la musique, que nous avons decouvert
certaines cies de notre langage. A cause de cette projection
folklorique de l'Andalousie, programmee politiquement, il existait
un clivage entre, d'une part, la tonalite dramatique des chants, et
d'autre part, la futilite des paroles. Une nouvelle rencontre s'est
faite entre l'expression et la musique.
Il ne faut pas oublier que les chants ont non seulement un pouvoir
de communication três grand mais qu'ils possêdent aussi un
contenu historique tres efficace. Cette relation historique est en
accord avec l'identite vraie des Andalous et correspond a ce que,
selon moi, il faut absolument rechercher au theatre. Les chants
possedent une tonalite musicale dramatique et des silences qui
ensemble expriment reellement l'histoire dramatique d'un peuple.
(En tant qu'example Jose Morillo, un des participants a Andalucia
Amarga, chante une melodie andalouse; il s'agit d'un .martinete»,
toujours chante sans accompagnement musical).
S. TA VORA: Ce chant a une structure dramatique propre: il

raconte l'histoire d'un homme blesse qui se traine a travers champs
et demande de l'aide.
Comme vous avez pu remarquer par ailleurs, ce chant vient
vraiment des entrailles. Ii y a méme une anecdote a raconter ladessus: a Paris, ayant des problemes de cordes vocales, Pepe est
alle voir un phoniatre. Celui-ci trouvant aberrant de chanter ainsi
essayait d'expliquer A Pepe la technique du chant d'opera. Bien stir
il est totalement impossible de chanter quelque chose d'aussi
visceral en pratiquant simplement une technique! Chez nous
chaque chant, chaque morceau du spectacle provient de la vie
méme des participants et non de leur technique theatrale ou
musicale.
QUESTION: Pourtant a la fin d'Andalucia Amarga il y a un petit
poême. N'est-ce pas un element litteraire qui se glisse dans la
piece? Pourquoi l'avez-vous employe?
S. TA VORA: D'abord, c'est certainement un mauvais poême. Ii a

ete introduit en tant que reaffirmation au cas oil subsisterait un
doute, au cas oil le spectacle n'aurait pas ete capte entierement.
Nous avons voulu repeter une conclusion.
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Je veux preciser que je ne suis pas contre tout element litteraire.
Mais je crois que l'element litteraire au theatre doit surgir d'une
necessite de la scene; le fait theatral ne doit pas y étre subordonne.
Dans Andalucia Amarga le petit poême en question se dit avec un
manque evident de respiration, avec un essoufflement provoque
par le rhythme de la piece. La litterature est un fait important au
theatre en general mais selon moi, elle doit naitre d'un besoin
scenique et non d'un caprice d'ecrivain.
Si un jour je travaillais avec des professionels du theatre ou avec
des gens possedant une culture litteraire, j'essaierais malgre cela de
travailler en gardant une etroite relation avec la scene. Du besoin
scenique peut facilement naitre un joyau litteraire; le contraire la
naissance d'un joyau theatral de litterature me parait beaucoup
plus difficile.
QUESTION: Quel est votre métier?
S. TA VORA: Pendant dix annees j'ai ete soudeur. Vous comprenez

que si j'avais voulu faire theatre litteraire, j'aurais sans doute fait
de mauvaises pieces.
QUESTION: Vous cherchez dans la realite les elements pouvant

montrer comment les gens ressentent leur vie. Est-il egalement
possible de trouver des elements montrant comment la realite doit
evoluer? Est-il possible selon vous de montrer une alternative?
S. TA VORA: Cette alternative implique une três grande respon-

sabilite. Personellement, je crois que le theatre doit interroger la
realite plutOt que de proposer une solution.
N'oublions pas qu'une solution scenique peut impliquer une
espêce de complaisance du fait qu'elle ne se produit pas reellement.
J'ai compris cela três clairement a l'occasion de nos tournees en
Amerique Latine. La-bas la realite est extrémement angoissante,
chargee d'un potentiel revolutionnaire enorme; dans les spectacles
thatraux que nous avons vus it y avait une solution facile a tout et
une fin generalement três triomphaliste et satisfaisante.
QUESTION: Questionner c'est donc selon vous le maximum que le

theatre puisse faire?
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S. TA VORA:

Ce n'est peut-etre pas impossible d'aller plus loin

mais c'est en tout cas tres tres dangereux. C'est meme tres facile de
faire une piece a la fin triomphaliste: la droite le fait tout le temps.
Dans

Andalucia Amarga

par exemple nous aurions pu montrer le

retour de l'emigrant vers une terre heureuse; pourtant, dans la
realite ceux qui reviennent, reviennent vers une terre encore et
toujours dure et amêre.

QUESTION: Ce n'est pas seulement dans les pieces de la droite
que l'on montre des solutions par trop faciles.

S. TA VORA: Bien sin- que non. Il y a beaucoup d'oeuvres qui se
disent de gauche mais en fait incorporent des elements de droite.

QUESTION: Je voudrais revenir sur cette distinction que vous
avez faite entre d'une part la culture populaire exploit& par l'elite
culturelle et d'autre part la culture populaire vraie. En realite vous
appelez culture populaire une tres grande et tres vaste culture
anonyme.

S. TA VORA: Cela peut etre une simple question de vocabulaire.
QUESTION: Oui, mais qui peut avoir de l'importance parce qu'on
a tellement abuse de la notion de culture populaire.

S. TA VORA: On pourrait dans ce cas parler d'une culture ouvriêre,
d'une culture qui nait de la situation du travail.
Generalement ce qu'on appelle .culture populaire>, est considers
avec un certain mepris. Cela est tres clair lorsqu'on regarde les
spectacles prepares par les secteurs intellectuels pour les masses
populaires. Ce sont souvent des spectacles tres elementaires,
infantiles, impliquant que la faculte de comprehension des masses
populaires est presque nulle. J'ai déjà vu des spectacles faits avec la
meilleure volonte du monde mais provoquant l'indignation. Ce
n'est pas parce que les gens issus d'un milieu populaire n'ont
jamais eu l'occasion d'ecouter Beethoven, qu'ils sont incapables de
goilter ses oeuvres !
Federico Garcia Lorca etait lui un intellectuel appartenant a la
bourgeoisie. Pourtant quand le groupe de theatre qu'il avait cree
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allait jouer dans les villages, jamais il ne proposa des pieces
mineures ou infantiles. C'est cela l'attitude correcte envers le
peuple.
QUESTION: La notion de culture populaire qui joue un role

considerable dans vos conceptions est três liee a la tradition
culturelle d'un peuple. En Flandre la culture populaire a ete rasee a
la fin du seiziême siècle. Aprês sont venues les dominations
espagnoles, autrichiennes, francaises et hollandaises. Pour nous, il
est totalement impossible de faire le travail que vous faites en
Espagne.
S. TA VORA: Mais nous aussi, nous avions perdu notre culture.

L'aprês-guerre espagnole avait provoque une perte d'identite
complete pour l'Andalou. Les chants andalous avaient méme ete
truques au point qu'ils etaient chantes par des Catalans ou des
Basques.
L'Andalousie aussi a ete spoliee de sa langue. Le Castillan s'est
impose comme langue aprês des siêcles de domination arabe.
Pourtant le peuple andalou possêde une identite culturelle des plus
significatives, une fawn de vivre qui lui est propre. A l'interieur de
chaque personne il y a une culture qui n'est pas morte.
QUESTION: Nous avons eu un trou noir durant quatre siêcles !

Méme en tant qu'etrangers nous savons que l'Espagne possêde une
culture populaire vive.
S. TA VORA: A un niveau três general je ne parle que d'une

redecouverte de la memoire.
QUESTION: Y a-t-il d'autres groupes en Espagne qui essaient de

rapprocher l'art et le travail?
S. TAVORA: Non.
QUESTION: Remarquez-vous depuis la mort de Franco une
difference en ce qui concerne votre travail?
S. TAVORA: Non plus... puisqu'il s'agit d'un problême de classe!
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Recemment nous avons recu de l'aide de la part de la mairie de
Seville oil depuis les derniêres elections sont entrées des gens de
notre milieu. Cette aide d'ailleurs n'est pas financiêre. On a mis a
notre disposition un endroit pour travailler, une chapelle au centre
de la ville et la reponse de la ville a notre spectacle a de plus ete une
reponse massive.
Le gouvernement centraliste de Madrid au contraire ne nous aide
pas. Pour le ministêre de la Culture, ce que nous faisons, d'abord
n'est pas du theatre et de plus ne le concerne aucunement. Bien que
la situation en Andalousie soit nettement differente, je suis conscient du fait que meme la-bas it faut proceder avec beaucoup de
vigilance. Le danger d'être utilise, d'être manipule, existe toujours.
QUESTION: Quels pays avez-vous visites?
S. TA VORA: Nous avons visite Puerto Rico, le Mexique, le
Venezuela, la Colombie et le Bresil.
C'est en Colombie que la confrontation entre 'La Cuadra' et les
groupes locaux a ete la plus vive. Le theatre colombien est un
theatre de gauche três militant qui ne tient aucunement compte de
la realite en dehors du theatre. Les pieces presentent des solutions
triomphalistes et resolvent tous les problêmes sociaux par la
revolution sur la scene.
Il y a en Colombie ni theatre professionel ni acteurs professionels.
Les gens s'occupent de theatre par engagement politique. Malheureusement leurs pieces sont souvent plutOt des discours politiques que du theatre. Je trouvais dommage que ce theatre copiat
un mauvais modêle europeen au lieu d'exploiter les possibilites si
riches de la culture populaire colombienne. J'insiste d'ailleurs sur
le fait que tout pays peut creer un theatre qui puise ses racines de sa
propre culture et dans ses problêmes sociaux particuliers.
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«PANEL.DISKUSSIE :
met Paul de Bruyne, Dina Van Berlaer-Hellemans,
Marianne Van Kerkhoven, Hans Van Maanen.

Hoe zit het met de band met de arbeidersklasse?

Rik Hancke opent de diskussie met die vraag, die bewust of
onbewust — dat laat hij in het midden — op het colloquium in de
hoek is geduwd. Doordat het vormingsteater zich te veel toespitst
op vormproblemen en nieuwe technieken (zoals improvisatie)
werkt het zich in een geisoleerde situatie. Terwijl het fundamentele
doel toch altijd blijft: de 80% van de bevolking te bereiken die geen
creel hebben aan de kulturele aktiviteiten, die geen middelen
hebben om zich te uiten of te ontwikkelen, die te bereiken. Dit
thema heeft geen plaats gekregen in de referaten en in de diskussies.
Volgens M. Van Kerkhoven is dit te wijten aan een bepaalde
cruciale faze waarin het vormingsteater terecht gekomen is. Zwartwit gesteld: na een periode waarin de pedagogiek de grootste
bekommernis was, krijgt nu de kunst de meeste aandacht. Met in
het achterhoofd de bedoeling om een, nu nog onmogelijke, nieuwe
en evenwichtige kruising tot stand te brengen.
Op het colloquium is daarom vooral de band tussen teorie en
praktijk, maar praktijk alleen van de kant van de akteurs uit, niet
van het publiek, ter sprake gekomen. En het over dat publiek
hebben, betekent vooral organisatorische problemen aanhalen.
Dat is niet gebeurd.
R. Hancke komt terug op die band met het publiek (lees: met de
arbeidersklasse): dat nieuwe evenwicht kan immers niet gevonden
worden als men de diskussie isoleert van de vraag "voor wie?" Het
zich eigen maken van kunsttechnieken als commedia dell'arte,
improvisatie, enz... is toch slechts in die mate zinvol wanneer ook
het publiek daar wat aan heeft. Dat moet in iedere diskussie rond
de opbouw van strijdkultuur een belangrijke plaats innemen.
D. Van Berlaer-Hellemans verwijst in verband met de geuite
kritiek ook naar die overgangsfaze van het vormingsteater: men
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stelt een decalage vast tussen de gebruikte vormen en technieken
en het te bereiken publiek. Om die kloof te overbruggen bezint
men zich meer op de middelen. Dat moment van bezinning mag
echter niet te lang duren anders mondt het uit in een esthetiserend
spel waarbij het publiek uit het oog wordt verloren. Anderzijds is
het toch een nuttig moment .an sich»: zo kan het kontakt met het
publiek dat op de gebruikte technieken niet meer reageerde,
hersteld worden.
Iemand uit het publiek verlegt hier de diskussie van het "voor
wie?", naar het "waarom?". Met welk doel houden we ons bezig
met pedagogiek en kunst?
D. Van Berlaer-Hellemans merkt daarbij op dat dat probleem wel
is aangeraakt in de verschillende lezingen, maar op contradictoire
wijze: Banu's stelling was immers dat in onze maatschappij die
doeleinden ter nauwernood zichtbaar waren en men zich tevreden
moest stellen met <<kleine bedoelingen», naarmate ze opduiken,
zolang deze laatste maar de konformiteit doorbraken. J. McGrath,
daarentegen situeert het doel duidelijk als element in de klassestrijd. Bij Van Maanen / De Bruyne is er ook een vast doel dat
daarenboven nauw wordt gekontroleerd.

