
schouwer weet mee te dragen. Een morele 

boodschap is er niet, enkel het aanreiken van 

een handvol dagdagelijkse situaties die de 

schoonheid van een banale, rommelige ont-

moeting laten inzien. 

Wellicht valt op deze manier uit haast ie-

dere productie wel iets te halen dat als maat-

schappelijk accuraat bestempeld kan worden: 

de heldere groteske die Ceremonia - de to-

neelgroep rond Erik De Volder - brengt bij-

voorbeeld (al is het engagement hier duide-

lijk, denk maar aan de culturele dialoog die in 

de op stapel staande productie Kakkerlakken-

wordt gevoerd) of Uit liefde voor Marie Saint 

bij Malpertuis, Wolven huilen bij Theater De 

Korre, Les Paravents bij De Verrukking en 

noem maar op. En wat met veel minder expli-

ciet sociaal bewuste voorstellingen als De 

Wijze van zaal 7 bij Laagland, Elias (of het ge-

vecht met de nachtegalen) bij MARTHA!tenta-

tief en Le Beau Mariage bij Limelight? Veel 

hangt af van de ogen waarmee de toeschou-

wer de aangereikte informatie wil interprete-

ren. Hierbij zijn de intenties van de theater-

makers en de voeling met de actualiteit bepa-

lend voor de mate waarin uiteenlopende 

tekensystemen als een sociaal/politiek/econo-

misch statement worden gelezen. 

Naar een s t r i j dend tonee l 
'If the political theater has a raison d'être, 

it is surely its allegiance to people who have 

been denied their fundamental human rights. 

(,..)What makes a play political is not its fide-

lity to the Party or to any model prescribed by 

Brecht or Piscator but its fidelity to a people 

whose oppression cries out to be enacted on 

stage.'' De enige uitweg voor een verantwoord 

theater is volgens Rustom Bharucha, criticus 

van het moderne Bengaalse theater, het in 

vraag stellen van de sociale machtsverhoudin-

gen binnen een bepaalde context waar nood is 

aan zulke stellingname. De specifieke achter-

grond van het publiek en de spelers wordt be-

palend voor de impact van de beoogde com-

municatie. Een geëngageerde voorstelling is 

met andere woorden slechts succesvol indien 

ze gegroeid is uit een innerlijke woede en kracht 

om er via het theater ter plekke wat aan te 

doen. Moet heel theatermakend Vlaanderen 

dan plots in de Brusselse Marollen of in fa-

briekshallen gaan spelen, of moet iedereen 

- Tg Stan achterna - naar de Amerikaanse 

grootstedelijke getto's trekken om tot een 

diepgravende voorstelling te komen? En be-

staat er een ander publiek dat het theater nog 

au sérieux voldoende neemt om erdoor be-

vrijd te worden? 

Alle vragen ten spijt, kan moeilijk ontkend 

worden dat de extreme positionering waar Tg 

Stan met One 2 Life voor kiest, een doordrin-

gender stem heeft dan de burgerlijke solidari-

teit die bij de gevestigde huizen de kop op 

steekt. Waar Het is nieuwe maan en het wordt 

aanzienlijk frisser (1991) de poort openzette 

om politiek voor de hedendaagse scène be-

spreekbaar te maken, heeft Tg Stan de conse-

quentie van deze keuze nog verder doorge-

trokken. Met twee bundels gevangenisbrieven 

(Soledad Brother, 1971 en Blood in My Eye, 1972) 

