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DE VAN KUNST

DE BLIJVENDE WAAR
Herbert Marcuse
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beelde wereld wordt herkend als werkelijkheid die
in de reële wereld wordt
onderdrukt en vervalst. Deze ervaring vindt zijn hoogt
epunt in de extreme
situaties die in het werk worden uitgebeeld (die van
liefde, van de dood, van
de schuld, van de mislukking, maar ook die van hetde
, van de vervulling).
In deze situaties wordt de maatschappij ter diskussie geluk
gesteld -- in naam van een
waarheid die 'normaal' niet meer aan het woord komt:
zich van het begin af aan, getrouw aan zijn konceptie, het kunstwerk plaatst
in situaties, waarin een
andere rede en zinnelijkheid verschijnen, die de "norm
aliteit" zoals die in
maatschappelijke instituties is belichaamd doorbreken.
Hoe dan ook verschaft dit andere zich
toegang tot de wereld van het kunstwerk: het vormt de dimensie die eigen
is aan de kunst. En in deze dimensie
vindt, op grond van de oorspronkelijke
sublimering een "desublimatie" plaats
in de ervaring, in het denken en voelen van individuen - zij openbaart
schrikbarend konkreet, wat de werkelijkheid mensen en dingen aandoet. De
esthetiese vorm is een vorm van waarheid.
"Esthetiese vormgeving" kan voorlopig
omschreven worden als de metamorfoserende mimesis (1) die uit een
(grond)stof (inhoud, deel van de
werkelijkheid) door het materiaal
vorm te geven (woord, kleur, toon
etc) een gesloten geheel maakt (roman, drama, gedicht etc): het werk.
Het zijn voornamelijk de specifiek
esthetiese kwaliteiten: het schone,
die in samenhang met andere kwaliteiten (innerlijke logika) bepalend
zijn voor de vormgeving van het materiaal en die het werk als (betrekkelijk)
autonoom en vervreemdend tegenover
de bestaande werkelijkheid plaatsen.
Esthetiese vormgeving van kunst, autonomie en waarheid veronderstellen elkaar. Elk van deze eigenschappen is
een histories-maatschappelijke en elk
stijgt boven het histories-maatschappelijke uit, door haar geldigheidswaarde. Het begrenst de autonomie
van de kunst, zonder de in het werk
uitgebeelde waarheid te ontkennen.
Ook binnen het bereik van de kunst
bestaat het onderscheid tussen de
essentie en de verschijningsvorm: in
2

het histories-maatschappelijke verschijnt wat aan het werk zijn specifiek transcenderende geldigheid verleent. De waarheid van de kunst
ligt in het doorbreken van het werkelijkheidsmonopolie, zoals dat in de
bestaande maatschappij wordt uitgeoefend. In de esthetiese vormgeving
die op dit breukvlak ontstaat, verschijnt de fiktieve wereld van de kunst
als de ware werkelijkheid. De taal,
de beelden, de tonen die in het kunstwerk gemetamorfoseerd worden, vormen een wereld, waarin mens en natuur tegen het bestaande realiteitsprincipe in opstand komen. Het kunstwerk is ten nauwste verbonden met bevrijding, met emancipatie die het gehele gebied van subjektiviteit en objektiviteit omvat.
De esthetiese vormgeving mikt op de
omvormmg van de realiteit die noodzakelijk is om het kwalitatieve onderscheid van de kunst, om het anderszijn van haar waarheid zichtbaar, tastbaar en hoorbaar te maken.
Maar deze omvorming vereist een zekere mate van autonomie die haar onttrekt aan de macht van het mystificerende realiteits-monopolie en die de
vormgeving van haar eigen waarheid
mogelijk maakt. De esthetiese vormgeving vervormt de realiteit zodanig
dat de druk van de normaliteit, het
gewicht van het feitelijke, het bestaande, wordt weggenomen en mensen en
dingen in een ander licht verschijnen:
hun eigen licht. Naarmate mens en
natuur minder in de specifiek maatschappelijke verhoudingen opgaan,
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schouwelijke of techniese materiaal, zinnen, dat met de repressieve ervaring
dat aan de kunstenaar is overge- breekt en dat zinspeelt op een radikaal
leverd en waarmee hij moet werken ander realiteits-principe, op een totaal
of worstelen.
andere zinnelijkheid.
als wat er aan reële mogelijkheden Dat juist de afwezigheid van de omgevan strijd en bevrijding bereikt kan vormde ervaring de emancipatoriese
worden, mogelijkheden die in het waarde van kunst tot stand kan brenkunstwerk konkreet-zintuiglijk
gen, wordt, misschien op paradoxale
worden vormgegeven.
wijze, bijzonder duidelijk in grote
als de rangschikking van kunst in literaire werken die van zo'n ervaring
de maatschappelijke arbeidsdeling: niet lijken te willen horen. Walter
het klasse-bepaalde onderscheid in Benjamin heeft dit in werken van Poe,
intellektuele en lichamelijke arbeid. Baudelaire, Proust en Valéry opgeArtistieke aktiviteit (en meestal ook merkt. Deze schrijvers brengen een
het opnemen van kunst) wordt tot "krisisbewustzijn" tot uitdrukking, dat
een privilege van een elite die niets in het plezier om de ondergang om de
van doen heeft met het materiële ontwrichting, om de schoonheid van
produksieproces.
het kwade, een feest voor het a-sociale en normloze wordt - een "geheiHet klassekarakter van kunst gaat de me" rebellie van de burger tegen
zijn
hierboven aangeduide grenzen van eigen klasse. Benjamin schrijft over
autonomie niet te buiten. Het feit dat Baudelaire: "Het heeft weinig zin,
een kunstenaar tot een geprivilegieerde (zijn positie) te willen betrekken in
klasse behoort, doet geen afbreuk aan het werk van vooruitgeschoven verde waarheid van zijn werk, noch aan sterkingen in de bevrijdingsstrijd der
de esthetiese kwaliteit daarvan. Wat de mensheid. Het is, denk ik, a priori
"klassiekers van het socialisme" toege- heel wat zinvoller zijn intriges daar
schreven wordt, mag ook voor de grote na te gaan, waar hij ongetwijfeld
kunstenaars gelden: zij doorbreken de thuis is: in het kamp van de tegengrenzen van de klassen. Marxistiese partij. Die wordt slechts zelden de
theorie is geen onderzoek naar fami- zegen verleend. Baudelaire was een
lie-relaties. Het progressieve karakter geheim agent. Een agent van de heivan kunst, haar bijdrage aan strijd en melijke ontevredenheid die er in
zijn
bevrijding kan niet aan de afkomst van klasse bestond met haar eigen macht.
de kunstenaar en aan het ideologiese Wie hem met deze klasse konfron
blikveld van zijn klasse gemeten wor- teert, die haalt er meer uit dan
wie
den, - maar ook niet aan het feit dat hem vanuit proletaries oogpun
t als
hij in zijn werk géén onderdrukten oninteressant afdoet".
uitbeeldt. Het is uitsluitend te meten Het "heimelijke" protest
aan het werk zelf als totaliteit, aan wat literatuur voor ingewijdenvan deze
laat het
het zegt en aan hoe het dat zegt.
aanwenden van primaire, destruktiefZo opgevat is eigenlijk alle kunst erotiese krachten zien, die de
"norl'art pour l'art, - "kunst, omwille
male" wereld van overleg en goed gevan de kunst", voorzover zij tot taboe drag laten exploderen. Die krachte
n
verklaarde en verdrongen aspekten uit zijn a-sociaal van karakter: onderde realiteit blootlegt: het emancipatie- grondse rebellie tegen de
maatschappeaspekt. Als extreem voorbeeld kunnen lijke ordening. Zo blijven
ze verbonden
we Mallarmé noemen: zijn lyriek laat met de idee van geluk: volslage
n submanieren van waarneming zien, van jektief, niet te her/eiden tot dimensi
horen, van gebaren - een feest van van radikale praktijk. Voorsta es
nders
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de kunst hun vrijheid uitbeelden en
vormgeven. De kunst blijft innig verbonden met de werkelijke onvrijheid;
in de onvrijheid ligt haar autonomie:
de wet waaraan zij gehoorzaamt is niet
die van het bestaande realiteitsprincipe, maar juist van zijn veranderingen,
zijn vermommingen, tot aan de ontkenning ervan toe. Maar louter ontkenning zou abstrakt zijn, de slechte
utopie. De utopie die in de ware kunst
tot uitdrukking komt, is nooit louter
ontkenning van het realiteitsprincipe,
maar juist de opheffmg daarvan, waarin zijn schaduw nog over het geluk
hangt. De echte utopie is geworteld
in de herinnering. "Alle verzakelijking is een vergeten" (5). Kunst
vecht tegen de verzakelijking wanneer
ze verstarde mensen en dingen aan het
spreken krijgt, aan het zingen krijgt,
misschien wel aan het dansen. Het vergeten van geleden verdriet en voorbij
geluk maakt het leven lichter onder
het repressieve realiteitsprincipe; de
herinnering wil dat het leed voorbij
gaat, maar dat het plezier altijd blijft,
- tegen het bestaande realiteitsprincipe in. Maar die wil is onmachtig:
het geluk zelf is verbonden met leed.
Als echter de herinnering ligt opgeslagen in de strijd om de verandering,

