
stelling voor politieke problemen zich hoofd-
zakelijk uit in de keuze van het spelen van be-
staande teksten die men opdiept uit de thea-
terliteratuur of in het maken van een collage 
met diverse bestaande - en'soms ook eigen -
materialen; ook de problematiek van het do-
cumentaire theater blijkt terug op de dagorde 
te staan. Van het ontstaan van een nieuwe po-
litieke dramaturgie kunnen we voorlopig niet 
spieken. Meyerholds vraag naar valabele 'poli-
tieke' theaterteksten blijft ook vandaag nog 
overeind. 

Het volstaat echter niet een tekst-met-po-
litieke-inhoud te kiezen om van een theater 
met een politieke werking te kunnen spreken. 
Onvermijdelijk gaat men zich in dit soort 
theater vragen stellen omtrent het engagement 
van de acteur t.a.v. de inhoud die hij over-
brengt. Zowel in Steunpilaren van de maat-
schappij van het NTG. als in Olyslaegers Een 
bron a well awel- om slechts die voorbeelden 
te noemen - heeft men het gevoel dat het en-
gagement van de auteur niet gedragen wordt 
door de acteurs waardoor men vragen kan 
stellen bij het politieke statement van deze 
voorstellingen. 

De paradoxen 
Het politieke theater van welke histori-

sche periode dan ook bevat een aantal para-

doxen waarvoor telkens opnieuw in de prak-

tijk zelf van het theater oplossingen bedacht 

moeten worden. Ook het actuele politieke thea-

ter zal onvermijdelijk met die vragen gecon-

fronteerd worden. 

De eerste paradox is die van de autonomie 

versus het engagement van de kunst. In de 

voorbije jaren is er in het theater gevochten 

om het denkbeeld te doen doordringen dat 

het maken van kunst een autonome bezigheid 

is. Een kunstenaar moet'vrij ' zijn: hij moet in 

volledige autonomie zijn werk kunnen bepa-

len, daarbij ingaand op de noden die voortko-

men uit het materiaal en het artistieke proces 

zelf. Hoe is dat te rijmen met een engagement, 

dat vooraf - voor het ontstaan van het kunst-

w e r k - een mening poneert? Betekent de keuze 

om een publiek te willen overtuigen van een 

of andere politieke stelling niet al meteen dat 

men als kunstenaar in zijn artistieke vrijheid 

beperkingen aanvaardt? Kunnen twee zo ab-

solute houdingen als een totaal engagement t.o.v. 

de maatschappelijke werkelijkheid en het op-

eisen van een volledige artistieke vrijheid met 

elkaar verzoend worden? En wat met de auto-

nomie van de toeschouwer, met die zo preci-

euze maar eveneens moeilijk bevochten vrij-

heid in kijken en interpreteren? 

De tweede paradox is die van het collectief 

versus het individu. Het theater dat zich bij 

ons in de jaren '80 ontwikkelde, is in een meer-

derheid van zijn uitingen een op het individu 

en niet op het collectief gericht theater: de 

ontplooiing van de persoonlijke professionele 

capaciteiten van regisseurs, choreografen, ac-

teurs, dansers kwam centraal te staan. De eman-

cipatie van de toneelspeler b.v. is een - zij het 

soms nog marginale - verworvenheid van de 

voorbije periode in het theater. Reeds in het 

politieke theater van de jaren '70 kwam de 

vraag naar boven of kunst en democratie in de 

artistieke praktijk zelf wel met elkaar te rijmen 

vallen, of het niet evident is dat wie over 

meer-talent, meer-kennis beschikt, ook meer-

stem moet krijgen in het creatieve proces. Zal 

het huidige politieke theater een nieuwe syn-

these tussen het individuele en het collectieve 

uitwerken? En wat met de toeschouwer: blijft 

men hem aanspreken als zelfstandig denkend 

individu of verwacht men van hem een nieuw 

collectief gedrag dat de grenzen van het thea-

ter te buiten gaat en eventueel kan uitmonden 

in politieke actie? Is de vraag naar 'een pu-

blieksdiscussie na de voorstelling' opnieuw aan 

de 01de? 

De derde paradox zou ik de paradox van 

Hauptmann willen noemen. Reeds in de schrif-

tuur van zijn stukken zoals b.v. De Wevers 

werd een fundamentele vraag gesteld: hoe aan 

een maatschappelijke thematiek gestalte ge-

ven wanneer die op een scène door individu-

en/acteurs uitgebeeld moet worden? Die vraag 

sleept de theaterdramaturgie reeds meer dan 

een eeuw met zich mee. In het politieke thea-

ter werden/worden personages vaak geredu-

ceerd tot de idee waarvoor ze staan of de 

maatschappelijke functie die ze vervullen, tot 

dunne oplossingen en clichés. Hebben we van-

daag in een theater dat in het algemeen eerder 

monologisch van aard wordt, nog wel perso-

nages nodig om uitspraken omtrent de wereld 

te doen? Welke oplossingen zal het nieuwe po-

litieke theater voor deze problematiek beden-

ken? Op welke manier zal het zich inschrijven 

in/vasthaken aan de historische ontwikkeling 

van de dramaturgie? 

Enzovoort, enzovoort. Het heropduiken 

van het politieke theater is nog jong; het roept 

een wirwar van vragen en lijnen op, die van-

daag nog niet tot in al hun consequenties kun-

nen worden gevolgd. 

Coda 
Ik kan het niet laten bij het einde van deze 

tekst een subjectieve kanttekening te plaatsen. 

Zelf actief geweest zijnde binnen de beweging 

van het politieke theater van de jaren '70 zie ik 

vandaag een aantal maatschappelijke en artis-

tieke vraagstellingen opduiken die bekend voor-

komen. Maar een andere tijd heeft een ander 

theater nodig; tussen 1970 en nu is er zowel in 

de maatschappij als in de kunst een parcours 

afgelegd dat in de huidige beoordeling, in de 

actuele daden moet 'meegenomen' worden. 

Het zoeken naar een organische versmelting 

van politiek engagement en artistieke autono-

mie lijkt mij daarin van cruciaal belang. Poli-

tiek is persoonlijk en het persoonlijke is politiek: 

het werkelijk interioriseren van maatschappe-

lijke opties is voor de 'politieke kunstenaar' 

wellicht de belangrijkste artistieke daad; zo-

niet houdt hij op kunstenaar te zijn; dat is een 

mogelijke uitkomst maar ze lijkt mij niet de 

inzet van het zoeken naar een politieke kunst. 

De vreugde om het opnieuw aan de op-

pervlakte komend engagement, het dwingen-

de gevecht voor emancipatie op alle niveaus, 

de plicht - zoals John Berger die omschreef-

om 'te luisteren naar wie niet worden ge-

hoord', al deze fenomenen die vandaag in het 

theater opduiken, moeten mijns inziens ver-

bonden worden met de 'compagnons' die ont-

wikkeld werden in de voorbije periode: de 

nood aan nuancering, het wantrouwen in ver-

algemenende uitspraken, het besef van een 

nog steeds groeiende complexiteit en voor 

alles: de gezonde, wakkerhoudende twijfel. 

Het meenemen van onze maatschappelijke en 

artistieke voorgeschiedenis - of ze nu ver af 

ligt dan wel dichtbij - lijkt mij vandaag een 

noodzakelijke daad: de huidige praktijk kan er 

alleen maar rijker door worden. 

Mar ianne Van Kerkhoven 
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