Oplossingen

M. Van Kerkhoven voegt daar nog randbemerkingen aan toe:
1. van de organisatoren uit is er nooit de pretentie geweest om op
dit colloquium met oplossingen te komen aandraven; wel om
een forum in te richten waar over die oplossingen kan worden
gepraat.
2. dit colloquium werd georganiseerd door een werkgroep binnen
een universiteit. Deze laatste staat nog verder of van het publtek
waarvoor de produkties bestemd zijn. Van de kant van de
universiteit is het een eerste stap om de band universiteitmaatschappij te leggen: een eerste deur werd opengemaakt,
daarachter liggen nog vele gangen...
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Iemand .uit het publiek brengt toch een provocerende oplossing
naar voren, geinspireerd door voorstellingen over en daarna een
door gastarbeiders. De politieke teatergroepen zouden kunnen
worden ontbonden en het vrijgekomen vakmanschap aangewend
voor juist die groepen die veel beter weten waar ze het over hebben
en die tegen hun eigen onderdrukking vechten.
H. Van Maanen merkt op dat er al groepen op die manier
werkzaam zijn: bijv. het STUT in Utrecht waar spelers zich
volledig in dienst stellen van buurtmensen en samen met hen een
stuk maken voor de gemeenschap.
Volgens M. Van Kerkhoven veronderstelt het vormingsteater geen
enkelvoudige maar wel een dubbele of driedubbele praktijk: het is
bijv. perfekt mogelijk om op de universiteit te werken en tegelijkertijd toneel te maken met arbeiders uit de Rupelstreek. Het een sluit
het ander niet uit.

Oorzaken
F. Winter meent dat er behoorlijk rond de pot gedraaid wordt.
Door te diskussieren over een aantal vormelijke en inhoudelijke
problemen wordt er een polariteit kunst-pedagogiek gebOren. Die
polariteit is echter een schijngeboorte. Het fundamentele probleem
blijft de band met de arbeidersklasse. De taakstelling: bijdragen
tot de bewustwording van de arbeidersklasse, is niet tot een goed
einde gebracht. Men weet niet hoe dat centrale probleem op te
lossen en daarom schuift men er bijkomstige problemen langs.
H. Van Maanen geeft toe dat de term «arbeidersklasse» tegenwoordig zuur in de mond smaakt en daarom wordt geschuwd.
Toch is die volksband altijd onrechtstreeks in de referaten als
laatste schakel aanwezig: "wanneer bijv. M. Van Kerkhoven
spreekt over spontaneiteit dan denk ik als toeschouwer: dat is
misschien het middel waarmee je de band kan leggen".
E. Corijn brengt de diskussie terug op de krisis in de arbeidersbeweging. Het vormingsteater ontwikkelde zich in een faze toen de
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arbeidersklasse bewezen had in het offensief te kunnen gaan en het
perspektief van het socialisme een onmiddellijk punt op de agenda
was. Die strijd die aan de gang was en het perspektief van het
socialisme waren twee in elkaar verstrengelde begrippen. Sinds de
economische krisis van '74 werd de arbeidersklasse opnieuw in een
defensieve positie gedrukt en ontstond er een kloof tussen enerzijds
de onmiddellijke taak nl. van die defensieve rol afraken en
anderzijds het perspektief van een andere maatschappij: die twee
hebben op dit moment niet meer zoveel met elkaar te maken.
P. De Bruyne antwoordt dat ondanks het feit dat de reaktionaire
momenten binnen de arbeidersbeweging de bovenhand hebben, er
toch ook nog kritische momenten overblijven. Het blijft dus
mogelijk om, daarbij aansluitend, politiek teater te maken. Het
belangrijke probleem wordt dan: hoe kan je beter op die kritische
momenten inpikken?
Rik Hancke: "Maar dan kom je in een gevaarlijke fatalistische
houding terecht: de eerste tien jaar was alles koek en ei. Nu is er
krisis, groepen vallen of en is het wachten op nieuwe kritische
momenten, dan wordt alles weer goed... Op die manier herleiden
we ons tot passieve dobbers op een kabbelende beek. Het is toch
onze taak het autonoom moment van de kulturele bewegingen uit
te bouwen tot iets dat initiatief kan nemen ter ondersteuning van
wat er in de arbeidersstrijd, de vrouwenstrijd, de kernenergiestrijd... gebeurt. Het is voor ons een kwestie niet alleen om
kritische momenten te zoeken, maar ons te vermengen met de
strijdende delen van de bevolking. Dat is het doel van het
Kultureel Front."
Volgens H. Van Maanen is er hier niet zozeer sprake van fatalisme
als wel van twee uitwaaieringen van de oorspronkelijke idee van
vormingsteater. Enerzijds zoekt het politieke teater aansluiting bij
de kritische momenten in de arbeidersbeweging via andere wegen
en door nieuwe relaties te scheppen. Anderzijds hebben sommige
politieke teatergroepen zich gericht tot andere onderdrukte groepen in de maatschappij, dus niet meer uitsluitend tot de arbeidersklasse. Dat betekent echter niet dat men zich onttrekt aan de
oorspronkelijke historische taak: tussenkomen in de klassestrijd.
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E. Corijn poneert een tweede stelling die nauw verband houdt met
de lezing van G. Banu: daar het synthese-moment te ver of ligt
moet men in de titel van het colloquium een keuze maken tussen
hetzij kunst, hetzij pedagogiek. De dieper liggende reden daarvoor
is aan te wijzen in de faze van de klassestrijd: uit een defensieve
houding treden veronderstelt heel elementaire mechanismen: het
komt er op aan werktijdverkorting te krijgen, aan de indeksaanpassing niet te laten raken... Grotere problemen komen daardoor
niet aan bod.
D. Van Berlaer-Hellemans brengt daar tegen in dat het nooit de
bedoeling was dat woord .tussen. in de titel tot een keuze te laten
leiden. Wel om op dit colloquium te zoeken naar verbindings- en
overstijgingsmogelijkheden.
M. Vanhelleputte sluit het debat met de kritische bedenking dat
over het jeugdteater tijdens het colloquium met geen woord is
gerept. Terwijl jeugdvormingswerk in de praktijk van het vormingsteater toch een belangrijk aandeel heeft.
Luk Van den Dries
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Salvador Tavora in "Andalucia Amarga".

TERUGBLIK
A. OMZIEN IN VERWONDERING EN DAN VERDER GAAN

1. Het colloquium als ont.sleker
Toen wij in oktober 1979 het colloquium Normingstheater: tussen
kunst en pedagogiek' organiseerden, waren wij er ons niet volledig
van bewust dat dit colloquium een onverwachte aktualiteitswaarde
zou krijgen en dat de daar besproken problemen en polariteiten in
de daarop volgende maanden in het brandpunt zouden staan van
alle diskussies die in de rangen van het vormingstheater gevoerd
werden en nog worden. Ook al gingen wij uit van een aanwezige
voeling met de praktijk, waarin op dat moment de keuze-tegenstelling <kunst of politiek. al aan het broeien was, toch was het
initieel slechts onze bedoeling om 1) (in de lijn van ons eigen
onderzoek en bewust van de noodzaak aan theorievorming) een
konfrontatie aan te gaan tussen de theorie en de praktijk van het
vormingstheater, 2) de internationale kontekst aan te tonen waarin
dit theater gesitueerd dient te worden en 3) de grote verscheidenheid in opvattingen, werkwijzen, politieke en artistieke standpunten binnen het vormingstheater tot uiting te doen komen. Heel
bewust stelden wij daarom de problematiek van het colloquium zo
breed en zo open mogelijk : het woordje “ tussen» in de titel van het
colloquium kreeg in onze ogen een prioritaire betekenis in de
afbakening van de discussiestof. Praktisch alle referaathouders zijn
in hun diverse analyses echter verder gegaan dan onze algemene
vooropstellingen en ook de tussenkomsten van de zeer talrijke
mensen uit het Vlaamse en Nederlandse vormingstheater, die het
publiek van het colloquium uitmaakten, hebben aan de diskussies
een zeer aktueel karakter verleend.
Sinds het colloquium is binnen het vormingstheater een ware
bilandiscussie over 10 jaar praktijk op gang gekomen: denken we
maar aan de catalogus van de overzichttentoonstelling 'Theater op
de bres', alsook aan de tentoonstelling zelf en de manifestaties
errond (alle georganiseerd door het Theatermuseum te Amsterdam
24/11/79-10/3/80); denken we aan het studieweekend van het
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Kultureel Front Vlaanderen (5-6 januari 1980) en aan de diskussiedag «over de kwaliteit» georganiseerd door het Kultureel FrontNederland (15 maart 1980); denken we aan de overzichtartikels
van Jan Paul Bresser en Ruud Gortzak in de Volkskrant (8/3/80)
en van Hugo Durieux in De Morgen (14/4/80), aan de kleine
polemiek tussen Andre Rutten en Ruud Englander in Toneel
Teatraal (april 1980), aan het Vlaams-theaternummer van Alternatives Theatrales (zomer 80), aan de produktie Jan zonder Vrees
van Jan Decleir en Hugo Claus enzovoorts.
Op al deze plaatsen kwamen steeds dezelfde discussiepunten naar
voren op een zo treffende wijze, dat het onhoudbaar wordt deze
terugblik te beschouwen als een terugblik op het colloquim alleen.
Ook al dreigt deze bijdrage hierdoor een erg konjunktureel karakter te krijgen, het is in deze kontekst niet te vermijden hier terug te
blikken op een hele bezinningsperiode waarin het colloquium
slechts een faktor is geweest, maar een faktor die een zeer
bepalende rol heeft gespeeld, t.w. de rol van een soort ontsteker:
een begin, een eerste mogelijkheid om een reeks discussiepunten
die al een tijd aan het borrelen waren, te verwoorden.
Ms forum heeft het colloquium zijn rol dus ten volle vervuld, ook
al werd door sommige aanwezigen vaak nog te zeer verwacht dat
hier oplossingen uit de bus zouden komen en dat het vormingstheater nu eens — eens en voor goed — een keuze tussen de kunst
en de pedagogiek zou maken.
Ook de noodzaak van een regelmatige, ja eigenlijk permanente,
konfrontatie tussen theorie en praktijk is in de loop van het
colloquium afdoende bewezen.
Zeer algemene uitspraken als "theater is geen doel op zich, maar
een middel", hoor je zowel uit de mond van Salvador Tavora (1),
als uit die van vertegenwoordigers van Proloog (2); alleen de
• onfrontatie met hun zeer verschillende praktijk kan de betekenis
van dergelijke statements duidelijk maken. Nochtans is tijdens dit
colloquium wat te uitsluitend de nadruk gelegd op de dramaturgische kant van de praktijk van het vormingstheater, minder op
het werk van de akteur en nog veel minder op de bijdrage van het
publiek. In de bezinning die het colloquium realiseerde kwamen
dus vooral de interne problemen van het vormingstheater aan bod
en veel minder de invloed die de buitenwereld op dit theater
uitoefent. Om een klein korrektief hierop aan te brengen, willen we
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in deze terugblik eerst ingaan op de omschrijving van het politiekmaatschappelijk kader waarbinnen dit bilan van 10 jaar vormingstheater gesitueerd dient te worden.