wordt toch gestreden voor een nog
steeds in de revoluties onderdrukte
revolutie.
Deze permanente revolutie is niet uit
op het almaar opschroeven van de
produktiviteit, de steeds sterkere inspanning, het steeds effektievere uitbuiten van de natuur. Deze revolutie
wil dat er een eind komt aan het
streven naar macht, wil dat de mens
vrede vindt in plezier, in genot, wil de
afschaffing van mensonwaardige arbeid, wil de schoonheid als levenswereld. (Is dit einde van het streven
naar macht misschien de verzoening
van tros met Thanatos, waarin het
geleefde leven de dood nog in zich
opneemt - zelfbeschikking van het
einde?) En als deze dimensie van bevrijding onderdeel wordt van de revolutionaire strijd: als werkterrein van
een nieuw bewustzijn, en als grens aan
de techniese vooruitgang, noodzakelijk voor het herstel van voorwaarden
om vrede te verkrijgen, dan zouden de
utopiese aspekten van een andere wereld historiese mogelijkheden zijn geworden: kans op een kwalitatieve
sprong in het rijk der vrijheid.
(vertaling: Machteld Bakker)

Uit: Herbert Marcuse, Die Permanenz der Kunst C 1977 Carl Hanser
Verlag,
München
NOTEN
( 1) Mimesis literair begrip: voorstelling van de werkelijkheid in het kunstw
erk.
(2) Leo Löwenthal, Das Bild der Menschen in der Literatur (Neuwied,
Luchterhand, 1966) pag. 14 vv. (3) Bertold Brecht, "Volkstümlichkeit und Realism
us"
in Marxismus und Literatur, uitg. Fritz J. Raddatz (Reinbek, Rowoh
II) pag. 101. (4) Georg Lukács, "Es geht um den Realismus", in Marxislt, 1969,
Literatur, pag. 77. (5) Horkheimer-Adorno, Dialektik der Aufklárung, mus und
Amsterdam, uitg. Querido, 1947, pag 274.

ER MUZIEK EN POLITIEK

LOUIS ANDRIESSEN OV
Wim van Dooren

ponist; hij schreef
atschappelijk geëngageerd kom
Louis Andriessen (1939) is main direkt verband met politiek staan: De Staat (op
een aantal grote werken, die (op tekst van Macchiavelli); II Duce (op een uittekst van Plato); Il Principe leum (op teksten van en over Bakoenin); ook
lharding, waaraan
spraak van Mussolini); Mauso
oprichter van het orkest De Vo
schreef hij strijdliederen; als oor hij ook schreef, werkte hij mee aan muzikale
hij lang meewerkte en waarv aksies. Het onderstaande artikel geeft de ideeën
ondersteuning van politiekevoornamelijk gebaseerd op een interview met hem.
van Louis Andriessen weer,
in het politieksen stelen, en die ligt er van het zingen
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muziek en politiek niet direkt
. Elke organisatie heeft belied
een
van
belf
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lijk. Als je muziek op zic en voor- hoefte aan binding en die kan door
schouwt, los van de kontekstarbij mu- muziek tot stand gebracht worden al ook los van de tekst, wa , dan is zelfs het CDA heeft zijn lied.
ziek gekomponeerd kan zijn noten Zodoende is dat, wat een kompomuziek volledig neutraal. Des heeft nist doet toch niet neutraal; hij kan en
e houden, hoe zijn
op zich zijn niet politiek. Som
over moet er rekening me
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de funksie kan veriemand
heid bij- muziek die binden
gedacht: in de Griekse oud een be- vullen, zelfs tegen zijn wil in. Een
voorbeeld meende Plato, datbepaald onderdeel van het politiek nadenken
paalde toonladder en eene en zelfs over muziek is, dat de komponist zich
instrument maatschappelijk konden afvraagt voor wie hij eigenlijk kompopolitiek-gevaarlijke effektenhij geci- neert, en wie er naar luistert'. Daarbij
hebben. In De Staat wordt . Mis- is de situatie, waar de muziek ten geteerd en aan de kaak gesteld hten: hore kan of moet worden gebracht van
nis: een protestlied
schien, dat sommigen verzuc
gevaar- essentiële beteke
"Was muziek maar zo staatspraktijk tegen het Chileense regime heeft een
lijk als Plato dacht:" In de bepaald andere dimensie, wanneer het in Chili
is gebleken, dat voor een akkelijk zelf of bijv. in Amsterdam wordt gedoel opruiende muziek gem wor- zongen. Zo kan het muziekwerk bekon
voor een tegengesteld doel en zijn halve een organiserend ook een soliden gebruikt. De voorbeeldtie. Een dariserend effekt hebben; daarnaast
legio; een enkele als illustra anco- is ook een unificerend en bevestigend
i-Fr
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in een denken over de
riteitslied), dat door fascistenoverge- en politiek het werk niet los te zien
film met een andere tekst is l dege- van het scheppen ervan, en van de al
nomen. Er blijkt dan, dat er weziek te dan niet bedoelde ontvangst. Wel is
lijk enige reden is om de mu

