
T H E M A 

-Een politicus Inoet oorspronkelijk zijn 

Invullingen van burgerschap kunnen we zoeken in de politieke theorie of de dagelijkse 
praktijk van het beleid. Is er daarnaast niet een niche denkbaar waarin nieuwe invu~ 
lingen van burgerschap voorzichtig uitgroeien? Of een domein waar een burgerschap 
wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Aan Boris van der Ham, acteur en polit~ 
cus, de vraag of kunstenaars zo'n voorhoede vormen. 

W outer-Jan Oosten (WO): "Als d 0 0 r w 0 u t e r _ J a n 0 o s t e n 
we onder burgerschap ver-
staan de maatschappelijke en 

kunst mag ook gewoon vertroosting bieden. 
Een melancholisch stuk als 'Oom Wanja' 
van Tjechov, bijvoorbeeld, werkt heel goed 

politieke verantwoordelijkheid van mensen, dan is het duidelijk 
dat niet iedereen zo'n verantwoordelijkheid in z'n leven evenveel 
prioriteit geeft. Ik denk dat bijvoorbeeld milieu-activisten of par
tijleiders hierbij wel voorop lopen. Vind je het aannemelijk dat ook 
kunstenaars een soort voorhoedeburgers zijn?" 

801·is van det· Ham 

Boris van der Ham (BvdH): 
"Burgerschap associeer ik 
met een pakket aan vaste 
waarden en normen. Ik 
denk dat kunstenaars in 
Nederland met het pro
bleem zitten hoe zij zich 
moeten verhouden tot zulk 
burgerschap. In de jaren 
zestig en zeventig was het 
eenvoudig. Kunstenaars 
konden het regentendom 
aan de kaak stellen, de 
slaafsheid naar Amerika, of 
ze konden naakt op een 
podium gaan staan om de 
seksuele revolutie te predi

ken. De voorhoedefunctie van de kunst zat toen juist in het 
bestrijden van 'burgerschap'. 'Laat je niet inpakken door de bur
germoraal!', werd er geschreeuwd. Terecht. Maar nu? 
Kunstenaars kunnen natuurlijk op één of andere manier een 
voorhoede zijn. Ze hebben een grotere mate van onafhankelijk
heid, dat is waar. Ik heb zelf op de Toneelacademie Maastricht 
gezeten. Als het goed is, wordt je op zo'n toneelschool of kunst
academie voortdurend uit je evenwicht gebrach~. Voortdurend 
staat daar de vraag centraal: 'Waarom doe je dat zo? Waarom 
niet anders? Waarom verf je die boom groen en niet paars? Of 
omgekeerd?' Eigenlijk is dàt het doel van kunst: de werkelijkheid 
uit d'r evenwicht brengen. Misschien zijn kunstenaars juist daar
om wel de minst geschikten om vorm te geven aan een nieuw 
soort burgerschap. Want aan welke waarden willen ze zich 
onderwerpen, of welke willen ze uitdragen? Kunstenaars hebben 
eerder een voorhoedefunctie in het tegengaan van burgerschap." 

WO: "Is de kunst dan normloos?" 
BvdH: "Goede kunst moet de grenzen van de norm opzoeken en 
er zo nodig overheen gaan. Dat is de functie van kunst. Maar 
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als je in een zwaarmoedige bui bent." 