2. De grote en de kleine revoluties
Zelfs al blijft dit een te snelle, eerste-gezichtanalyse, toch kan men
er niet om heen dat vandaag zowel binnen als buiten het vormingstheater de mening veld wint dat het vormingstheater zich .vroeger»
bezig hield met .de grote revolutie» en nu met de Aleine revoluties» (3). Deze accentverlegging van de arbeidersstrijd naar de
vrouwenstrijd, homobeweging, ecologische revolte enzovoorts,
wordt door de enen afgekeurd, door de anderen positief benaderd.
Welke appreciatie men er ook voor heeft, het blijft een feit dat de
realiteit die door het vormingstheater van vandaag wordt beschreven een gefragmenteerde realiteit is, die niet meer door een
eenmakende ideologie of overtuiging overkoepeld wordt. En alhoewel door deze accentverschuiving een langverdrukte gedachte
de bovenhand haalt, nl. dat al deze deelstrijden even belangrijk zijn
in een socialistisch perspektief als de globale politiek-economische
omwenteling van de maatschappij, toch werkt deze idee in de
huidige kontekst van een defensieve arbeidersstrijd, fragmenterend
in op het globale perspektief van de opbouw van een socialistische
maatschappij: het wordt een <<werken voor eigen winkel» waarbij
het einddoel van het socialisme niet in theorie, maar wel in de
dagelijkse praktijk uit het oog verloren wordt. Men meent zich
afgesloten van de rest van de maatschappij, er treden vormen van
demoralisatie en apathie op.
En tegelijkertijd heeft deze evolutie ook positieve kanten: de
strijdkultuur wordt met alle kracht teruggedrukt in haar funktie
van ideologie-kriticus. Het niet meer uitsluitend ter beschikking
staan van de e,conomisch-sociale strijd doet haar de invloed
herontdekken die zij artistiek en politiek als autonoom bovenbouwfenomeen op de burgerlijke kultuur kan uitoefenen. De strijd
tegen de heersende ideologie die in de laatkapitalistische maatschappij met haar bewustzijnsindustrie en massale kulturele konsumptie aan belang wint om elke .grote revolutie» te doen lukken,
wordt opnieuw een van haar belangrijke taken. Het terrein waarop
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ze zich begeeft is moeilijk en bezaaid . met hindernissen. De
recuperatie is alomtegenwoordig en bovendien beschikt de strijdkulturele beweging op dit vlak over heel wat minder ervaring en
historische voorbeelden.
Nochtans keert zij hier terug naar haar oorspronkelijke uitgangspunt: niet de economische strijd van de arbeidersklasse, noch die
van de theatermakers zelf, vormde de direkte aanleiding tot het
ontstaan van het politieke theater, maar wel de krisis in de
ideologische bovenbouw: de twijfel aan de motivatie om zich als
kunstenaar in dit maatschappelijk systeem in te schakelen, de
twijfel aan de zin van de eigen artistieke praktijk in dit bestel, de
zinledige hierarchie en de geformaliseerde specialismen binnen het
theater enz.
De allereerste aanzetten tot het ontstaan van het politieke theater
lagen immers in het uittesten van vormen van kollektief werk en
zelfbeheer.
Deze demokratisering van het theaterbedrijf op zich en de vertaling van deze demokratische principes naar het publiek toe,
werden achteraf als vanzelfsprekend en bijkomstig beschouwd
t.o.v. de maatschappelijk-politieke boodschap die meegedeeld
moest worden.
Moeilijkheden in het funktioneren van zelfbeherende eilandjes
binnen de kapitalistische maatschappij en de algemene evolutie
naar een grotere accentuering van ideologische problemen, leidden
ertoe dat het politieke theater zich vandaag opnieuw ook meer
gaat verdiepen in de problemen van zijn eigen interne funktionering zowel op het artistieke als op het organisatorische vlak. Op
dat punt blijkt er nu pas "tijd om met mekaar van mening te
verschillen" (4); of beter; nu pas zijn de problemen in de interne
funktionering zo groot geworden, dat zij in een gewijzigde politieke
kontekst, niet meer uit de weg gegaan kunnen worden.

3. De fundamentele vragen
Waar situeren zich dan de knelpunten, de fundamentele vragen
van het vormingstheater vandaag? En welk antwoord kan erop
gegeven worden? Voor wie vanachter de schrijftafel, vanuit een
theoretisch standpunt, deze vragen te lijf gaat, is het antwoord
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alleszins eenvoudiger dan voor wie in de praktijk aan de ene of aan
de andere oplossing een artistieke gestalte moet geven. Dat is
wellicht de reden waarom het beantwoorden van de gestelde
vragen zo traag verloopt en waarom het zo lang duurt eer er in de
vertoningen iets te zien valt van de overstijgingsmogelijkheden die
rationeel al lang duidelijk waren. Maar omgekeerd, is de theorie
niet bij machte zich een probleem te stellen, als daartoe in de
praktijk de aanzetten niet aanwezig zijn.
Het vormingstheater durft eindelijk zijn kernvragen formuleren,
maar durft er nog geen antwoorden op geven. Deze kernvragen
zijn in een aantal parallelle polariteiten samen te vatten:
Is het theater een doel op zich of een middel?
Vertegenwoordigt het moment van de politieke kultuur een autonome funktie binnen deze maatschappij of dient het zich als
kultuuruiting volledig ondergeschikt te maken aan de omwenteling
van de economische basisstrukturen van deze maatschappij?
Dient dit theater zich bezig te houden met de arbeidersstrijd in zijn
hoofdzakelijk economische bekommernis en is de behandeling van
bovenbouwfenomenen dan minder belangrijk?
Dienen de noden van de arbeidersklasse te bepalen wat de praktijk
van het politieke theater moet zijn of hebben de kunstenaars die dit
theater maken hier een beslissende inbreng te verdedigen?
Is het opeisen van een autonome funktie voor de kultuur en een
inhoudelijk beslissingsrecht voor de kunstenaar geen teken van het
vervallen in een burgerlijk individualistische instelling?
En is, aan de andere kant, de keuze voor een dienende strijdkultuur een teken van een proletarisch, kollektivistische instelling?
Is het eerste een garantie voor de produktie van een kwaliteitskultuur?
Betekent het tweede een kwaliteitsverlaging vanuit het standpunt
van de kunstenaar?
M.a.w. ten slotte, dient er gekozen te worden tussen Kunst en
Pedagogiek, Vorm en Inhoud?

Het is echter te eenvoudig al deze tegenstellingen te herleiden tot
twee verschillende overlevingsstrategieen, zoals Jan Smeets het in
zijn artikel stelt (5): nl. als de keuze tussen een «volwassen theater»
worden of de steun van een breed publiek behouden, twee elementen waarvoor de overheid gevoelig zou zijn.
Het is ook te eenvoudig de huidige bekommernis om de artistieke
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kwaliteit terug te brengen tot een poging om een eerder opgedaan
trauma te boven te komen. In de eerste fase van zijn bestaan werd
het vormingstheater nl. om artistieke redenen door de officiele
theaterkritiek afgekraakt; ook al verborg deze artistieke afkeuring
maar al te vaak politieke en zelfs ethische oordelen, toch waren
aspekten van deze kritiek, vnl. wat de .saaiheid» van het vormingstheater betreft, wel terecht.
Het politieke theater reageerde hier meestal op met een nog fellere
verdediging van de politieke standpunten, maar toch bleef de
wrange nasmaak van deze kritiek hangen en werd het verhelpen
aan de saaiheid tot een van de hoofdbekommernissen van het
vormingstheater op het moment dat het publiek zijn verveling
t.o.v. de steeds herhaalde schema's begon uit te drukken. De
artiesten van het vormingstheater hebben zich echter tot op heden
niet kunnen bevrijden van een zeker minderwaardigheidsgevoel
t.o.v. .de grote kunst. en .aan de andere kant» heerst nog steeds
een gevoel, dat door Andre Rutten zo treffend omschreven werd
als "een wantrouwen t.o.v. theatermakers die onder hun intellectuele niveau bezig zijn". (6)
Al deze facetten spelen een rol in de fundamentele vragen van het
vormingstheater zoals deze op het colloquium geformuleerd werden. We wezen er echter reeds op dat deze vragen vnl. geformuleerd werden door de makers van de strijdkultuur, maar dat het
publiek met zijn noden daarin buiten beschouwing bleef.
Nochtans zijn de kortsluitingen met dit publiek op vele nivo's
aanwezig, zoals o.m. bleek op de diskussiedag ((over de kwaliteit»
georganiseerd door het Kultureel Front-Nederland. Vanuit de
aanwezige vertegenwoordigers van publieksgroepen bestond er
weinig begrip voor de houding van sommige akteurs en regisseurs
die het bestaan van een politiek experimenteel theater verdedigden,
m.a.w. die het recht opeisten om zich als kunstenaar met zuiver
artistieke vragen te gaan bezighouden. Vanuit het publiek werden
zij voor de keuze gesteld: "je vak of de strijd", een oordeel dat
hard aankomt voor een beweging die precies ontstaan is uit het
besef dat in deze maatschappij het enige zinnige bestaan van een
kunstenaar gesitueerd was in een

verbinding van zijn vak met de

strijd.
De verantwoordelijkheid voor een dergelijke houding vanwege het
publiek ligt echter voor een groot deel bij de makers van het
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vormingstheater zelf: vanaf het begin hebben zij aan het publiek
een aantal (steeds dezelfde) inhoudelijke modellen en schema's
aangeboden waardoor dat publiek een bepaalde plooi is gaan
aannemen, een verwachtingspatroon heeft opgebouwd, waarin het
nu telkens opnieuw voldoening wil krijgen: de reproducerende
kultuurgewoonte van het grote publiek werd dus door het vormingstheater tot op heden geenszins doorbroken. Ook de georganiseerde arbeidersbeweging tekent hier verantwoordelijk voor:
vanaf haar ontstaan heeft zij de strijd op kultureel nivo als
bijkomstig ter zijde geschoven en de arbeidersklasse regelrecht en
kritiekloos in de armen geduwd van de gecommercialiseerde
konsumptiekultuur, waar een passief ondergaan primeert en de
toeschouwer zeker niet als producent aan het kulturele gebeuren
deelneemt.
De polariteit "je vak of de strijd" doorkliefde ook de praktijkervaringen die tijdens het colloquium naar voren werden gebracht.
Aan de ene kant vinden we Tavora voor wie kultuur een verlengenis van werk en leven moet zijn, een verlengenis waarbinnen
het algemeen belang van de arbeidersklasse verdedigd moet worden; McGrath die niet wil uitgaan van de abstrakte idee «socialisme» maar van de ervaringen van de arbeidersklasse zelf (ook
hun ervaringen met entertainment) en Boal die de strijd zelf aan de
basis wil stimuleren door elk individueel konflikt open te trekken
tot een gemeenschappelijk klasseprobleem. Aan de andere kant
staan het verhaal van Rense Royaards over het Werkteater en het
praktijkrelaas over Wisselstuk van Het Trojaanse Paard: in beide
staan de eigen ervaringen van de akteur in het centrum van de
artistieke kreatie. (7)
De praktijk van het vormingstheater blijkt gevangen te zitten in
het ene of het andere uiterste: ofwel vooraf vastleggen waar men
met een stuk naartoe - wil (uitgaan van de behoefte van het
publiek?) ofwel een terugkeer naar het spontane, artistiek proces
(uitgaan van de behoefte van de artiest?) waarbij de uitkomst en
dus de vormingsintentie ' op de helling worden gezet.
Het lerende of het onderhoudende? Het onderzoek van je eigen
grenzen als theatermaker of van deze van je publiek? (8)