het nodig om scherp onderscheid te denken,
dat alleen improvisatiemuziek
maken tussen de koncepsie, de pro- echte dem
okratiese muziek zou zijn
duksie en de konsumpsie van muziek. en dat
omg
ekeerd gekomponeerde
Hoe bedoelt de komponist het, hoe en muziek
auto
ritair en rechts zou zijn.
in welke kontekst wordt het uitge- In de
improvisatie kan het zó worden
voerd en op wie komt het over? Van dat de
deze drie aspekten heeft vooral de wen; diktators tegen elkaar schreeuin de vastgelegde muziek zó dat
uitvoeringspraktijk het meest een iedereen
zich kan ontplooien. Belangsociaal (politiek) karakter; de entou- rijk
rage waarin wordt gemusiceerd is, uit teis, dat de uitvoerders niet van de
expliciet of impliciet, politiek. Om dit zoal voeren muziek vervreemd zijn,
duidelijk -ce demonstreren heeft An- de s regelmatig is te konstateren in
driessen oa meegewerkt aan zgn. gevgewone muziekpraktijk. In dat
al heeft de muziek zijn echte
inklusieve koncerten. De laatste van
funksie verloren.
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ervan was een aanval te doen op de mog
gebruikelijke muziekpraktijk, die zelf is), elijke anarchistiese muziekvorm
waarin het materiaal geheel "eigenweer onderdeel is van onze gehele
gevestigde orde. Indirekt werkt dus dom" is van de mensen zelf (zowel
de instrumenten alsook de muzikale
een dergelijk koncert tegen de be- geda
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staande maatschappij en wel op twee
gede
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punten: de wijze van uitvoeren wijkt terug
af van het gargbare s...n de samenstel- volk mogelijk. Als het genie van het
in de authentieke volksmuziek
ling van het publiek (met andere inzet en andere interesse) is niet exldu- ligt, dan is het onmogelijk om die
sief-elitair. De bestaande orde wordt muziek op te schrijven en vast te
opengebroken: in plaats van het vaste leggen (Strawinski heeft dit vastgesteld). In plaats van die nu bij ons onorkest, het vaste repertoire, het vaste herr
oepelijk verloren funksie is er
publiek wordt een alternatief geboeven
wel een andere (maatschappijden: andersoortig ensemble met ander
repertoire en dus ook ander publiek. bevestigende) funksie ingetreden. Die
funksie is zeker niet alleen aanwezig
in
de kommerciéle, in de amusements-,
PROGRESSIEF
lichte of gebruiksmuziek. Los van de
Louis Andriessen schrijft als alter- direkte gebruiksfunksie bijv. muziek
natief stukken, die niet gemakkelijk in de disco om feitelijk op te dansen)
uitvoerbaar zijn voor het 'normale' is er de overal aanwezige achtergrondsorkest; hij schrijft geen Opera, die muziek, die van alles moet stimuleren.
door het gesubsidieerde opera-insti- Het is bij de tandarts in de wachttuut kan worden uitgevoerd. Dit houdt kamer, het is Hilversum 3 of 4 in de
tegelijk in, dat er andere ensembles auto, in de supermarkt, het is zelfs
moeten worden opgericht: 'de Vol- het carillon op de marktdagen. Overal
harding' is een voorbeeld. Het is een wordt 'ingespeeld' op de behoeftes of
geheel gedemokratiseerd gezelschap, kwasi-behoeftes van het publiek. Het
wat blijkt uit de zeggenschap van de lijkt zo, alsof alle muziek, klassiek,
leden over wat er gespeeld wordt en 'serieus', 'ernstig' of licht, konservatief
voor wie dit gebeurt. Het betekent werkt. Is het dan onmogelijk om 'proniet, dat er ter plekke geïmproviseerd gressieve' muziek te hebben? Wat zou
wordt. Het is een misverstand om te het karakter daarvan moeten zijn?
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straat gezongen!
genomen; ook kan men zich eno
ver- duizend mensen op
vergissen ten aanzien van hetaalde
nieuwende karakter van bep alsof "RETORIES KOMMENTAAR"
muziek. Voor Adorno leek het StraSchönberg de progressieve en ist Aan de andere kant is er ook een meer
winski de konservatieve komponien politiek-filosofiese kant aan bepaalde
sterker gaat het
was. Politiek-maatschappelijk gez
t het muziekwerken. Nog
had hij ook nog gelijk. Nh zie eerd dan om de relatie tot de tekst, welke
aard kan zijn.
ernaar uit dat het eerder omgek
nog relatie van verschillende
is, en dat zelfs Debussy in feite e De muziek, die bij strijdliederen een
twe
aveel progressiever was dan de
direkt ondersteunend en zelfs agitelt
spe
,
ben
heb
genoemden.
kan
er
akt
kar
ve' tories
Ook lijkt het alsof 'progressie - in het geval van meer filosofiese bewen
nieu
ver
ne,
ewo
ong
begeleidende
muziek, dwz
grote schouwingen ofwel een
de muziek niet aanspreekt bij de zelf ofwel een tegenspelende rol. Andriesstukken voor
massa van het volk. Dit is op zich
rden, sen heeft in een aantal
onjuist. Eerder kan gezegd wo weg- het laatste gekozen: hij wil met de
dat 90 procent van de mensen t van muziek een retories kommen taar op de
gehouden wordt van 90 procen iek, tekst geven. Het gaat dan om een soort
muziek en
de kultuur en dus ook van de muz
voor dialektiese relatie tussenworden uitdie nu wordt gemaakt. Dit geldt
et
mo
elijke tekst; in de muziek
elke 'konserverende' maatschapp is, gedrukt, hoe diskutabel de tekst is:
ten
wes
het
in
waarin Plato's
orde, of het nu hier
voor- zo bijv. in De Staat,
of in de Sovjet-Unie. Een ander een afkeuring van bepaalde muziek als
jk
muzikale
beeld biedt Polen, waar werkelik,
die zijnde staatsgevaarlijk met
zie
mu
e
uw
nie
van
is
n. Het is
alle
bod
gev
aan
aan
rdt
wo
en
del
mid
rdt
ook en vooral door arbeiders wo de een methode, die op ander terrein
in
genoten. Hier komt Penderecki voor door Brecht in zijn toneelwerk is
ouw
geb
sert
Kon
het
d opvoeren,
C-cyclus van
zijn toegepast: juist de anti-hel
het elite-publiek, in Polen wordtHet is juist degene, die verkeerd handelt namuziek algemeen gewaardeerd. 3 ge- drukkelijk uitbeelden (zoals bijv. Moeeen feit, dat wat op Hilversum volk der Courage). Met de muziek kan dit
boden wordt, dichter bij het r de model van Brecht nog worden verwoede met
staat, maar de oorzaak ligt voo
kom- sterkt door muzikale
hand: die muziek is inderdaad, wik- hardheid en een bepaalde ritmiek te
mercieel of niet, een verdere ont nke- demonstreren.
keling van de muziek, die oorspro' mu- Een moeilijk punt blijft hierbij wel,
lijk volksmuziek was; de 'zwartevoor- dat de toehoorder ermee vertrouwd
ziek is daarvan een duidelijk ieuze' moet zijn, met welke middelen 'woebeeld. Daarom heeft ook diè 'serkt, die de' uitgedrukt zou kunnen worden.
muziek het meest sukses en effe ruik Alleen dan kan een niet-muzikale
ook van die 'volkse' elementen geb i- informatie middels de muziek overpol
daarom
maakt. Zo oefent de muziek bij
in- komen. Gemakkelijker ligt hettekst alkte
dire
zijn
ren
ede
jdli
de
tieke stri
ziek
mu
de
r
nee
jke dan, wan
riesvloed uit. Want er kan een duideli
in leen maar ondersteunt, wat Andheeft
iek
muz
van
ksie
fun
e
end
eun
len
onderst
ma
nde
ille
sch
ver
end. sen ook
een politiek strijd worden onderk

‘zo.f 42? hy'

41.t

% ook. -6ela: 9mit oreAer

10

skeof

1450 v.1 /Yarue,

De
toegepast oa in zijn muziek bij hij
reef
sch
Zelf
Maatregel van Brecht.
n,
in TEU 19 (1975) over de eise n
doe
vol
est
mo
waaraan die muziek
r De
het volgende: 1) de muziek voo
ke
itie
pol
tot
del
mid
_ Maatregel is een
;
zelf
zich
op
l
doe
n
gee
en
g
vormin
van
n
gaa
te
uit
t
dien
2) de komponist
de
de techniese mogelijkheden vanmaeen
eist
t
teks
de
producenten; 3)
iek
ximale verstaanbaarheid; 4) de muz
mid
e
ikal
muz
e
siev
moet met progres
de
van
ies
rent
refe
e
ikal
muz
de
n
dele
producenten bekritiseren en ontwik
e
kelen. Technies gezien hangen dez
eneisen nauw met elkaar samen. Sam iek
vattend kan men zeggen dat de muz
optimaal dient om de agitatoriese kwa
en
ken
ster
ver
liteiten van de tekst te
dude muzikale kennis van de pro

centen te vergroten.
, dat
Als konklusie kan worden gesteldziek
mu
van
er
akt
kar
het politieke
de
voornamelijk tot uiting komt in
:
egd
gez
ers
and
k;
ktij
uitvoeringspra
polimuziek is op zichzelf gezien niet ttiek gekleurd, en nog minder maa
ncischappelijk revolutionair of ema r de
doo
den
wor
dit
kan
r
patories, maa
e
uitvoering ervan. In de Nederlands
ist
pon
kom
de
rom
daa
situatie kan
keen maatschappij-veranderende fun
de
n
tege
zich
hij
r
nee
wan
sie hebben,
en
bestaande muzikale orde verzet atma
de
en
teg
t
irek
daarmee ind
beschappelijke orde als geheel. Het de
in
en
rijp
ing
het
dus
is
langrijkste
met
organisatie van het muziekleven pokom
een
die
n,
ede
ijkh
de mogel
mist daarvoor heeft.

AGSE KUNST

ARCHITEKTUUR, EEN ALLEDA
Jos Verbakel

ere fakwaarschijnlijk het meest door andwil ik aan
er
Architektuur wordt van alle kunsten
rond
Hie
jke.
ngri
bela
zeer
rvan een
toren bepaald. De ekonomie is daa volkswoningbouw hierover iets vertellen.
de
van
is
den
chie
ges
de
van
d
dat andere
han
de
om in bouwwerken, die laten zien,
stro
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n
tege
er
Toch verschijnen
uitgangspunten ook wezenlijk zijn.
met welk
i- opdrachtgever investeren en
als status
Van alle vormen van kunst is arch
en
zak
len
spe
rbij
Hie
l.
doe
alle
tektuur waarschijnlijk de meest st- of verhandelbaarheid een belangrijke
ingen
daagse, omdat onze wereld een kun
de rol, zoals te zien is op afbeeld
matig gebouwde wereld is. Naanstbe- en in teksten van advertenties voor
vormgeving zijn andere faktorevorm. luxe woningen. Tenslotte zijn de
palend voor de verschijnings ing techniese mogelijkheden wezenlijk:
Zo wordt de vorm van de bebouwdie een gebouw moet immers jaren meesterk bepaald door de funksies, een gaan en derhalve degelijk zijn. Dit alles
het huisvest: een ziekenhuis, il- maakt het me moeilijk in het algemeen
vanuit de
schouwburg of een woning versch
hun te spreken over architektuur
len wezenlijk in uiterlijk door eko- invalshoek van vormgeving. Daarom
funksie; daarnaast ook door de een beperk ik me tot de meest alledaagse
nomiese waarde: hoeveel wil
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verschijningsvorm van architektuur, de
woningbouw, en dan in het bijzonder
de sociale woningbouw.
Als de woningbouw een kwestie is van
vraag en aanbod, is de rol van de vrager en aanbieder belangrijk. Woningen,
met name nieuwe, worden aangeboden
door financiers, aannemers of woningbouwverenigingen, ze worden gevraagd
door woningzoekenden, meestal niet
persoonlijk betrokken bij het bouwproces. Daartussen opereert de overheid. Deze regelt met voorschriften de
kwaliteit van de woningen en met
subsidies de produksiemogelijkheden.
Daarmee is de sociale woningbouw van
de laatste zeventig jaar voornamelijk
de resultante van konfessionele en
sociaal-demokratiese opvattingen over
'menswaardig wonen'.