WO: "Je publiek zo willen bewegen, dat is toch een vorm van enga-
gem.ent?" 
BvdH: "Onder kunstenaars heb je net zoveel kommaneukers en 
dogmatici als in de rest van de maatschappij. En er is veel lui
heid. Mensen in de kunst, net zoals in de journalistiek, laten zich 
te veelleiden en overvallen door de actualiteit, lopen daar nau
welijks op vooruit. Hoe vaak er tijdens een repetitieproces van 
een klassiek toneelstuk wel niet vergelijkingen worden gemaakt 
met 'de oorlog in Bosnië', 'de oorlog in Afghanistan'- of welke oor
log er dan ook toevallig aan de gang was! Dat heeft iedereen dan 
toevallig die ochtend in de krant gelezen. Dat is instant-egage
ment, dat heeft niets te maken een voorhoede. Eigenlijk wordt 
er in Nederland maar weinig met politiek gedaan. De enige inte
ressante uitingen vind je op tv. Ik vind dat er de laatste jaren uit
stekend politiek drama wordt gemaakt. 'Mevrouw de minister', 
'Retour Den Haag' en 'De Enclave' zijn prachtige series. Maar in 
het theater of in de beeldende kunst gebeurt nauwelijks iets in
teressants, wat dat betreft. Er is een aantal jaren geleden een 
stuk gemaakt door Ton Vorstenbosch over Srebrenica. Dat stuk 
was werkelijk te slecht voor woorden; slecht geschreven, zonder 
enige verdichting. Het beste voorbeeld van geslaagd politiek 
theater is de monoloog 'Twee Stemmen' van acteur Jeroen Wil
lems. Hij speelde daar een paar decadente teksten van Passolini, 
en sloot die merkwaardigerwijs af met een speech van voormalig 
Shell-directeur Herkströter. Een enorm anarchonisme. Die 
speech van Herkströter ging over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in het buitenland. Hij stelde dat een multinational 
als Shell niet verantwoordelijk is voor de mensenrechten in de 
wereld. Herkströter voerde daar een aantal zeer valide argu
menten voor aan in zijn speech. De acteur Jeroen Willems speel
de zijn letterlijke tekst met veel sympathie en inlevingskracht, 
zonder commentaar. Maar juist door de onbevooroordeeldheid 
van Willems en de validiteit van Herkströters argumenten, ging 
er tijdens die voorstelling wat wringen. Je ging je afvragen: 
'Okee, je hebt formeel gelijk. Maar wie moet het dàn doen? Als jij, 
Herkströter, president-directeur van Shell, het niet doet? Jij, met 
je talent, met je macht, met de mazzel dat je op die positie bent 
gekomen! Wie dàn?" 

WO: "Als je het zo stelt, wordt er in de kunst nooit enige verant
woordelijkheid opgenomen." 
BvdH: "Dat klopt. Kunst kan aanklagen, een analyse maken. 
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THEMA 

Maar kunst neemt zelf geen verantwoordelijk
heid. Dat is maar goed ook. Dat is niet de func
tie van kunst. Wanneer kunst dat wel probeert, 
wordt het over het algemeen tuttig. In de jaren 
zeventig is er veel van dat soort 'vorming
theater' geweest. Ik heb daar wel eens wat din
gen van op video gezien, en het was niet om 
aan te zien. Vormende elementen zie je ook 
terug in sommige Hollywood-films. Vreselijk! 
Nee, zoals ik al zei: de rol van kunst is om de 
werkelijkheid uit d'r evenwicht te brengen, om 
fundamenten los te schudden. Het publiek 
moet dan zelf maar zien welke fundamenten 
het, na afloop van de voorstelling, noodzakelijk 
vindt om onder zich terug te plaatsen. Maar de 
kunstenaar moet die selectie niet gaan voor
zeggen. Bij 'Twee Stemmen' wordt de bood
schap van het toneelstuk je niet door je strot 
geduwd, maar daardoor juist ga je zelf naden
ken. Daardoor ga je tornen aan je eigen zeker
heden." 