185

4. Fragment en emotionaliteit
Wanneer in ons eerste theoretisch onderzoek, dat zijn neerslag
vond in Blijf niet gelaten op de wonderen wachten vooral het
begrippenpaar .open en gesloten vorm» in het centrum van de
dramaturgische analyse stond, dan treffen we in alle analyses die
op het nivo van het colloquium gemaakt werden twee nieuwe
steeds terugkerende steekwoorden aan, nl. het fragment en de
emotionaliteit.
Op het eerste gezicht lijkt het fragment zich met een verder
openbreken van de vorm te verbinden en schijnt de emotionaliteit
te wijzen op een verenging van de gestelde problematiek; in het
verleden van de theatertraditie betekende de emotionele aanpak
van welk thema dan ook onvermijdelijk een individualizering en
een vernauwing zowel van de ideologische als van de vormelijke
mogelijkheden. Maar de nieuwe kombinatie fragment-open vorm,
emotionaliteit-gesloten vorm formuleert op een te simplistische
manier de evolutie die zich in het vormingstheater voltrekt. Indien
er een algemene conclusie aan de recente evolutie van de dramaturgie van het vormingstheater te verbinden is, dan is het wel die
van de overwinning van een zekere complexiteit, heterogeniteit en
multipliciteit van de uit te testen middelen op het simplisme, de
eenduidigheid, het schematisme van weleer.
In het drieledige schema 1. doorlichting van de maatschappelijke
mechanismen, 2. de kritiek op de strukturen en 3. het aanbrengen
van een alternatief tot verandering valt in het hedendaagse vormingstheater dit derde luik meestal weg. De invloed van de
evolutie in de maatschappelijke werkelijkheid laat zich hier rechtstreeks voelen; maar het spreken over deelstrijden i.p.v. over een
globale maatschappelijke omwenteling zou toch in het aankaarten
van deelperspektieven kunnen resulteren; dat ook dat minder
gebeurt heeft te maken met het feit dat het vormingstheater in het
verleden nooit een echt bevredigende oplossing voor de theatrale
uitbeelding van het perspektief heeft gevonden. De fragmentering
van de werkelijkheid leidt hier dus ook tot een niet-meer &Orbreken van de realiteit in een uitweg naar de toekomst en naar de
praktijk: de tendens ontstaat hierdoor zich uitsluitend in het
onmiddellijk herkenbare te gaan opsluiten. Het gevaar om in
abstracties te vervallen wordt nu wel vermeden maar tegelijkertijd
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wordt een van de mogelijke doorbrekingen van het realistische
kader opgeofferd. Een zeker positivisme klinkt door in het vormingstheater.
Fragmentering draagt dus in zich een aantal potentiele mogelijkheden zowel tot het opentrekken als tot het sluiten en verengen van
de artistieke uitingsvormen waarin het vormingstheater vandaag
zijn politieke boodschap wil gieten; in welke zin de fragmentering
deze tegenstrijdige mogelijkheden zal aanwenden, hangt bijgevolg
sterk of van de andere komponenten waarop de dramaturgie van
het vormingstheater een beroep gaat doen. En hier botsen we dan
op het kernwoord emotionaliteit dat in praktisch alle referaten
naar voren werd geschoven als concentratiepunt binnen de gekozen dramaturgische oplossingen. (9)
Op de gevaren die verbonden zijn aan een veelvuldig gebruik van
emotionele patronen en aan de emotionaliteit zelf als uitgangspunt
voor het artistieke proces in het vormingstheater werd reeds
voldoende gewezen: de onkontroleerbaarheid van de emoties, de
tendens het politieke inzicht te laten verdwijnen in een nieuw soort
katharsis, de onvermijdelijke individualizering verbonden aan het
soort .bevrijding>> dat emoties kunnen aanbrengen, het sociaal
adaptieve aspekt van emoties binnen een maatschappelijk bestel
dat emoties en als tweederangs en als manipuleerbare menselijke
fenomenen benadert, de individualistische, ahistorische, kleinburgerlijke en esthetiserende traditie die in de theatergeschiedenis met
het behandelen van emotionele problemen verbonden is enz enz.
De binnen het vormingstheater gegroeide afkeer van simplisme en
van de daaruit voortvloeiende saaiheid is nog geen garantie dat
niet voor een nieuw .simplisme>> of een andere eenzijdigheid zal
gekozen worden, met alle gevolgen vandien.
Nochtans hoeft de as rationaliteit/emotionaliteit geen absolute
tegenstelling in zich te houden. De polariteit gevormd door
enerzijds een rationaliteit die intenties op voorhand vastlegt en dus
intens op de lering van het publiek gericht is en anderzijds een
emotionaliteit die afwacht wat uit de kunstenaar komt en die voor
het publiek de vormingsintentie ondergeschikt maakt aan het
vermaak, kan ook als komplementair beschouwd worden, waardoor ook de positieve aspekten van de emotionaliteit binnen het
vormingstheater geintegreerd zouden kunnen worden, zonder de
verworvenheden van de eerste periode op te geven. Ook op deze
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positieve aspekten werd tijdens het colloquium gewezen: 1. Boal
maakte duidelijk dat zelfs uitgaande van zeer persoonlijke problemen de ik-wij overgang gemaakt kan worden via analogie of
identiteit; 2. de introduktie van improvisatietechnieken betekent
voor het vormingstheater een terugkeer naar het spontane en doet
het een middel aan de hand om formalisering en burokratisering
tegen te gaan; 3. het vergroten van de emotionaliteit betekende
een afstappen van het gebruik van abstrakte figuren: het personage
werd voor het vormingstheater een nieuw begrip en een nieuw
middel om een clichematige benadering van de werkelijkheid tegen
te gaan; 4. het gebruik van een fysieke, non-verbale taal is (naast
het personage) een ander middel om het individuele en emotionele
artistiek vorm te geven (Tavora); 5. maar de belangrijkste troef die
emotionaliteit het vormingstheater kan aanbieden is toch wet
gelegen in het slaan van een brug naar de arbeidersklasse als
publiek, door in te spelen op gevoelens als sociale onrechtvaardigheid, woede, enthousiasme e.d., als ontstekers van zelfaktiviteit en
revolutionaire praktijk.
Emotionaliteit kan voor het vormingstheater een nieuwe dimensie
krijgen als zij gezien wordt in het kader van een zoeken naar
kollektieve emoties, zowel politiek als kultureel: dan pas kan zij
voor dit soort theater een kommunikatiemiddel worden, dat in de
oorspronkelijke doelstellingen inpasbaar wordt. Wanneer Tavora
beweert: "a l'inte-rieur de chaque personne it y a une culture qui
n'est pas morte" (10) dan gaat hij op zoek naar onder de huidige
realiteit aanwezige kulturele archetypen, die sterk emotioneel,
maar niet individueel gefundeerd zijn. Ook Mistero Buffo speelde
in op deze archetypen.
Zowel de fragmentering die de opbouw van een nieuwe samenhang
aan het publiek overlaat als de emotionaliteit die uitgaat van de
individuele of kollektieve betrokkenheid van het publiek, stellen
het participatiemoment van het publiek in een nieuw daglicht met
minder beperkingen dan de zuiver rationele participatie van weleer.
Het participatiemoment, dat demokratisch proces dat zich tijdens
de vertoning voltrekt, verdwijnt dus (nog?) niet uit de kernbekommernis van het vormingstheater, het wordt alleen met
andere middelen bevochten.
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5. De interne en de externe faktoren
Die andere middelen geven uiteraard ook een andere inhoud aan
die participatie. En in het kader van de terugkeer van het vormingstheater tot zijn rol van ideologie-kriticus kan hier de eerder
nooit zas bewuste vraag aangepakt worden naar het doorbreken
van de konsumerende houding van het publiek. In de strijd tegen
deze houding, die in feite essentieel is en bepalend voor elke interne
evolutie van het vormingstheater, spelen echter niet alleen de
organisatie van het artistiek proces en zijn resultaten een rol, maar
ook de organisatie van het publiek tout court: het bereiken van de
fameuze «band met de arbeidersklasse>> is voor een groot deel een
organisatorisch probleem. Opdat een publiek bewust zijn eigen
realiteit in een vertoning gaat hanteren, zijn er niet alleen artistieke
maatregelen nodig.
Aan de hele problematiek van de interne evolutie van het vormingstheater, zoals deze door het colloquium gesteld werd, moeten
dus niet alleen de externe faktoren van de politieke evolutie in het
maatschappelijk bestel toegevoegd worden, maar ook de organisatorische problemen van dit theater t.o.v. zijn publiek. En die
wederzijdse en systematische beinvloeding van dit theater en zijn
publiek, die lange tijd de bron was waaruit het vormingstheater
zijn kracht putte, is tot nog toe nooit ernstig onderzocht geworden.
"Op welke bres heeft dat theater dan al die jaren gestaan?" vraagt
Andre Rutten zich af, "het wilde vechten voor het eigen publiek.
Het werd gedwongen te vechten voor het eigen bestaan" (11): ook
dat is een faktor die het huidige vormingstheater getekend heeft,
wellicht nog meer in Nederland dan in Vlaanderen. Maar ook bij
ons werd tot op heden veel te weinig nagegaan wat de invloed is
geweest (en nog is) van het aanvaarden van subsidies, van het zich
konformeren aan door het wettelijk bestel opgelegde normen.
Nochtans is de vraag of het politieke theater gerekupereerd zal
worden ofwel of er iets nieuws uit zal groeien niet alleen een
kwestie van dramaturgische koncepten en theatrale invloeden:
deze vraag wordt in hoge mate mee bepaald door al deze aan het
theater-als-artistiek-proces externe faktoren.
Wat wij hier vanuit theoretische hoek aan het vormingstheater
kunnen aanbieden is slechts een beter inzicht in de ideologische en
dramaturgische mogelijkheden van dit ogenblik, in de gevolgen
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verbonden aan het gebruiken van een aantal (her)ontdekte technieken. Of de praktijk van het vormingstheater daar rekening mee
wit houden of niet: die keuze heeft zij zelf in de hand. Het
vormingstheater zal zijn eigen praktijk echter pas volledig onder de
knie krijgen, wanneer het deze theoretische analyse zal verbinden
met een inzicht in de maatschappelijke periode en een inzicht in de
werking van alle aan het artistieke proces externe faktoren.
Het vormingstheater van vandaag ligt voor ons als een grote
gistende put, waarin een enorme heterogeniteit heerst, waarin geen
synthesemoment te onderkennen valt, waarin niet meer het stereotiepe, maar het «alles is mogelijk>> aan de orde wordt gesteld. Maar
het vormingstheater is zich nog te weinig bewust van zijn macht
t.o.v. de heersende kultuur. Aileen de praktijk kan een volgende
stap in die evolutie aanbrengen, als het vormingstheater erin zal
slagen een greep te krijgen op het volledige veld van interne en
externe faktoren die zijn wezen uitmaken en als het dit veld van
faktoren met de nodige dialektische zin tegemoet zal treden.
Marianne Van Kerkhoven.