vóór en achter de woning is ruimte gelaten voor een grote hoeveelheid gemeenschappelijk groen. Deze wijk
diende destijds als alternatief voor de
veel door spekulanten gebouwde alkoofwoningen, diepe smalle etagewoningen met een tussenkamer, en
moesten er daarom ook in huur mee
kunnen konkureren.
Maar men zocht ook naar andere
vormen voor meergezinswoningen. Zo
is er in die tijd de Amsterdamse School
met architekten, die de nadruk leggen
op een expressief uiterlijk van de
bebouwing en op stedebouwkundige
elementen als een afwisseling van
brede en smalle straten en de aanleg
van open en met groen omzoomde
waterpartijen. Een ander voorbeeld is
de galerijbouw aan de Justus van Effenstraat in het Rotterdamse Spangen.
Door het maken van een brede galerij
als een verhoogde straat heeft iedere
woning zijn eigen voordeur, door de
situering hiervan aan de achterzijde,
zijn de woningen op een open en van
veel groen voorziene binnenplaats
ge örienteerd.

Waren het aan het einde van de vorige
eeuw vooral verlichte liberale fabrieksdirekteuren, die voor hun eigen
fabrieksarbeiders eenvoudige huisvesting schiepen, in het begin van deze
eeuw ontstonden de meer onafhankelijke woningbouwverenigingen. Door
hen kennen veel Nederlandse plaat- FUNKSIONALISME
sen, in navolging van Engelse tuinsteden, kleine buurten met een ge- Dit laatste vormt de
sloten straatbeeld, bestaande uit één- architekten van het overgang naar de
Nieuwe Bouwen.
gezinshuizen met tuinen, vaak met Na bestudering van
het
woningvraageen wijkgebouw of winkelcentrum op stuk meenden
deze, dat op een ratiohet eind van een zichtas, gebouwd in nele wijze gebou
wde hoogbouw de
de jaren twintig en dertig.
prijzen en daarmee de huren kon
drukken. Met seriep
Niet alleen werd er aandacht besteed industrie, moderne roduksie van de
bouwmethoden als
aan een eigen tuin, ook kwamen er skeletbouw en
moder
ne materialen als
veel openbare groenvoorzieningen, staal en beton
konden licht, lucht,
pleintjes, plantsoenen en gemeenschap- zon, ruimte
en
pelijke tuinen op de binnenterreinen voor iedereen. vrijheid worden bereikt
Waren tuindorpplannen
van de bouwblokken. Vreewijk, een als Vreewijk vooral
voortgekomen uit
deel van Rotterdam-Zuid, voor een be- een romantiese,
korpor
atieve kijk op
langrijk deel tussen 1916 en 1925 ge- de samenleving,
bouwd, is een bekend voorbeeld Nieuwe Bouwe de architekten van het
hiervan. De woningen en het straten- nele termen alsn introduceerden ratiopatroon zijn simpel, alleen hier en daar kort aan goede antwoord op een teop hoeken meer markante bebouwing, Was het funksiwoningen.
onalisme dus voor de
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vragen. Vraagt men die dan toch, dan
oorlog ontstaan bij mensen, die ijver- treedt enerzijds een estheties argument
den voor betere woonomstandigheden op de voorgrond, het kreëren van een
van arbeiders, na de oorlog heeft het boeiender en gevarieerder stedelijk
uitvoerend bouwbedrijf met andere beeld, anderzijds een veel breder
partijen in het bouwproces zich dit argument, de verbetering van de kwalieigen gemaakt. Deze verandering ging teit van het leven in de stad, een vergepaard met een ingrijpen van de betering van de identifikatiemogelijkoverheid in de techniese ontwikkeling. heden voor bewoners en een veilevenZij biedt de ekonomiese faciliteiten diging van het sociale verkeer. In feite
in de vorm van garanties voor konti- blijft deze variatie in de onderdelen
nuiteit en subsidieert ontwikkelings- het karakter van herhaling, maar dan
kosten voor nieuwe technieken. Ge- van steeds iets andere elementen, bevolg is verhoging van de produksie en houden.
een besparing op geschoolde arbei- Het is dan ook voornamelijk de uiterders. In de verschijningsvorm betekent lijke verschijningsvorm, die vanwege
dit een overgang naar een grootschalige de verkoopbaarheid wordt opgesierd.
stedebouwkundige vormgeving met Het produksieproces blijft in feite de
daarin een herhaling van steeds dezelf- hoofdvorm bepalen. In de huidige
de elementen.
tijd, nu de bouwkosten zo zijn gesteMaar ook de woning zelf wordt vol- gen, dat de doelgroep veel minder
ledig bepaald door de overheid. Haar belangstelling heeft, is te zien, dat
'Voorschriften en Wenken' zijn een allerlei partijen weer terug grijpen
handleiding met minima, die feitelijk naar de oude, meer gestroomlijnde
ook maxima zijn om voor subsidies bouwmethoden. Argumenten, die nog
in aanmerking te komen. Het ontwer- maar pas wezenlijk waren voor een
pen van woningen is zo gereduceerd 'menswaardig wonen', worden nu als
tot het zo slim mogelijk ordenen van
kneuterig, truttig en dergelijke tervierkante meters, waardoor woningen zijde geschoven. Hier en daar worden
niet meer wezenlijk van elkaar ver- ook de officiële minima ter diskussie
schillen.
gesteld. In al deze situaties staat de
Rond 1970 treedt een verandering architektuur los van stedebouwkundiop vanuit een steeds groter verzet ge elementen en zolang diverse stedetegen de uiteindelijke konsekwen-. lijke funksies niet in samenhang met
ties van de grootschalige aanpak
elkaar vorm wordt gegeven, blijft ook
Men gaat zich meer richten op de hier het probleem van saaiheid en
vragende partij. Door organisatie van eentonigheid bestaan.
bewoners wordt het (dure) sloopbeleid omgezet in programma's voor HISTORICITEIT
stadsvernieuwing. In nieuwbouwwijken wordt door de verzadigde woning- In een tijd, waarin het zakelijk funkmarkt een duurdere woningbouw sionalisme hoogtij vierde, vond iemand,
noodzakelijk, vooral om nieuwe wo- die van oordeel was, dat de vorm van
ningen meer bereikbaar en aantrekke- de samenleving niet te zoeken was in
lijk te maken voor de meest koop- een in funksies uiteengelegde wereld,
krachtige, de jonge gezinnen met een maar in een omvorming en vertaling
boven-modaal inkomen. Variatie, dif- van betrekkingen, nauwelijks begrip.
ferentiatie, afwisseling of diversiteit Zo'n uitgangspunt vinden we in de
worden sleutelbegrippen, die enige
itektuur van Aldo van Eijk. In
tijd als vanzelfsprekend worden geak- archnstelling tot de meeste architekten
tege
tatie
septeerd en geen nadere argumen
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van die tijd toonde hij een open belangstelling voor de historiese stedelijkheid. De stad is geen irrationeel restant
van vroegere samenlevingsvormen, geschikt voor een spoedige vervanging
door eigentijdse, rationele strukturen.
Hij beoordeelt juist de resultaten van
de moderne stedenbouw met de kwalitatieve maatstaven van de traditionele stedelijkheid. Dit levert een diep
wantrouwen op: het vermogen van de
centraal geplande produksie om vanuit het niets grootschalige stedelijke
gebieden of nieuwe steden te scheppen met gelijkwaardige kwaliteiten
als de historiese stad wordt hiermee
in twijfel getrokken. Zijn strukturen
zijn geen zakelijk uiteengelegde funksies, maar een netwerk van steeds op
dezelfde wijze verschillende plaatsen,
die zich gelijkwaardig ten opzichte van
elkaar verhouden. Als zodanig ontstaan relatief zelfstandige eenheden,
die onderling niet-hiërarchiese betrokkenheid oproepen. Elk gebouw neemt
niet alleen plaats in de stad in, maar
moet ook iets aan de stad teruggeven!
Een architektuur, die een huid wil zijn
bij de ordening van het alledaagse, is
ook te vinden bij de Belgiese architekt
Lucien Kroll. Ook hij richt zijn aandacht bij voorkeur op relatiepatronen
en processen en probeert die met zijn
architektuur te beantwoorden. Zo lukte het hem in het begin van de jaren
zestig zijn huisvesting samen met die
van een aantal anderen goedkoop als