van de zwarte denker George Jackson als ver-

trekpunt, tracht het gezelschap de kritiek op 

een zeer specifiek maatschappelijk breekpunt 

scherp te stellen - het Amerikaanse gevange-

niswezen en het verzet van de zwarte bevol-

kingslagen. Aangevuld met allerhande samp-

les en fragmenten uit een veel bredere verzets-

literatuur-o.a. de Black Panther beweging (met 

de naar death row verwezen Mumia Abu-Ja-

mal) en de Mexicaanse Zapatistas - wordt in 

uiterst directe bewoordingen een stortvloed 

aan statements over de toeschouwers uitgego-

ten. De wereldpremière vond in East Oakland 

plaats - temidden van de zwarte gemeenschap 

die iedere dag met deze rauwe realiteit wordt 

geconfronteerd. Het is onmogelijk om de reik-

wijdte van deze vorm van provocerend toneel 

- de grenzen met een revolutionaire samen-

scholing, de politieke toespraak of het vor-

mingswerk zijn niet steeds even duidelijk -

hier in enkele lijnen af te tasten. Of met deze 

productie een universele aanpak werd gevon-

den om theater met engagement te verzoenen, 

valt echter te betwijfelen. Ondanks de over-

rompelende informatieoverdracht tussen spe-

lers en publiek, dreigt de voorstelling af en toe 

in de didactische commentaar te verzanden 

die bij het vingerwijzende theater (zie eerder) 

problemen schept. Het zij gezegd: wie niets 

van heldere statements en een bikkelharde aan-

klacht moet weten, of wie dit moeilijk in het 

vakje theater kan plaatsen, zal van One 2 Life 

als toneelproductie niet veel willen meedragen. 

Het verzet op het pod ium 
Als er echt zo weinig wegen zijn om in het 

theater op een (ook artistiek) interessante ma-

nier met politiek om te gaan, zou het dan niet 

veel eenvoudiger zijn om al het geëngageerde 

gedoe helemaal achterwege te laten? En is het 

niet wat overtrokken om de kritische initiatie-

ven die nu eindelijk ook bij de loggere struc-

turen opduiken, onmiddellijk weer de kop in 

te drukken? Het eenvoudigste antwoord zou 

de ophemelende affirmatie zijn van de groot-

schaligheid van het artistiek-politieke bewust-

zijn - het is toch ongelooflijk dat het theater 

eindelijk opnieuw gaat nadenken over de we-

reld, niet? Fantastisch - als we tenminste de 

devaluatie van het pakkende politieke gesprek 

erbij nemen. Wanneer zowat alle gezelschap-

pen plots economische, antropologische, cul-

tuur-filosofische of socio-politieke uitspraken 

doen, betekent dit onvermijdelijk dat iedere 

uitspraak op zich een kleinere plek krijgt toe-

gemeten in het geheel. Bovendien ontstaat ge-

leidelijk het gevaar dat het maatschappij-kri-

tische kleedje een slimme manier wordt om 

het theaterwerk te legitimeren. 

Wat is het dan jammer als het engagement 

hol blijkt te zijn, de slogans tweedehands en 

de goede bedoelingen blindelings. De politie-

ke stem van het theater is naar mijn gevoel 

veel te mooi om als een lichtzinnig antwoord 

op de vraag naar een mogelijke zelfrechtvaar-

diging te fungeren. De geloofwaardigheid van 

de algemene rush naar politieke uitlatingen, 

kan alleen geschraagd worden op de pure nood-

zaak om te bijten in zaken die de wereld aan-

gaan en dit op een manier waarbij elk indivi-

du (theatermaker én toeschouwer) zijn/haar 

verantwoordelijkheid bewust mag/moet dra-

gen. Omdat men verdorie goed weet waarom 

men spreekt. Het gewoon aanhalen van actu-

ele situaties omdat dat tegenwoordig van een 

theatermaker verwacht wordt, kan niet vol-

staan. Het politieke discours is op zich al leu-

genachtig genoeg gebleken; laat het theater-

landschap tenminste enige zelfkritische reflec-

tie behouden in de zoektocht naar goed en 

zinvol toneel. Hopelijk mogen de recente cor-

ruptieschandalen, de te glad gebleken justitie 

en de politieke jachttaferelen de ultieme test-

case zijn voor een waarachtig theater in de toe-

komst. 

Jef Aerts 

1. Rustom Bharucha, Rehearsals of Revolut ion. 

The Pol i t ical Theater of Bengal, Univers i ty 

of Hawaï Press, Hono lu lu , 1983 , p. xvi i 
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