NOTEN
(1) cfr Salvador Tavora, Tot lering en vermaak: 9 manieren voor 10 jaar vormingstheater p 162
(2) "Het Toneel zal zich tegelijkertijd moeten bekeren van doel in zich tot middel." Kommer
't Mannetje (Proloog) tijdens de discussie op de wereldtheaterdag, Hot-theater Den haag,
november 1969 (!) geciteerd door Jan Smeets in: lk weet het zeker: ik weet het nog niet
zeker... Een persoonlijke geschiedenis van 10 jaar politiek vormingstheater. in: Theater op de
Bres, Bart Dieho, Amsterdam 1979, p. 9
(3) Loek Zonneveld in De Groene Amsterdammer, september 1979, geciteerd door Jan
Smeets, o.c. p. 20
(4) Jan Smeets, o.c. p. 16
(5) Jan Smeets, o.c. p. 16
(6) Andre Rutten, Wanneer mag vormingstoneel ook toneel heten?, Toneel/teatraal jg 101, nr.
4, april 1980, p. 17
(7) En toch trekt het Werkteater zich met het stuk Etiketten plakken volledig binnen de
huidige problematiek van het vormingstheater: over strukturen spreken via de weg van
emoties en precies aantonen dat die emoties door de strukturen gemanipuleerd worden.
(8) cfr Ruud Englander, Een kringetje van 10 jaar, in: Toneel Teatraal, jg 101, nr. 4, april 1980
p. 17
(9) We verwijzen hiervoor naar de geplande verzamelbundel van de werkgroep vormingstheater, met als voorlopige titel Emotionaliteit in en rond het vormingstheater: een
twistpunt? (begin 1981).
(10) cfr Salvador Tavora, Tot lering en vermaak: 9 manieren voor 10 jaar Vormingstheater, p 171
(11) Andre Rutten, Een journalist keek toe, in: Theater op de Bres, o.c. p. 22
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B. SIGNAAL OF DWAALLICHT?
ENKELE POTENTIELE WEGWIJZERS

Zoals in het inleidend hoofdstuk tot deze verzamelbundel uitvoerig
werd uiteengezet (1), lag aan het colloquium `vormingsteater:
tussen kunst en pedagogiek' een welbepaalde opzet ten grondslag:
de werkzaamheden werden opgevat als een dynamische schakel in
het aan gang zijnde onderzoek, geenszins als een statische bekendmaking van in afzondering bereikte en hoe dan ook vastliggende
resultaten.
Uit een dergelijk opzet — voor zover niet beperkt tot een holle
geloofsbelijdenis — vloeien verplichtingen voort die achteraf dienen te worden nagekomen: eerst en vooral moet de vraag naar de
bereikte resultaten daadwerkelijk gesteld en, in de mate van het
mogelijke, beantwoord worden; vervolgens behoren deze eventuele
resultaten ook te worden verwerkt in de praktijk van het verdere
onderzoek.

Het beroep op de gevoelens: zinvol procede of riskante gemakkelijkheidsoplossing?

Heel wat vragen, heel wat controversiele reakties tijdens de
werkzaamheden draaiden rond het vrij intensieve beroep dat
vandaag de dag in het vormingsteater wordt gedaan op de emoties
van spelend gezelschap en publiek. Gold het hier een schijnprobleem geinduceerd door de inbreng op het colloquium van een
sterk de emoties bespelend `Werkteater'? Of stond temidden van al
deze vragen en opwerpingen een even aktuele als konkrete keuze
voor het vormingsteater in de branding? Argumenten van praktische en van teoretische aard pleiten voor de tweede mogelijkheid,
t.w. voor een uit de realiteit stammende, in de realiteit aanwezige
controverse rond het gebruik van emotionele effekten.
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Emotionaliteit als diskussiepunt tijdens het colloquium
Natuurlijk, dat het `Werkteater' invloed uitoefende op het colloquium, staat wel buiten kijf: deze Amsterdamse groep bracht reeds
de eerste avond (vrijdag, 26 oktober 1979) een opvoering van
Etiketten plakken; Rense Royaards (van het `Werkteater') leidde de
morgen daarop (zaterdag, 27 oktober 1979) een intensieve <<workshop»-diskussie n.a.v. deze opvoering. (2) Deze invloed was echter
evenmin toevallig als onverwacht ! Beide organizatoren van het
colloquium — tevens redakteurs van deze verzamelbundel — gaan
in hun respektieve referaten immers vrij uitvoerig in op het gebruik
dat in het hedendaagse vormingsteater wordt gemaakt van o.m.
individualizering, improvizatie, fragmentvorm, mytologizering,
ideologiekritiek... en emotionaliteit. (3) De keuze van het `Werkteater' speelde in op een aantal nieuwe tendensen waarvan het
controversiele karakter dus werd vermoed.
Niet de rol van het `Werkteater' dan, maar «undue influence»
vanwege de organizatoren op het verloop en de problematiek van
het colloquium? Ook deze opwerping kan m.i. ontzenuwd. Eerst en
vooral was het natuurlijk geen persoonlijke willekeur maar voorafgaandelijk wetenschappelijk onderzoek waardoor deze controversiele punten — en ik beklemtoon opnieuw: het waren er verschillende — geinduceerd werden. Vervolgens kon helemaal niet
worden vermoed hoe sterk, los van elke suggestie vanwege de
organizatoren, het pro en contra van emotionele effekten in de
referaten van de gastsprekers en in de hieropvolgende diskussies
zou worden opgenomen.
Wat de referaten van de gastsprekers aangaat, denk ik bijv. aan
het kommentaar van Dieter Herms op het gebruik, bij het `Teatro
Campesino' van emotioneel geladen beelden als «Quetzalcoatl» en
«La Virgen de Guadeloupe» (4); tevens aan Augusto Boals
verdediging van een meer verinnerlijkte, meer psychisch verankerde problematiek in het Westeuropese i.t.t. het Zuidamerikaanse
<<theatre of the oppressed» (5). "When (in Latin America) we argue
about salaries," aldus Boal, "there is not much chance of very
intimate, very psychic and hence very dramatic secrets coming out
in the open. When, however, we are tackling the more sophisticated European oppression, hidden in the consciousness of the
individual and reducing his potential, this might very well be the
case." (6)
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Hoewel Boal zich meteen in zijn verder betoog afzette tegen het
psychodrama (o.m. zoals opgevat door Moreno), had een substantieel deel van het nagesprek betrekking op de punten van
overeenkomst, resp. van verschil, tussen enerzijds de louter innerlijke katharsis uit het psychodrama en anderzijds de maatschappelijke bevrijding zoals beoogd door <<the theatre of the oppressed..
(7) Dat de aandacht van de aanwezigen zich zo sterk zou toespitsen
op deze op het eerste gezicht bepaald subtiele nuances, kon
uiteraard evenmin worden voorzien.
In het kader van de referaten'dient ook de door John McGrath
voorgestane inschakeling vermeld van zogenaamd populaire procedes. Hoewel vaak misprezen door de officiele kultuur en door
Aigh brow. intellektuelen (ook uit linkse hoek), sluiten deze
laatste z.i. toch nauw aan bij sommige, in de arbeidersklasse
levende, emotionele aspiraties. (8) Deze nog vaag blijvende emotionele aspiraties worden scherper in beeld gebracht door Salvador
Tavora. Hij gewaagt n.a.v. de arbeidersklasse zonder aarzelen van
"une sensibilite (...) endormie, ou bloquee par le contexte social"
(9), die nodig opnieuw tot leven moet worden gewekt. Een meer
expliciete verdediging van «de emotionele weg>>, te alien prijze en
ondanks de risico's van manipulatie en irrationalisme, is nauwelijks denkbaar. "Nous concevons notre theatre comme a-litteraire,"
aldus Tavora, "parce qu'il permet une participation de nonacteurs qui fait appel a leur experience vecue, et qui, par ce biais,
introduit une communication directe de personne a personne"; en
verder: "Les acteurs (...) s'identifiaient totalement non pas a un
role mais a eux-mémes. Les personnages etaient la vie méme (...)";
of nog: "Il me semble tres important de ne pas separer Part et le
travail. Car, sinon, l'art peut étre limite et ne pas toucher la
sensibilite des gens qui travaillent. (...) Le rapprochement de l'art
et de la vie ne se fait pas en recherchant l'anecdote mais en laissant
les participants raconter les sensations de leur vie." (10)
Er bestaat dus daadwerkelijk een controverse rond de opwekking
van emotionele impulsen en reakties-. En eigenlijk hoeft dat ons
niet te verwonderen, zeker niet als wij stilaan de al met al beperkte
praktijk van het colloquium terzijde laten en een ruimer, meer
algemeen-teoretisch standpunt innemen. In het licht van de aktuele
kultuurfilosofische situatie kan de belangstelling voor <<de emotionele weg» inderdaad om verschillende redenen begrijpelijk
worden geacht.
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Het teoretische 'Hinterland': een zeer voorlopige verkenning.
Neomarxistische aarzelingen...

Reeds door de School van Frankfurt werd geregeld gewezen op de
toenemende mate waarin het denken in onze maatschappij ideologisch wordt bepaald: de rede is dermate vervreemd van zichzelf,
tlermate opgeslorpt in een vals want ideologisch bewustzijn, zelfs
bij de arbeidersklasse (waarop bijv. Lukacs, in het kielzog van
Marx, nog zijn hoop stelde), dat in steeds mindere mate op enig
inzicht of begrip mag worden gerekend voor de uitbouw van een
leefbaar alternatief of de planning van een ingrijpende ommekeer.
Adorno bijv. beschouwt de rede als onmachtig om (althans in onze
maatschappij) het nieuwe te concipieren; wel blijft zij z.i. waardevol als kritisch aanvalswapen tegen de bestaande orde. (11) Voor
Marcuse echter brengt zij nog slechts een pover «neen»: zij neemt
een vrij hopeloze «last stand» in tegenover het laat-kapitalistische
systeem waarin — o.m. dank zij de psychische surrogaatbevrediging — een eendimensionale, ideologische pseudo-redelijkheid
als krachtig onkruid voortwoekert. (12)
Hoe analyse, inzicht, begrip blijven voorschrijven in het licht van
deze ver gevorderde verknoeiing van het denkvermogen, in het
licht van dit intensieve beheer waarin zich het bewustzijn bevindt?
Hebben invloedrijke neomarxisten bijgevolg niet zelf het einde
aangekondigd van de redelijkheid en de poort geopend voor een
beroep op de reddende emoties? Deze hypotese is verlokkend
eenvoudig maar m.i. fundamenteel onjuist — en dit wegens verschillende, op elkaar inspelende, elkaar doorkruisende redenen.
Zowel Adorno als Marcuse (om bij de twee boven aangehaalde
voorbeelden te blijven) waren te goed op de hoogte van de risico's
vervat in de ongebreidelde opwekking van emoties — denken wij
maar aan hun ervaringen met het nationaal-socialisme — om het
kind met het badwater weg te gooien, t.w. om aan elke redelijkheid
te verzaken in het licht van de heersende, ideologisch bepaalde
pseudo-redelijkheid. Beiden waren zij ook te zeer ingewijd in het
psychoanalytische denken om een of andere idyllische voorstelling
van het gevoelsleven bij te treden. Emotionaliteit staat voor hen
geenszins gelijk met primordiale zuiverheid of onbedorven spontaneiteit. Het reservoir van het gevoelsleven is gevuld met positieve
en met negatieve impulsen; het bevat daarenboven de vroegste