een soort centraal wonen-avant-lalettre vorm te geven.
Een dergelijke niet-hiërarchiese ordening is niet alleen het resultaat van
zijn architektuur, maar ligt ook in zijn
werkwijze: een niet-hiërarchiese konfrontatie tussen publiek, architekten
en deskundigen, minder gericht op het
uitwisselen van kennis dan wel op het
ervaren hoe in een proces van groepsdynamiek de autoritaire verhoudingen
wegvallen. Alleen zo kan een nietautoritair gestruktureerd milieu worden verwezenlijkt. Een voorbeeld
hiervan vormt het gebouwenkomplex
van de mediese campus te Woluwe, gestart in de nadagen van mei '68. Daar
waren de betrokkenen, vooral studenten, deelnemers bij beslissingen, die
normaal onder de autoriteit van de architekt vallen. Hoewel Kroll zeker een
aantal uitgangspunten bepaalt, vermijdt hij een algemeen struktuurplan
te bedenken: die groeit uit de inbreng
van de verschillende deelnemers. Door
bewust te streven naar een uiteindelijke homogeniteit, die zoveel neutraliseert, toont hij de diverse participatiestromen. Zo benadrukt het gebouw
uiteindelijk zijn eigen ontstaanswijze.
Gebouwen met zo'n achtergrond presenteren zich in de vormgeving en in
gebruiksmogelijkheden als een protest
tegen de steriliteit van het koude, berekende funksionalisme. Zij laten zien,
dat de verbeeldingsdrang van bewoners
toch te realiseren is.

LOSSE EXEMPLAREN VAN DE AS

Nog verkrijgbaar zijn de volgende afleveringen van De As:
nr. 28 (Peter Kropotkin), nr. 29130 (Repressie en 'veiligheid'),
nr. 31 (Miljeu en macht), nr. 36 (Europese alliantie), nr. 38 (Bedrog van het kapitaal), nr. 41 (Gezondheid en gezondheidszorg),
nr. 42143 (P.J. Proudhon), nr. 46 (USA) en nr. 47 (Geweld).
Bestellen door storting van ƒ 4,50, resp. ƒ. 5,50 voor een dubbelnummer op postgiro 44 60 315 van De As te Den Haag.
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DE PERFORMANCES VAN ALBERT VAN DER WEIDE
Wim van Dooren
Een performance is een vorm van beeldende kunst en niet van theater, hoewel
men op het eerste gezicht misschien juist andersom zou oordelen. Een performance is immers een gebeuren, een optreden, waarin een kunstenaar een bepaalde uitdrukking wil geven. Er zijn nietteming twee grote verschillen tussen een
performance en een theatergebeuren: de performance is eenmalig en niet vastgelegd en verder is er geen publiek bij de performance, want iedereen participeert.
Aan de andere kant wijkt een perfor- kunst en politiek. Probleem daarbij
mance op fundamentele manier af is wel, dat een performance van de
te
van de meeste uitingen van beelden- kunst uit gezien gemakkelijk alsals
de kunst, omdat er hier geen sprake is politiek, van de politiek uit gezien
van een bepaald produkt, dat als te veel kunst wordt beschouwd. Van
marktwaar kan worden verhandeld. der Weide zelf schreef hierover: "Het
n
Wie (toevallig) aanwezig is bij de per- is soms inderdaad een gespleteuit
mij
nodigen
pen
aksiegroe
situatie:
formance, is als het ware mede-eigenaar van het kunstwerk. De perfor- op grond van de inhoud, organisatoren
mance kan niet worden opgenomen in van performance-festivals hoofdzakeeen kunstkolleksie; het is geen mu- lijk op basis van de vorm". In beide geseumstuk, de regels van het markt- vallen probeert van der Weide telkens
mechanisme zijn niet van toepassing. de andere kant naar voren te brengen.
Eigenlijk heeft dit kunstwerk hele- Overigens moeten we wel bedenken,
maal geen materie; histories gezien dat er ook totaal andere vormen van
wordt zo gesproken van 'demateria- performance bestaan van andere kunlisering' van het kunstwerk (een term, stenaars, waarmee we ons hier en nu
ontleend aan het boek Six years van niet bezighouden.
Lucy R. Lippard). Tegenstrijdig hier- Wat probeert Albert van der Weide te
mee lijkt, dat er veel foto's en zelfs bereiken? Ten aanzien van de kunst
films van de performance bestaan. ziet hij zichzelf als kunstenaar, die wel
Dit is niet in strijd met het perfor- in de aktuele bewegingen staat, maar
mancekarakter, omdat dit zgn twee- zich daarmee niet wil identificeren. Hij
de vruchtgebruik slechts de bedoeling wil van binnen uit die bewegingen verheeft van een dokumentatie; de per- anderen en verleggen. De gangbare
formance is er niet terwille van de kunst volgt hoe dan ook de burgerlijke
foto of video-opname. Als er al ge- waarden en normen of wordt minstens
fotografeerd of gefilmd wordt (wat daardoor ingekapseld. Door uitdrukvaak verboden is), dan is de foto- kelijk buiten de officiële kaders te
graaf/filmer niet verborgen, maar is hij gaan staan stelt Albert van der Weide
uitdrukkelijk onderdeel van de perfor- die kaders ter diskussie. Zijn positie is
wat dat betreft vergelijkbaar met die
mance zelf.
Louis Andriessen: de vormgeving
van
perforde
Het zal duidelijk zijn, dat
mance zich bij uitstek leent voor het wordt zodanig gekozen, dat die op
overbrengen van een politieke bood- traditionele wijze nauwelijks kan worschap, of anders gezegd in een perfor- den gerealiseerd; "er wordt een minimance is een ontmoeting mogelijk van mum aan middelen gebruikt om de
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aandacht zo min mogelijk af te lei- dag
den van de inhoudelijke mededeling. zuiv werd op alle deuren het woord
De middelen (materialen) lopen sterk dag ering aangebracht; op de tweede
uiteen; je wordt gekonfronteerd met gegrwerden de stoelen tot een vierkant
het lichaam, de stem van de kunste- krui oepeerd; op de derde dag tot een
naar, hout, metaal, gordijnstof, foto's, hed s, op de vierde dag tot losse eeninkt, kaarsen, vuur..." (citaat uit infor- hakeen en op de vijfde dag tot een
matieblad Gemeentemuseum Arnhem Op nkruis.
nav Reflectie 8, 22 september - 5 no- komde vijfde dag, toen iedereen volen aangepast was gaan zitten,
vember 1980)
zond
Bij dit alles nu komt de opzettelijk fen, er de speciale schikking te besefwerd enorm luid De Staat van
politieke funksie van de performances
Lou
van Albert van der Weide: de opzet is van is Andriessen gedraaid en begon
der Weide zich bijna onmerkbaar
negatie, het bedoelde gevolg is het opover
roepen van vragen. Bepaalde maat- sym de tafels voort te bewegen (als
bool van de geringe bewegingsschappelijke situaties worden in de
performance genegeerd, dwz ontmas- vrijheid in een totalitair systeem).
kerd en daardoor bestreden. Als voor- De reaksie van de aanwezigen was
uiter
beelden hiervan kunnen dienen de kelij st heftig; men besefte hoe gemakk men zich liet aanpassen!
anti-apartheidsperformances (zie bijMet
het opwekken van bewustzijn in
gaande foto's en tekst). In deze en
andere performances komt de solida- situaties, die anders vanzelfsprekend
riteit tot uiting met bepaalde sociale lijken, kan Albert van der Weide op
kleine schaal maatschappij-verandegroepen. De performances staan zeker rend
werken. In het algemeen gezien
niet in dienst van een bepaald gevestigd politiek belang, laat staan van po- wil hij trachten een autonome bijdralitieke partijen. Als dit wel het geval ge te leveren bij het signaleren van
zou zijn, zou de performance teveel in maatschappelijke problemen; 'autoeen vaarwater van politieke taktiek en noom' omdat hij grote waarde hecht
strategie en van kompromissen verzeild aan persoonlijke uitspraken. Met het
raken. Hier wordt de anarchistiese ten- onderschrijven van een ideologie wil
dens zichtbaar! Het publiek, dat vaak hij niet van doen hebben. Dit onderzeer willekeurig is en niet aan de effek- scheidt zijn werk onmiskenbaar van
ten gewend is, raakt verontrust; er propagandakunst.
wordt paniekerig gereageerd.
Een prachtig voorbeeld daarvan biedt Dokumentatie oa: Apartheid (1979
het aanpassingsprojekt voor de Akade- Arnhem) Reflecties 1 tlin 9 (Enschemie voor Beeldende kunsten in Arn- dé, Leeuwarden. Arnhem) Works and
hem. Dit projekt nam vijf dagen in words (Stichting de Appel, Amsterbeslag en verliep als volgt. Op de eerste dam) Metropolis M (Jaargang 2,
nr. 1., Utrecht)
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PLAATS

Stichting de Appel Amsterdam
20.00 uur
09-11-1977

TITEL

Zuid Afrika Nederland

HANDELING In een uitnodigende houding stond ik in het midden van de ruimte. Mijn hand was met vette schmink zwart gemaakt. Tevens was
taktmikro oon
aangebracht.
in de muis van mijn hand een kon
f
Wanneer op mijn uitnodiging werd ingegaan, de handdruk gegeven, hoorden we een akoesties signaal.
TIJDSDUUR 60 minuten
FOTO

Henk Hokse.
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PLAATS

Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten 's Hertogenbosch
15.00 uur
05-06-1980

TITEL

Nederland I Zuid Afrika

HANDELING In het midden van de ruimte was een schroefoog in de vloer verankerd. Aan dit oog een metalen draad die ik aan mijn enkel bevestigde. Door deze beperking was het mogelijk een cirkel te lopen. Op twee plaatsen, aan de rand van de cirkel, zette ik een
emmer water met lisol en een emmer geparfumeerd water. Boven
iedere emmer was een mikrofoon gehangen.
Ik liep aan de draad enkele cirkels en probeerde met de aanwezi. gen in kontakt te komen door een uitgestrekte hand naar hen uit
te steken. Wanneer op mijn uitnodiging werd ingegaan, de handdruk gegeven, liep ik naar de dichtstbijzijnde emmer en waste
mijn handen grondig. Dit herhaalde ik vele keren.
De performance eindigde toen het schroefoog door metaalmoeheid afbrak.
TIJDSDUUR 55 minuten.
FOTO
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Peter Cox.

DRUKTEN
HET THEATER VAN DE ONDER
Machteld Bakker
tro Brasileiro de Comédia staan wagenBrazilië. 1956.- De deuren van het Thea Paulo maakt zich op om een avondje te
wijd open. De chique fine fleur van Sao de dramatiese kunst. De bontstola's worgenieten van op Europese leest geschoei len vinden hun weg naar ranke halzen
den uit de kluizen gehaald. Kostbare juweis trots op "zijn" theater: het doet imen tengere vingers. De Braziliaanse elite
Noord-Amerika. De regisseurs, evenals
mers niet onder voor dat van Europa ofuit Italië aangetrokken en op de Brazide dekorontwapers, worden dan ook
in spé spraaklessen om een zo gaaf
liaanse toneelschool krijgen de akteurs
kunnen brengen.
mogelijk Europees aksent ten gehore te
scheiding eenmaal is opgeheven: het
Ondertussen zijn veertig miljoen Bra- publiek in plaats van konsument nu
ezilianen analfabeet, is er een zuig
producent.
lingensterfte van 40 procent, lijdt De politieke wind zat Boal in deze beaan
95 procent van de Brazilianen
gin jaren mee. De studentenbeweging
infeksieziekten en leeft de boerenbe- won in korte tijd aan betekenis en talvolking voortdurend op de grens van loze Braziliaanse kopstukken, zoals
ondervoeding. De betrekkelijk libe- de kardinaal van Sao Paulo, Carlos
rale regering van president Goulart Carmelo Motto, sympathiseerden er
kan weinig verandering brengen in de- openlijk mee. De linkse intellektuelen
ze trieste situatie.
uit de stad die hoopten opdemokratie
Eén man echter zit niet stil. Het is en socialisme, vonden aansluiting bij
Augusto Boal, een theaterman die gelijk denkenden op het land. Presiniets wil weten van het elitaire semi- dent Goulart nationaliseerde de ArneEuropese toneelgedoe van het theatro iiaanse oliemaatschappijen en de analBrasileiro de Comédia. Hij vindt zijn fabeten kregen stemrecht. Maar al te
werkterrein in de sloppen van de grote lang mag deze hoopvolle toestand
steden, bij de hongerigen, de analfa- niet duren. Het Braziliaanse staatsbeten, de onderdrukten. Daar probeert theater dat met argusogen het politihij een volkstheater van de grond te serende werk van Boal gadeslaat, heeft
krijgen, een theater dat erop gericht is er alle belang bij het volk dom en
het volk te bevrijden van onderdruk-t apathies te houden en ontwikkelt een
king. De eerste stap die daartoe geze
n giganties pretpakket onder de naam
moet worden, is het volk te lerer"made in USA do Brasil". Het belezen. Met zijn twaalf vaste medewe
t circusachtige bonte avonden
hels
de
met
kers en in nauwe samenwerking
udsloos kermisallooi.
inho
van
alfabetiseringsprogramma's van de Boal echter gaat er met verdubbelde
kt
maa
's),
CPC
volks-kultuur-centra (de
energie tegenaan. Hij richt een workBoal zijn eerste straatvoorstellingen shop op voor toneelschrijvers, want
in de krottenbuurten aan de rand van hij wil uitsluitend stukken spelen
de stad. Het zijn korte agitprop-akts, over de werkelijke situatie in Brazigebaseerd op feiten en gebeurtenissen
lië. En moesten de leerlingen van de
uit het leven van de krotbewoners "echte" toneelschool een Europees
zelf. Al meteen is Boals werkwijze aksent aanleren, Boal leert zijn akduidelijk: het slechten van de muur
teurs praten en spelen als de kleine
tussen spelers en publiek en als die
19

Braziliaan. Hij schaft het podium af
en speelt temidden van de toeschouwers. Het heilige huisje van het theater was omvergehaald.
In 1964 werd de bloei van het volkstheater een abrupt halt toegeroepen.
President Goulart werd ten val gebracht en daarmee verdween al wat
goed en rechtvaardig was: studenten
organisaties werden verboden, vakbonden ontbonden en redaksies van
kranten opgeheven. In deze tijd wordt
het huis van de "kardinaal der onderdrukten" Don Helder Camera, meermalen doorzeefd met kogels. Boal
reageert alert: zijn manier van theatermaken wordt natuurlijk direkt verboden, maar tegen het opvoeren van
"wereldklassieken" kan niemand iets
in te brengen hebben. En zo staat dan
al snel een stuk van Lope de Vega op
het programma, dat handelt over de
verhoudingen tussen grootgrondbezitters en landarbeiders, maar dat dus
weer precies tot uitdrukking brengt
wat Boal wilde: de problemen - en
een mogelijke oplossing daarvoor - van
het Braziliaanse volk. Het is een buitengewoon kreatieve tijd voor Boal en
zijn medewerkers. Het spelen op
binnenplaatsjes in vissersdorpen of op
marktjes in arbeidersbuurten stelt de
groep voor de gekste techniese problemen. Op een avond kan in een
mijnwerkersgebied de voorstelling alleen maar doorgaan als de mijnwerkers
de lampjes op hun helmen als lichtbron willen gebruiken! Zij doen dat
met plezier en niemand draaide zijn
lampje uit omdat hij er niets aan
vond!
KRANTENTHEATER
Toch slaat de junta toe. Als Boals
groep, het Theatro de Arena, in een
krottenwijk aan 't spelen is, worden
zij gestoord door de politie die de hele
groep arresteert. Het is duidelijk dat
Boal, als iedereen weer is vrijgelaten,
20