194

neerslag van de omringende situatie en dus — reeds — van de
maatschappij. Trouwens, evenmin als denkpatronen, ontstaan en
bestaan emoties in het luchtledige: ook zij kunnen worden beheerd
en gemanipuleerd. Herinneren wij ons de psychische zoethoudertjes die volgens Marcuse het denkend subjekt in beate tevredenheid
dompelen en zijn denkvermogen afgestompt houden. (13)
Maar niet slechts politiek realisme en psychoanalytische kennis
hebben deze — en andere -:--. neomarxisten ervan weerhouden «de
emotionele weg» uit de ideologische gevangenschap te gaan aanprijzen. Inderdaad, het neomarxisme (14) verdedigt tenslotte, in
het verlengde van het oorspronkelijke marxisme en van de Hegeliaanse traditie, een dialektische verbinding tussen polaire begrippen
zoals redelijkheid en emotionaliteit, geest en gevoel! De geregelde
verglijding, eerder in mijn betoog, van bewustzijn naar denken (of
omgekeerd) (15) mag dan al ontleend zijn aan de neomarxistische
teksten waarop werd gesteund, dat neemt niet weg dat zij in
strijd is met de dialektische gedachtengang waaraan ditzelfde
neomarxisme trouw wil blijven maar vaak slechts lippendienst
bewijst.
Ik behoor de lezer van deze terugblik even gerust te stellen. Neen,
ik wil hem niet op kronkelende dwaalwegen leiden, maar meen dat
een poging moet worden gedaan om opduikende problemen in hun
reele complexiteit te vatten in plaats van ze met goed in het
geheugen liggende dooddoeners of te doen. Even samenvatten dan.
Belangrijke strekkingen in het neomarxisme rekenen weliswaar in
afnemende mate op het kritische denkvermogen om de heersende
verbloeming te doorprikken maar zien anderzijds ook Been uitkomst in een geisoleerde, op zichzelf staande emotionaliteit. De
meeste neomarxistische richtingen inkorporeren nog steeds een
dialektische gedachtengang (16); desondanks kan vaak de tendens
worden waargenomen om bewustzijn/subjektiviteit gelijk te stellen
met denkvermogen/redelijkheid.

De redelijkheid en haar schaduw...

Ik meen dat op dit punt rekening moet worden gehouden met de
invloed van een andere filosofische orientatie en meer bepaald met
o.m. Poppers rake en scherpe aanvallen op het «holistische»
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denken, t.w. op traditioneel Hegeliaanse en marxistische koncepten zoals .syntese., “ totaliteit», «dialektiek.. (17)
Van de lezer verwacht ik nu enigszins de opwerping dat dergelijke hoogst gespecializeerde controversen op het gebied van
de filosofie toch moeilijk een rol kunnen hebben gespeeld bij het
ontstaan van een algemeen klimaat waarin emotionele impulsen en
reakties plots een uitweg uit de impasse lijken te bieden. Deze
opwerping zou slechts gedeeltelijk terecht zijn. Uiteraard beweer
ik niet dat teaterpubliek of eigentijdse vormingsgezelschappen
Poppers

The Open Society and its Enemies, The Poverty of Histo-

ricism e.a. (18) stuk voor stuk zouden hebben doorgewerkt. Dat
kan in individuele gevallen best zijn gebeurd — ik wil de teoretische kapaciteit van de teatermensen geenszins onderschatten
of betuttelen — maar dat hoeft niet wezenlijk voor de redenering
die ik hier tracht op te bouwen. Filosofie is tenslotte geen ivorentoren-aktiviteit (in tegenstelling tot wat men ons soms maar al te
graag wil laten geloven!): net zoals het ideologische denken wortelt zij in en maakt zij deel uit van een algemeen maatschappelijk klimaat; in tegenstelling evenwel tot haar ideologische tegenhanger verwerft zij een relatieve autonomie t.o.v. deze ontstaansvoorwaarden of stijgt zij daar in de beste gevallen zelfs ver
bovenuit. (19)
Poppers essays zijn in dit licht de weloverwogen, vlijmscherpe en
meest aktuele (20) verwoording van gedachtenstromingen die in
het Westen sinds de Verlichting een overheersende positie hebben
ingenomen t.o.v. andere en vaak alternatieve denkwijzen en die, op
grond van deze hen door het maatschappelijk systeem verleende
dominantie, bestendig aan ideologische osmose zijn blootgesteld.
Ik denk hierbij eerst en vooral aan de reeds vergaande cultus
van de rationaliteit tijdens de Verlichting, verder aan het positivisme dat zich in de 19de eeuw als enig-zaligmakende wetenschappelijke mogelijkheid opwierp, tenslotte aan het neopositivisme dat
in de 20ste eeuw op een meer subtiele wijze de aanval heeft
voortgezet op al het onbegrijpelijke of zelfs maar niet-meteenbegrijpelijke in leven en werkelijkheid. Popper, die ten voile tot
deze strekking behoort, valt het zogenaamde obscurantisme van de
dialectici aan in naam van dezelfde alleen-maar-redelijkheid waarmee de denkers van de Verlichting de geestelijke overblijfselen van
de .duistere» middeleeuwen uit de weg hebben geruimd. Het is
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misschien wel nodig hier reeds erop te wijzen dat aan de o.m.
gewraakte alchimie en mystiek later wel een wetenschappelijke
plaats en status werd toegekend in het kader van psychologie en
psychoanalyse.
De kritiek op de «holistische» visie is niet in dovemansoren
terecht gekomen, zeker niet bij de dialectici zelf. Daarvan getuigt
misschien reeds de geregelde en beslist toenemende reduktie van
bewustzijn tot denkvermogen; daarvan getuigt in ieder geval de
veelzeggende poging van Althusser om een strukturalistisch marxisme in het leven te roepen, t.w. een marxisme dat een nietdialektische lektuur van Marx onderstelt en dus moeiteloos in de
neopositivistische denkkaders kan worden ingebouwd. (21) Het
hoeft trouwens gezegd dat Althussers poging een zekere traditie
bezit in het marxisme: Marx' eigen geschriften ontstonden in een
overwegend positivistisch klimaat en getuigen, ondanks de kritiek
op dit heersende denken, ook geregeld van de invloed die zij
hiervan ondergingen. (22)
Nu hoop ik stellig dat de lezer mij niet begint te verdenken van
een onderduimse aanval op de wetenschappelijke geest of van een
heimelijke verdediging van irrationele en — waarom niet? —
religieus-mystieke vormen van beschouwing. Het is toch de bedoeling de hedendaagse voorkeur voor «de emotionele weg» zo
goed mogelijk in beeld te krijgen en te begrijpen: de neteligheid
van de aangevatte problematiek mag daarbij niet afschrikken.
Daarenboven kan parallel met het toenemende beroep op de
.reddende>> emoties in het kulturele leven (vormingsteater, neoromantiek in poezie en proza, kitsch), op levensbeschouwelijk
gebied inderdaad een opleving worden waargenomen van allerlei
liefst onortodokse vormen van religiositeit. (23) Dit samenspel
hoeft ons niet te verwonderen: uit een psychoanalytisch oogpunt
werd reeds voldoende aangetoond hoe gemakkelijk via de affekten
religieuze konnotaties kunnen opduiken. (24)

Terugslag
Popper mag dan al een op het eerste gezicht hyperrationeel
standpunt innemen, zijn visie wil toch ruimte laten voor het
nieuwe, nog niet gekende, nog niet in beeld gebrachte, nog
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onvoorspelbare (geregeld verwijt hij zelfs de dialectici dat zij
daarvoor te weinig plaats inruimen!) (25). Anders wordt het
wanneer hyperrationaliteit de ideologische funktie krijgt om de
maatschappelijke orde te rechtvaardigen en dus wordt gehanteerd
als een apologie van het bestaande-beperkte-enig-mogelijke. Dan
houdt zij rale risico's in: zij dwingt het (nog) niet begrijpelijke
(maar vergeten wij niet dat elk nieuw begrijpen ook weer nieuwe
schaduwzones zichtbaar kan maken) in een geprefabriceerd schema
of verdrijft het eenvoudigweg als niet terzake doend uit het
perspektief. In Die ZerstOrung der Vernunft (26) heeft LukAcs op
overtuigende wijze aangetoond hoezeer met dit hyperrationalisme
dat de eigen (zelfs voorlopige en verschuifbare) grenzen niet meer
wil of kan erkennen, in feite een hoogtepunt van irrationalisme
wordt bereikt.
Maar zelfs waar hyperrationaliteit niet heeft gevoerd tot deze
bange, haast fobische reaktie, zijn ontgoocheling en krisis in het
kielzog ervan opgetreden: omdat de kaart van de wetenschap i.t.t.
onze eindige wereldkaart steeds nieuwe onontgonnen gebieden
bleek te bevatten; omdat het optimistische geloof in de kontinue
vooruitgang geen stand hield in het licht van het geregelde
ikonoclasme van opeenvolgende generaties wetenschapslui; omdat
tenslotte, met o.m. het baanbrekende werk van Kuhn, de wetenschappelijkheid van de wetenschappelijke vooruitgang zelf op de
helling kwam te staan. (27) Men wist het op teatergebied eigenlijk
al zeer lang: "There are more things in heaven and earth (...) /
Than are dreamt of in your philosophy", zo brengt Shakespeares
Hamlet reeds in tegen zijn eng-redelijke vriend en <<confident»
Horatio. (28) Inderdaad.
Nu schokken de zopas opgesomde punten natuurlijk niet wie in het
kader van een wetenschappelijk onderzoek redelijkheid «gebruikt».
Zij kunnen zelfs als zeer positief overkomen door het geimpliceerde besef van het niet-weten dat het weten steeds als een schaduw
omringt. Zij schokken echter wel wie «gelooft» in de huidige
redelijkheid als in een magische en alleenzaligmakende oplossing
voor alle problemen (ik hoop door mijn verwoording nogmaals het
paradoksale van deze houding te hebben beklemtoond).
De kultuurfilosofische situatie waarin «de emotionele weg» zich
aftekent, zou uiteindelijk dan misschien als volgt kunnen worden
geschetst: een op de spits gedreven rationalisme heeft zich steeds
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sterker kunnen opwerpen als dominante orientatie, ten nadele van
o.m. denkrichtingen waarin een dialektische verzoening van gevoel
en rede werd voorgestaan; de inherente tegenstrijdigheid van een
ideologisch geworden redelijkheid die geen grens meer kan noch
wit erkennen, heeft op haar beurt ruimte geschapen voor "the
swinging back of the pendulum", t.w. voor een terugval op
emotionele impulsen en reakties (en zelfs op religieuze beschouwingswijzen); al deze elementen worden opnieuw gezien als bruikbaar en waardevol, zo niet in kombinatie met redelijkheid, dan
desnoods alleen.
De eerste zopas vermelde mogelijkheid, t.w. de kombinatie met
redelijkheid, is niet echt problematisch. Zij is slechts de rekuperatie, zij het dan nu uit de pool emotionaliteit, van een potentieel
dialektische eenheid. Zij bezit daarenboven reeds een aanzet tot
teoretische fundering in het sterk affekt-gebonden standpunt van
de zogenaamde utopische marxist Ernst Bloch. (29) De keuze voor
het touter emotionele evenwel noopt m.i. tot meer omzichtigheid:
wegens o.m. het manipulatierisico, de vaak te idyllische voorstelling van het gevoelsleven, de zeer reele kans op totale willekeur
(een ander irrationalisme, maar niet minder erg, dan Lukacs'
`ZerstOrung der Vernunft', i.c. het overboord zetten van alle
,<Vernunft.). Maar uiteraard mogen al deze aarzelingen ons niet
ervan weerhouden de implikaties en evoluties van deze optie te
volgen. Vandaar mijn — beslist nog zeer summiere — poging in
deze richting.
Dit voorlopige en hypotetische karakter van mijn situering zie ik
om twee redenen niet als een bezwaar. Eerst en vooral liet het
kader van deze nabeschouwing geen ruimte voor een meer diepgaand onderzoek; vervolgens werd ook reeds een verdere peiling
op touw gezet: in een verzamelbundel die voor begin 1981 wordt
gepland (30), zal worden getracht om het 4-linterland>> van dit
beroep op en vertrouwen in het gevoelsleven nauwkeuriger in
beeld te krijgen.