"ondergronds" moet. Nu wordt het
pas echt een "theater van de onderdrukten". En men wil vOor alles het
theater teruggeven aan het volk. Om
dit te kunnen bereiken, ontwikkelt
Boal in de loop der jaren vier geheel
eigen technieken, waarvan de eerste
bekend is geworden als het krantentheater.
Het doel van krantentheater is de zogenaamde objektiviteit van journalisten
te ontmaskeren: het volk moet goed
leren lezen, moet tussen de regels
leren lezen, moet leren lezen wat
wordt weggelaten. Als de kranten bijvoorbeeld dagelijks met schreeuwende
koppen uitkomen over het - fantastiese nationale elftal, - dan moet je
daarin leren lezen wat nóóit schreeuwend op die voorpagina wordt gebracht, bijvoorbeeld dat de kindersterfte naar een angstaanjagend record
toeloopt. Het krantentheater zet de
feitelijke onderdelen van de werkelijkheid weer keurig op een rijtje, als de
"naakte waarheid". Boal ontwikkelde
hiervoor elf leestechnieken, waarvan ik
er drie zou willen noemen.
Een heel belangrijke techniek is die
van het aanvullend lezen. In de kranten wordt wezenlijke informatie vaak
verzwegen. Een bericht aanvullen,
wil zeggen: de noodzakelijke achtergrond-informatie toevoegen. Toen president Stroessner weer eens verkiezingen uitschreef om de wereld te doen
denken dat het er in zijn land allemaal prima-demokraties aan toeging,
liet hij overal affiches ophangen met
de tekst "wie de vrijheid lief heeft,
kiest Stroessner". Dat deze zin eigenlijk nog niet af was, bleek toen iemand
hem aanvulde met ... "anders haalt de
politie je op"!
Een andere leestechniek die heel bewustmakend kan werken is het kom binatie lezen. In een krant staan vaak
artikelen of mededelingen die elkaar
lijnrecht tegenspreken. In Brazilië
kwam het voor dat in de provincie
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FORUMTHEATER
Hoorde bij Brazilië het 'krantentheater' en bij Argentinië het 'onzichtbare theater', in Peru ontwikkelt Boal in het kader van een alfabetiseringsprojekt het standbeelden theater. Deze techniek gebruikte hij als
instrument voor taalverwerving. Begrippen werden omgezet in gebaren,
in houdingen, in gelaatsuitdrukkingen
en daarna leerde de bevolking de bijpassende woorden.
Een laatste theatertechniek, die ook
voor het eerst in Latijns Amerika in
praktijk werd gebracht was het forum
theater, waarbij de toeschouwers in de
dramatiese handeling ingrijpen en
die veranderen. Die dramatiese handeling behelst steeds een politiek of sociaal probleem, waardoor een van de
toeschouwers zeer getroffen is. De akteurs maken in een kwartiertje voorbereidingstijd een scène, waarin het gestelde probleem aan de orde komt en
waarin zij tevens een oplossing suggereren. Als zij de scène gespeeld
hebben, wordt aan de toeschouwers
gevraagd of zij het eens zijn met de geboden oplossing. Meestal is dat niet
zo, want om de diskussie aan te wakkeren, kiezen de akteurs bewust voor
een oplossing die niet in alle opzichten erg bevredigend is.
Wie iets te berde wil brengen, komt
het speelvlak op, schuift een van de
akteurs opzij en speelt zijn of haar
oplossing voor. De overgebleven akteurs proberen zo goed mogelijk in
te spelen op de nieuw ontstane situatie en steeds als één van de toeschouwers er iets aan wil toevoegen of
meent een nèg betere oplossing gevonden te hebben, worden de kaarten opnieuw geschud en speelt men
verder tot iedereen zich kan neerleggen bij de gevonden oplossing.
Het forumtheater zelf draagt dus geen
ideeën aan. Het doel is de toeschou22

wers in de gelegenheid te stellen hun
eigen ideeën uit te proberen in de
praktijk, de theaterpraktijk vooralsnog! Het forumtheater is anti-autoritair, het zal nooit een bepaalde oplossing, een bepaalde keuze trachten
door te drukken. Wèl biedt het een
kans om middelen en wegen te bestuderen.
Is het theater zelf niet revolutionair,
de vorm waarin een en ander wordt
gebracht, is ongetwijfeld een soort
generale repetitie voor de revolutie,
voor de verandering. Immers, wie tijdens het spel een schitterende oplossing heeft gevonden voor de moeilijkheden op zijn werk, popelt van ongeduld die oplossing konkreet te
maken, hem in de werkelijkheid van
alle dag ten uitvoer te kunnen brengen.
Van Latijns Amerika verhuist Augusto Boal in 1976 naar Portugal, dat
twee jaar daarvoor, op 25 juli 1974,
de Anjer-revolutie heeft beleefd. Hij
geeft er les op de rijksakteursopleiding, maar als men daar met nieuwe
seleksiekriteria voor docenten begint
te zwaaien, en allerlei aanstellingen
plotseling intrekt, besluit hij Portugal te verwisselen voor Parijs. Het is
dan herfst 1978.
De onvermoeibare Boal bruist alweer van de nieuwe plannen: het interessantste is ongetwijfeld zijn "Centre dramatique de recupération des
mutilés par l'éducation autoritair"
(Centrum voor de revalidatie van mensen die door een autoritaire opvoeding zijn verminkt). Boal wil daar
werken met mensen tegen wie altijd
is gezegd: je kunt het niet! Daar ben
jij niet geschikt voor! Dat is niks
voor jou! Zo'n opvoeding is er op uit
mensen te verminken. In dit centrum
wil Boal nu streven naar de vrijmaking en ontwikkeling van vaardigheden die door de opvoeding zijn
onderdrukt, verdrongen, verkommerd.
Een theatercentrum voor mensen met

opvoedings- en autoriteitswonden. Een
theatercentrum voor vrijwel iedereen
dus!
LITERATUUR
Augusto Boal. Theater der Unterdrückten, Edition Suhrkamp 987,
Frankfurt am Main.
Augusto Boal. Thédtre de l'opprimé,
Francois Maspéro, Paris 1977.

Augusto Boal, Jeux pour acteurs et
non-acteurs- practique du thétitre de
l'opprimé. Francois Maspéro, Paris
1978.
Speltribune, okt.-nov. 1979. Jaargang 4, nr. 1, 2.
Renske Heddema over Boal, in de
Volkskrant van dinsdag 13 mei 1980.
pag. 15.
(Met heel veel dank aan Pet ronel
v.d. Berg.)

REDAKSIONEEL
Enigszins verlaat sluiten we met dit kunstnummer de achtste jaar-n
gang van De As af Ondertussen hebben we al verscheidene planne
aan
voor de komende jaargang. Zo zal nr. 49 vooral gewijd zijn bezoals
we
zijn
etten
direkte aksie. Om De As te kunnen voortz
met
kend aangewezen op steun van de lezers. We vragen dan ook e
klem om nieuwe abonnees te werven en zo mogelijk een bijdrag
giroover te maken aan het steunfonds van De As (via de aksept
Den
kaart of anderszins op giro 44 69 315 van De As, postbus 93,
tenslot
1981
van
ingang
Met
).
fonds"
"Steun
ding
vermel
Haag met
het
aan
den
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meer
niet
s
te is redakteur Boudewijn Choru
dit
redg ksiekollektief van De As. Chorus was mede-oprichter van het
met
ouden
bezigh
geheel
g
tijdschrift en gaat zich in het vervol
uitgeven en verspreiden van boeken en brochures.
NOTA BENE: DE AKSEPTGIROKAART DIE ONLANGS VERSTUURD IS BETREFT HET ABONNEMENT VOOR 1981.
(FOUTIEF IS OP DEZE AKSEPTGIRO 1980 GEDRUKT.
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Het 'WATER- & VUURPROJEKT' is een konstruksie met
een 70 meter lange metalen
buis, waar aan de bovenzijde
gas tot ontbranding wordt gebracht en aan de onderzijde
-boven het viadukt- water
wordt neergelaten. Het projekt is de gemeente Den Haag
voor uitvoering aanbevolen.
- Het projekt is ontwikkeld
om het renteverlies van braakliggende binnenstedelijke
gronden in beeld te brengen.
Tevens wordt de automobilist op provocerende manier
attent gemaakt op z'n gewelddadige voorzieninc,en.
- De kosten voor uitvoering
kunnen worden ondergebracht bij de zgn. percentageregeling voor kunst bij
openbare bouwwerken.
- Over de mogelijke realisering van het projekt is nog geen bestuurlijke uitspraak
gedaan.
NOSTRA CASA di POTENZA' is een ontwerp voor een
binnenstedelijke overdekte
camping. Het plan is geïntegreerd in het nieuw op te
zetten stedelijk milieu en de
gemeente Den Haag is de uitvoering aanbevolen.
- Met de presentatie van het
idee tracht ik het stramien
van de binnenstedelijke bestemming te doorbreken.
- Voor de financiering heeft
het bij de subsidie-regeling
voor experimentele woonvormen misschien een mogelijkheid.
- Het projekt is door de gemeente afgewezen.
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'NOSTRA CASA di POTENZA - UN ALLARGAMENTO'
(een uitbreiding) is ontstaan,
,,
doordat er een initiatiefvoorstel kwam vanuit de gemeenteraad, om een gedeelte van
het viadukt dat je op de foto
van het voorgaande projekt
E
_
achter de camping langs ziet
lopen- af te breken. Om ka pitaalvernietiging te voorko--men heb ik voorgesteld hierop een uitbreiding van Nostra
•
Casa te maken.
- De motivatie van het idee is
het zelfde als bij het vorige
plan.
- Ook zal de financieringsregeling hier waarschijnlijk
niet vanaf wijken.
- Er is een pré-advies uitgebracht, maar het ontwerp moet nog een bestuurlijke
behandeling hebben.