Echo's op formeel gebied

Tot daar de twee-eenheid konklusies/onderzoeksperspektieven
n.a.v. dit belangrijke of zelfs centrale punt in tal van referaten en
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diskussies. Maar wat met de formele verwerking van deze vooralsnog als inhoudelijk en levensbeschouwelijk geprezenteerde tendens?
Tijdens een colloquium dat in het teken was geplaatst van de
vorm-inhoudsproblematiek (kunst / pedagogiek) moest daaraan
toch eveneens aandacht worden besteed? Zo gebeurde ook: in het
kielzog van de controverse rond de “ reddende emoties> doken een
aantal vaak al even betwistbare vormmogelijkheden op waarmee
blijkbaar druk wordt geexperimenteerd.

Improvizatie

Geregeld wordt improvizatie aangeprezen als het ekwivalent bij
uitstek op vormtechnisch gebied van het «spontane. gevoelsleven.
"De voornaamste karaktertrek van improvizatie is spontaneiteit ,"
zo beweert Marianne van Kerkhoven, "En elke vorm van gestabilizeerde orde die zichzelf in stand wil houden, is bang voor
spontaneiteit. Deze eigenschap maakt improvizatie eventueel bruikbaar binnen het politieke teater." (31) Ook met de beredeneerde
vormgeving wordt schoon schip gemaakt.
Aan de hand van “ improvizaties>> wordt in de eerste plaats de
opbouw nagestreefd van liefst «treffende. personages. Het vervreemdende spel (Brecht) raakt enigszins op de achtergrond; er
wordt gezocht naar typen die, in de trant van de vroegere comedia
dell'arte figuren, emotioneel zouden aanslaan bij het .grote.
publiek (dat zich nog steeds verre houdt maar waarop het streven
van de vormingsgezelschappen onveranderlijk blijft gericht).
"Welke geweldige politieke kracht zou er niet uitgaan," aldus
opnieuw Marianne van Kerkhoven, "van een groep akteurs die via
improvizaties maatschappelijke personages uit onze tijd zou vinden
(...) en aan de hand van deze personages in staat zou zijn alles over
deze maatschappij — heet van de naald — to gaan vertellen op elk
ogenblik, op elke plaats, in elke situatie" (32). En bij het recente De
herkuls van 'Het Kollektief I.N.S.' worden de personages als volgt

toegelicht: "De Neus, den Dikke, de Kleine, Zapata (...) (zij
worden trouwens allen met voorgangers uit de commedia dell'arte
in verband gebracht!) zijn herkenbare figuren. We kennen ze
allemaal, misschien wel uit onze straat. Hun verhaal is ook ons
verhaal, uw verhaal, het verhaal van werkende mensen" (33).
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Fragmentatie / 'Slice of life'

Uiteraard blijft de improvizatietechniek niet beperkt tot de schepping van typen. Een specifieke situatie kan weliswaar door de
groep als werkterrein worden vooropgesteld (bijv. Antwerpse
dokken, ziekenhuismilieu, gezinsleven), toch vervaagt, als de konkrete uitwerking dient gerealizeerd, sowieso de grens tussen enerzijds het personage en anderzijds de situatie waarin dit laatste
optreedt. Deze uitdeining van de improvizatie heeft gevolgen van
tweeerlei aard: op het niveau van het stuk als geheel kunnen
formele losheid en zelfs vergaande fragmentatie worden waargenomen; in de afzonderlijke taferelen wordt een onmiddellijke
herkenbaarheid nagestreefd die niet zelden uitgroeit tot een hoogst
natuurgetrouw aandoende “ slice of life. voorstellingswijze.
Beide vormontwikkelingen vonden op het colloquium (fervente)
verdedigers. Voor ik mij evenwel verdiep in het pro en contra, eerst
enkele recente voorbeelden om te verduidelijken hoe dit merkwaardige samenspel van op het eerste gezicht weinig verenigbare
tendensen zich in de praktijk aandient. (34)
In het reeds geciteerde De herkuls van 'Het Kollektief I.N.S.' wordt
in elk tafereel afzonderlijk naar herkenbaarheid gestreefd; toch
wordt er terzelfdertijd een tegenwicht ingebouwd: een heel arsenaal
kwistig rondgestrooide knepen uit komedie en klucht bewerken —
naast de identifikatie van de toeschouwer met de personages —
een zekere mate van kritische distantie. Daarentegen groeit in Roza
vertrekt en Vrouwenlandschap, allebei van 'Het Trojaanse Paard'
(35), de herkenbaarheid uit tot een minutieus detailrealisme waarin
zelfs het mimespel wordt opgeslorpt en waardoor uiteindelijk het
ten tonele gevoerde type gaat versmallen tot een allerindividueelst
geval.
Het verband tussen de afzonderlijke taferelen of fragmenten, hoe
los ook, weerspiegelt beslist deze verschillen. In Roza vertrekt
wordt de samenhang gevormd door de kronologie van een — hoeft
het ons te verwonderen? — individuele levensloop. Vrouwenlandschap van zijn / haar kant vertoont een optelling van fragmenten
rond een zeer algemene, zelfs semi-universele probleemkern (vrouw
zijn, zomaar, ternauwernood gebonden aan tijd of plaats). Deze
plotse overschakeling van extreme individualizering naar universalizering prezenteert in het licht van onze kulturele erfenis geen
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enkele tegenstrijdigheid: het Individu is immers de Universele
Mens, dat is toch de (burgerlijke) evidentie zelf (wij moeten dan
wel even ertoe bereid zijn .mens» als .vrouw» i.p.v. als .man» te
interpreteren...). Hoe dan ook, de historiciteit komt er in beide
gevallen bekaaid vanaf; van een sociale typologie blijkt nauwelijks
of geen sprake.
Anders ligt de situatie in De herkuls. Daar vinden wij een parallel
voor de reeds aangestipte spanning tussen identifikatie en afstand
in het dubbele richtsnoer van individuele levensloop en maatschappelijke geschiedenis dat de taferelen aan elkaar rijgt. Meteen
lijkt ook een — wankel — evenwicht bereikt tussen streven naar
herkenbaarheid enerzijds en maatschappelijke intentie anderzijds.
Uit deze weliswaar bondige prezentatie van de gekozen voorbeelden blijkt toch reeds welk risiko de toenadering tot een .slice of
life»-techniek inhoudt: het getoonde type-geval kan namelijk zo
extreem worden geindividualizeerd dat of elk exemplair karakter
eruit verdwijnt (Roza vertrekt) of de sprong van Individu naar
Universele Mens als enig mogelijke veralgemening overblijft
(Vrouwenlandschap).

De voorstanders op het colloquium van «le theatre du quotidien»,
«invisible theatre», kortom van het gewone, alledaagse... natuurgetrouwe? (Georges Banu, Rense Royaards, Augusto Boal, Marianne van Kerkhoven) waren zich heel duidelijk van dit risiko
bewust maar rekenden klaarblijkelijk op een tegenwicht waardoor
de nagestreefde herkenbaarheid toch een kritische, ontwrichtende,
bewustmakende funktie zou kunnen vervullen. Zo waardeert
Georges Banu in de eerste plaats de «disruptieve» inslag in het
«theatre du quotidien» van Vinaver, Lassalle e.a. (36) en meent
Marianne van Kerkhoven zeer terecht dat "we (...) onszelf geen
zand in de ogen (moeten) strooien: met dit improvizatieteater
lopen wij inderdaad het gevaar — indien het proces niet in de hand
gehouden wordt — om regelrecht in het burgerlijke individualistische teater te belanden waar emoties niet als maatschappelijke,
maar als .algemeen menselijke» fenomenen behandeld worden. En
daar hebben wij de pest aan" (37). Goed, maar welke tegenwichten
gaan .het proces in de hand houden»? Aileen bij Boal komt de
waarborg duidelijk uit de verf: daar wordt de individualizering
(resp. universalizering) in toom gehouden en de maatschappelijke
verankering verzekerd door de bestendige verwisselbaarheid van
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akteurs en toeschouwers. Van andere voorgestelde oplossingen
zoals taakverdeling in de groep (Marianne van Kerkhoven) of
fragmentatie (Georges Banu) blijkt dat zij of extern blijven aan het
eigenlijke spel of een onvoldoende waarborg bieden (zie: Roza
vertrekt of Vrouwenlandschap).
De zopas opnieuw vermelde fragmentatie bezit «an sich» echter
eveneens implikaties waaraan niet zonder meer voorbij kan worden gegaan. Inderdaad, zij heeft tot gevolg dat in het vormingsstuk
noch een sluitende maatschappelijke analyse kan worden opgebouwd, noch een (eenheids-) alternatief voor het bestaande systeem
voorgesteld. Of dit een negatieve evolutie is, valt nog te bekijken;
vast staat evenwel dat zij niet in goede aarde zal vallen bij de
kampioenen van de duidelijkheid die nu al een decennium lang niet
ophouden van het vormingsteater te eisen dat het kleur en nog
liever partij zou bekennen.
Fragmentatie en «open end>> werden op het colloquium met
opvallend hoge frekwentie verdedigd. De meest entoesiaste waardering was m.i. afkomstig van Georges Banu voor wie «gebrokenheid>> kan worden geinterpreteerd als "la revanche du multiple
sur l'Un, sur ses solutions finales, sur ses reponses globales". (38)
"A l'heure oil aucune ideologie ne peut plus se donner comme seul
point de reference," aldus Banu, "tout mouvement centrifuge
trouve sa legitimite. Il ne prend plus son appui dans un programme
unique, mais dans les demandes immediates du reel". (39) Hij
apprecieert dan ook ten zeerste Boals .forumteater. "(qui) n'est
pas catechiste, (...) pas dogmatique, (...) pas dirigiste". (40)
Boals weigering om in het «forumteater» kant-en-klare oplossingen voor te stellen (41), wordt van de zijde van `La Cuadra' ten
volle bijgetreden door Salvador Tavora. Tavora gebruikt wel
geregeld de term .struktuur. (sommige van zijn stukken zijn ook
sterk gestruktureerd; vergeten wij daarenboven niet dat zelfs de
fragmentvorm nog altijd een — zij het minimale — vorm of struktuur kan worden genoemd); toch wijst hij de prezentatie van een
oplossing of alternatief als tegelijkertijd te gemakkelijk en te
gevaarlijk van de hand. (42)
Ongetwijfeld liggen Tavora's rationele bezwaren tegen een zelfgenoegzaam en eenzijdig triomfalisme nog in het kritische verlengde van o.m. Adorno en Marcuse. Nieuw is echter dat dit verzaken
niet langer wordt opgevat als een spijtige noodzaak maar geacht
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wordt ruimte vrij te maken voor de opwekking van de reeds
vermelde .sensibilite endormie>>. Wat een impasse leek, blijkt plots
een uitweg geworden.

En toch `vormings' teater?

Zoals de lezer wel niet ontgaan zal zijn, doen de toegelichte
vormontwikkelingen — improvizatie, herkenbaarheid, «slice of
life., individualizering, fragmentatie — de grens vervagen die het
vormingsteater scheidt van enerzijds het traditionele burgerlijke
teater en anderzijds het meer experimentele avant-garde teater.
Deze overvloeiing kan een pluspunt zijn in de mate waarin
bestaande of nieuwe teatervormen nu zouden worden doordesemd
met maatschappijkritische inslag; zij kan een risico inhouden als
ten gevolge hiervan het vormingsteater zoals wij dat sinds het einde
van de jaren zestig hebben gekend, opgelost zou raken in het
gevestigde teater.
Dat risico behoort m.i. dan maar op de koop toe te worden
genomen. Eerst en vooral stellen de diverse opinies over fragmentatie in deze verzamelbundel in het licht dat maatschappelijke
vorming in ons systeem gewoonweg niet meer kan of mag worden
beschouwd als een synoniem van (gemakkelijk-triomfalistische) alternatieven of (vaak eenzijdig-vereenvoudigende) totaalkritiek. Ver-

volgens biedt deze overvloeiing aan het vormingsteater misschien
juist een kans om andere (ook ruimere?) lagen van het publiek te
bereiken dan totnogtoe het geval was.
Zijn er reeds sporen te vinden van een uitdeining binnen .the
theatrical scene.? Getuigt Claus' samenwerking met I.N.S.-akteur
Jan Decleir n.a.v. Jan Zonder Vrees van een dergelijke evolutie?
(43) Of Tone Brulins bijdrage tot De herkuls? (44) Ook dââr ligt
een nieuw onderzoeksgebied.
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Tot besluit

Zoals, naar ik hoop, niet slechts blijkt uit deze verzamelbundel als
geheel maar ook uit de enkele hier geformuleerde nabeschouwingen, heeft de beoogde konfrontatie tussen zowel teoretische standpunten onderling als teorie en praktijk, daadwerkelijk resultaten
opgeleverd en nieuwe onderzoekswegen geopend. De konklusies
uit Buff niet gelaten op de wonderen wachten (45) behoren aan de nu
beschikbare gegevens te worden getoetst; ongetwijfeld dienen zij
met betrekking tot de aktuele situatie (1978-1980) te worden
aangepast en uitgebreid. Plaats hiervoor zal worden ingeruimd in
de geplande studie over het gebruik van emotionaliteit. (46)
Dina van Berlaer-Hellemans

NOTEN
(1) Van Berlaer-Hellemans, D., 'De opzet: een konfrontatie', pp. 13-19
(2) Royaards, R., 'Workshop met Rense Royaards', pp 65-82
(3) Van Berlaer-Hellemans, D., Inhoudelijke en formele wegkruisingen in het hedendaagse
vormingsteater', pp. 31-46; Van Kerkhoven, M., Improvizatie en emotionaliteit in het
politieke teater', pp. 95-112
(4) Herms, D., 'Current Trends in US Alternative Theatre', pp. 49-63
(5) Boal, A., 'Theory and Practice of the Theatre of the Oppressed', pp. 83-94
(6) ibidem, p. 85
(7) ibidem, `Diskussie', p. 91 e.s.
(8) McGrath, J., 'Political Theatre and Class', § Working Class and Bourgeois Theatre,
pp. 152 e.s.
(9) Tavora, S., 'Le langage . physique, proposition pour une alternative thatrale, p. 160
(10) ibidem, pp. 160, 164, 165, 167
( 11) cf. o.m. Adorno, T. W. , Negative Dialektik, 1966.
(12) cf. o.m. Marcuse, H., Eros and Civilisation, 1955 en One-dimensional Man, Studies in the
ideology of advanced industrial society, 1964.
(13) cf. o.m. Marcuse, M., One-dimensional Man, op. cit. en 'Repressive Tolerance' in Wolff, P.
en Moore, B., Critique of Pure Tolerance, 1965.
(14) 1k ben mij ten voile bewust van de soms zeer uiteenlopende denksystemen die hier onder
dezelfde noemer worden samengebracht.
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(15) cf. pp.194-195
(16) Met uitzondering misschien van het strukturalistisch marxisme van L. Althusser, waarover later meer.
(17) Popper, K.R., The Poverty of Historicism, 1957.
(18) Popper, K.R., The Open Society and its Enemies, 1945 en The Poverty of Historicism, op.cit.
(19) Uiteraard koncentreer ik mij hier op een van de mogelijke verschilpunten tussen
filosofie enerzijds en ideologie anderzlids.
(20) “ Aktueel» heeft liter betrekking op de strekking waarvan Popper de belangrijkste
woordvoerder is, met op de data van Poppers eigen teksten.
(21) Voor een meer uitvoerige analyse van deze inkadering verwijs ik naar:
Van Berlaer-Hellemans, D., 'Is de literatuurstudie het strukturalisme voorbij? Kritische
innovatie en strukturalistische ideologie', in Tijdschrift van de Ville Universitert Brussel,
jrg. 16, 1973-1974, nr. 4, pp. 142-157.
(22) Ik denk hier o.m. aan het door Marx gehanteerde begrip `wetenschappelijke filosofie'.
(23) cf. Roger Garaudy's recente Appel aux manic.
(24) Ik denk o.m. aan het pionierswerk van C.G. Jung op dit gebied.
(25) Popper, K.R., The Poverty of Historicism, op.cit., III.
(26) LukAcs, G., Die ZerstOrung der Vernunft, 1955.
(27) Kuhn, T.S., The Essential Tension, 1977 (studies uit de periode 1959-1976).
(28) Shakespeare, W., Hamlet, Act 1, Scene V, 166-167 (Oxford Edition, 1930).
(29) cf. Bloch, E., Geist and Utopie, 1918 en Das Prinzip Hoffnung, 3 delen, 1954-1955-1959.
(30) Voorlopige titel: Emotionaliteit in en rond het vormingsteater: een tii'istpunt? (begin 1981).
(31) Van Kerkhoven, M., Improvizatie en emotionaliteit in het politieke teater', p. 98
(32) ibidem, p. 106-107
(33) `Kollektief I.N.S.', Programmabrochure n.a.v. De herkuls (premiere: 5 april 1980).
(34) Dat sommige van deze voorbeelden pas in premiere gingen na het colloquium, doet niet of
aan mijn betoog; integendeel!
(35) 'Het Trojaanse Paard', Roza vertrekt, tekst voorlopig onuitgegeven (premiere: 1 december
1979) en Vrouwenlandschap, tekst voorlopig onuitgegeven (premiere: 22 februari 1980).
(36) Banu, G., 'Le fragment: crise et/ou renouvellement', p. 25
(37) Van Kerkhoven, M., Improvizatie en emotionaliteit in het politieke teater', p. 107
(38) Banu, G., 'Le fragment: crise et/ou renouvellement', p. 26
(39) ibidem
(40) ibidem, p. 27
(41) Boal, A., 'Theory and Practice of the Theatre of the Oppressed', p. 83-94
(42) Tavora, S., 'Le langage physique: proposition pour une alternative theatrale', Discussion,
p. 169
(43) Claus, H., Jan Zonder Vree.s, tekst voorlopig onuitgegeven. (premiere: 22 januari 1980)
(44) Tone Brulin superviseerde het skript.
cf. `Kollektief I.N.S.', Programmabrochure n.a.v. De herkuls.
(45) Abs, D., De Greef, W., Sergooris, G., Tindemans, C., Van Berlaer-Hellemans, D., en Van
Kerkhoven, M., Blijf niet gelaten op de wonderen ii'achten, Benaderingen van het
vormingsteater in Vlaanderen van 1968 tot nu, Antwerpen, Soethoudt, 1979 (1), 1980 (2).
(46) cf. (30)
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DRILLON LILYANE
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Salvador Tavora, Jose Luis Ortiz Nuevo, Jose Monleon en Lilyane
Drillon.

HERMS DIETER
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MCGRATH JOHN
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teatergroep 'La Cuadra de Sevilla' waarin hij met arbeiders een
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VAN BERLAER-HELLEMANS DINA
Dina van Berlaer-Hellemans doceert Nederlandse literatuur en
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gelaten op de wonderen wachten, Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen sinds 1968 en was zij mede verantwoordelijk
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kunst en pedagogiek', 1979.
Bijdragen verschenen in o.m. Nieuw Vlaams TUdschrift, Spiegel der
Letteren en Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel.
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Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel: `Lodewijk de Boers
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Luk Van den Dries stond in voor alle in deze verzamelbundel
opgenomen diskussies.

VANHELLEPUTTE MICHEL
Michel Vanhelleputte promoveerde op een proefschrift over Hofmannsthal: "Von `Gestern' zum `Rosenkavalier'. Eine kritische
Studie Tuber Hofmannsthals dramatische Dichtung aus den ersten
zwei Jahrhunderten seines Schaffens (1891-1910)".
Hij doceert nu Duitse taal- en letterkunde en literatuurwetenschap
aan de Vrije Universiteit Brussel; Duitse letterkunde aan de
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Centrum voor Taal- en Literatuurwetenschap en lid van het
projekt `vormingsteater'. Hij publiceerde een reeks opstellen o.m.
over Bertolt Brecht, Thomas en Heinrich Mann, Hofmannsthal,
Hebbel, het Elkerlyc-thema e.a.

VAN KERKHOVEN MARIANNE
Marianne Van Kerkhoven is assistente aan de Vrije Universiteit
Brussel en bereidt een doktoraal proefschrift voor over de maatschappelijke funktie van het theater. Als lid van de werkgroep
`vormingstheater' werkte zij mee aan Blijf niet gelaten op de
wonderen wachten. Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen sinds 1968 (1979) en droeg zij een groot deel van de

verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke en praktische
organisatie van het colloquim Wormingstheater: tussen kunst en
pedagogiek'.
Haar praktijkervaring deed zij vooral op bij de theatergroep 'Het
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Trojaanse Paard'. Zij schreef o.m. Het Trojaanse Paard of de
stuitbare opkomst van Viktor De Brusseleire, Hoe eerder hoe beter
zei de arbeider, en hij dankte zijn Baas af Ontwaakt verworpenen der
aarde... maar niet allemaal tegelijk en Wisselstuk.

VAN MAANEN HANS

Hans Van Maanen studeerde theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij is nu docent aan de Sociale Akademie van
Breda en bereidt een doktoraal proefschrift voor over het 'Materiaal voor een politieke dramaturgie' waarvan binnenkort delen
zullen verschijnen in het Tijdschrift voor Theaterwetenschap.
Hij werkte van 1973 tot 1975 bij de vormingstoneelgroep GLTwee
waar hij dramaturgische en pedagogische functies vervulde. Bovendien was en is hij nog steeds nauw betrokken bij de werking van de
studiecommissie van het Kultureel Front.
Bijdragen van zijn hand verschenen o.m. in de tijdschriften Kentering en Kultureel Front.
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