'TRANSPARENT-WALL' is
een projekt, dat ik namens
de stad West-Berlijn Erich
Honecker aan had willen
bieden, ter gelegenheid van
het 30-jarig bestaan van de
DDR.
- Het voorstel was om het gedeelte van 'De Muur' rond de
Brandenburger Tor (circa
100m) doorzichtig te maken.
De DDR is één van de landen
van het Oostblok, die het
ekonomies gezien, het meest
voor de wind gaat. Middels
het uitgevoerde projekt kan
de DDR zich laten zien.
- Met de presentatie van het
idee heb ik geprobeerd een
positieve bijdrage te leveren aan de Oost-West verhouding.
- Het planvoorstel is niet gehonoreerd.
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het rechtsmonopolie van de staat, statelijke wetgevers en rechters, zijn ideeën
over de organisatie van een kommunalistiese samenleving en het anarchistiese
gehalte van het gewoonterecht. Boeiende stukken over het algemeen, soms
verrassend, bijvoorbeeld waar de Amerikaan Reichert uit Proudhon's konsept
van kommutatieve rechtvaardigheid de gevolgtrekking maakt dat hier een onvervalst "laissez-faire" theoretikus aan het woord is (pp. 143-144).
Law in Anarchism is een nuttig boek, al is het alleen maar omdat het nodige
wordt toegevoegd en afgedaan aan de voorstellingen die zich omtrent anarchisme en recht en de verhouding daartussen hebben vastgezet. Bij alle verscheidenheid aan inzicht die uit de opgenomen bijdragen naar voren komt is er naar mijn
gevoel toch wel zoiets als een anarchistiese opvatting van recht aanwijsbaar.
Voorlopig vat ik die samen in Kropotkins overtuiging dat recht niet verwijst
naar het produkt van wetgeving of rechtspraak maar naar het maatschappelijk
proces waarin het wordt gevormd (vgl. Bax,p. 169) (Ger van der Tang)
Law in anarehism; 77i. Holterman en H. van Maarseveen (red.); Rotterdam,
1980; 177 pag.; f 21,-- (te bestellen bij Bas Moreel, Nobelweg 108, Wageningen).
ANARCHISME EN MARXISME
Na de bespreking van Siep Stuurmans boek over het 'reëel bestaande socialisme'
in het vorige nummer van De As (no 47), zou ik over de 'kritiek van het reëel
bestaande socialisme' door Rudolf Bahro kort kunnen zijn. Dit boek van de in
West-Duitsland wonende Oostduitser wordt echter aangeboden onder de titel
Het Alternatie', en dat noopt tot een enkele opmerking.
Bahro is een Oostduitse topburokraat geweest, die over een aantal zaken is gaan
nadenken, en wel op een andere manier dan de grote roergangers in de kommunistiese partij uitstippelen. Het boek is geschreven over een periode van een aantal jaren (1973-1976). In 1977 werd Bahro gearresteerd en tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. Eind 1979 zetten de autoriteiten hem de DDR uit. Sindsdien is Bahro politiek aktief geweest in het Westduitse ekologies gezelschap van
de "Grüne".
Tegen de achtergrond van het politieke verleden van Bahro is zijn boek te waarderen. Het bevestigt voor anarchisten wat ze aldoor voorspeld hebben. Op één
plaats geeft Bahro dat trouwens onomwonden toe, daar waar hij een gedachte
van Bakoenin aanhaalt, waar de laatste over de knechting spreekt die zal volgen, nadat alles in handen van de staat zal zijn gekoncentreerd. Naar aanleiding
daarvan besluit Bahro: "Deze laatste uitspraak is treffend exakt" (p. 39).
Het is een omvangrijk boek geworden, waarin aan het reëel bestaande socialisme in de DDR en andere Oostbloklanden veel aandacht is besteed. Bahro heeft
het als volgt in elkaar gestoken. Het eerste deel van het boek houdt zich bezig
met het verschijnsel van de niet-kapitalistiese weg naar de industriële maatschappij. In het tweede deel wordt de struktuur van het reëel bestaande socialisme
behandeld. In het laatste deel richt hij zijn blik op het alternatief, dat in de
schoot van het reëel bestaande socialisme en in alle industrieel ontwikkelde
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landen tot rijping komt. Slechts een enkel punt wil ik van kommentaar voorzien.
Het zal niet verwonderen dat opvattingen van Marx en Engels ook hier tot uitgangspunt worden genomen. Wel wordt een zekere kritiese distantie gezocht, die
lijkt uit te lopen op een flirt met anarchistiese denkbeelden, zoals het associatieprincipe en het federatieve principe (p. 424-438). Maar dat blijven allemaal
Marxe-principes heten. Dit komt bij mij over als een poging om Marx en Engels
te redden. Een voorbeeld:
Bakoenin vond dat de (Eerste) Internationale -- waar hij door toepassing van geraffmeerde manipulatietechnieken door Marx was uitgestoten; toen al werd er
aan ex-kommunikatie gedaan, een proces dat afgekeken zou kunnen zijn van de
Vatikaan-burokratie -- in zijn organisatie de toekomstige maatschappij zo dicht
mogelijk hoorde te benaderen. Uit een brief van Engels aan Th. Cuno (van
24-1-1872) blijkt dat zulk soort opvattingen nadrukkelijk bestreden moeten
wordèn. Bahro geeft de indruk in deze niet met Engels mee te gaan, waar hij in
zijn inleiding stelt, dat de nieuwe kommunistenbond zich moet distantiëren van
de staatsmachinerie en in de eerste plaats een eind moet maken aan de heerschappij van het apparaat in eigen organisatie (p. 14). Aldus komen een autoritaire- en een anti-autoritaire-, een centralistiese- en een federalistiese opvatting naast elkaar te staan, met Engels aan de ene en Bakoenin aan de andere
kant. Bahro bevindt zich daar als het ware slingerend tussen, onderwijl lonkend
naar de anti-autoritaire, federalistiese (m.a.w. Bakoeninistiese) opvatting.
Nochtans blijkt hij niet bereid te zijn op zulke punten Marx en Engels los te
laten. Gegeven de toenmalige maatschappelijke situatie van Bahro (die in de
DDR) is dit te begrijpen. Met beroep op en een benadrukking van opvattingen
van Marx en Engels kon hij demonstreren dat zijn zienswijze een mance was
(en geen 'anarchistiese').
Van een en ander blijkt ook waar hij ingaat op Marx' bestrijding van Bakoenin,
t.a.v. Bakoenin's Statelijkheid en anarchie. Marx is in de ogen van Bakoenin
de vleesgeworden profeet van het staatssocialisme. Bakoenin geeft er blijk van
Marx en Engels te identificeren met de toenmalige Duitse sociaaldemokratie.
Aan de ene kant komt dan Bahro's opmerking te staan dat Marx "met het
anarchistiese programma van Bakoenin (..) natuurlijk in alle opzichten had afgerekend" (p. 38). Aan de andere kant konstateert Bahro evenwel: "Men moest
waarschijnlijk anarchist en Rus zijn om achter het gezag van Marx en zijn leer
al in het jaar 1873 de schaduw van Stalin te kunnen ontwaren. Marx zag die
schaduw niet, hij kon en wilde hem niet zien" (p. 39).
Inderdaad, hij wilde dat niet zien. Schreef Marx immers niet aan Engels (brief
van 20-6-1870), dat de overwinning van Duitsland (waar de leiding van de staat
in handen lag van Bismarck) in een Frans-Duits oorlog, tegelijkertijd een overwinning zou opleveren van de Duitse arbeidersbeweging, en daarmee van onze
theorie op die van Proudhon (!). En die brief heeft Bahro weer niet willen
citeren.
Het ijzeren socialisme, ook wel door anarchisten het Bismarxisme genoemd (wat
een samentrekking is van de namen Bismarck en Marx; zie de Duitse anarchist
E. Mühsam), gaat hier ten voete uit. Bahro, die aan de lijve iets van dat Bismar28