WO: '~an wie wordt die twijfel aangeboden? Lang niet iedereen 
gaat regelmatig naar een theater, concertzaal of galerie, evenmin 
als naar politieke podia. Is de groep die dat wel doet dan dé elite 
van dit land?" 
BvdH: "Tja, dat is een defintiekwestie. Ik vind de Nederlandse 
'elite' vrij eenzijdig. De afgelopen twee decennia werd het theater 
bijvoorbeeld gedomineerd door een kleine avant-gardistische 
groep kunstenaars. De progressieve elite werd hierdoor ruim 
bediend, maar de wat behoudender elite kwam bijna niet aan 
haar trekken. En met hen werd dus ook een grote 'onderliggen
de' groep niet bediend. De laatste jaren is hier gelukkig wat even
wicht in gekomen. Wat het bezoek aan theater betreft, is er 
gelukkig zelfs een groei merkbaar. Dat wil dus zeggen dat de 
groep mensen toeneemt die bereid is om zich 'uit evenwicht te 
laten brengen'. Onder die groep schaar ik ook de miljoen mensen 
die jaarlijks naar Joop van den Ende musicals gaan. Ook zij stap
pen uit het televisiepatroon en durven zich een paar uur over te 
geven aan iets dat ze niet kunnen wegzappen. Hetzelfde geldt 
voor jongeren die naar een popconcert gaan. Ik denk dat in de 
podiumkunsten er langzaamaan enig evenwicht is gekomen tus
sen progressieve en behoudender kunst. Wat betreft de politieke 
podia gaat het wel beroerd. Mijn verwijt is dat de meeste cultu
rele en politieke podia in Nederland een vrij linkse, zeg sociaal
democratische signatuur hebben. Die samenklontering wordt 
ook wel onvriendelijk 'de linkse kerk' genoemd. Hoewel ik mijzelf 
eerder als 'links' dan 'rechts' zou bestempelen, deel ik het 
bezwaar tegen die 'kerk'. De ontwikkeling van een vrijzinnige
liberale elite, maar ook een conservatieve elite is in Nederland 
verwaarloosd. Daardoor hebben al die debatjes in de Balie vrij
wel geen voorhoedefunctie; zowel de sprekers als de bezoekers 
van de debatten zijn nauwelijks representatiefvoor de bevolking. 
Die debatten zijn dan ook niet 'elitair', omdat ze niets vertegen
woordigen." 

WO: "Bij de oude Grieken hadden acteurs geen hoge maatschap
pelijke status. Burgers leerden van filosofen hoe te spreken op de 
politieke agora: sofisten onderwezen hen de retorica. Jij geeft bij 
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speares teksten. Is voor de hedendaagse politiek toneel een betere 
leerschool dan klassieke argumentatieleer?" 
BvdH: "Een goed politicus hoeft geen Shakespeare of Demos
thenes te kennen. De beste leerschool is de straat of de kroeg, vol
gens mij. Kennis van klassieke argumentatieleer kan soms han
dig zijn, als eye-opener ofzo. Zo'n Shakespeare-cursus heeft al
leen tot doel om de cursist te helpen met het ontwikkelen van 
taalgevoel. Ik heb een tijdje geleden gewerkt met een wethouder 
die veel van die politieke cliché-zinnetjes gebruikte. Zo van: 
'Maar hoe maken we dan de "vertaalslag" naar de burger?' Zo'n 
woord 'vertaalslag' is ongelooflijk lelijk. Tijdens zo'n cursus heb ik 
hem opgedragen dat woord inhoud te geven. Hij schetste dan het 
voorbeeld dat hij als wethouder een wijk in ging om de bewoners 
te overtuigen van de noodzaak een buurt te renoveren. De bewo
ners begrepen hem niet en raakten geïrriteerd door zijn jargon. 
Het werd voor die wethouder dus echt een gevecht om zijn ideeën 
over te brengen, doordat hij en de bewoners simpelweg een ver
schillende taal spraken. Ik heb die man de opdracht gegeven om 
dat dan ook te laten doorklinken in z'n woordgebruik. Laat maar 
horen dat zo'n 'vertaalslag' echt met 'vechten' te maken heeft! 
Toen hij dat deed was het woord 'vertaalslag' geen cliché meer, 
maar herwon het zijn oorspronkelijkheid. Een politicus moet oor
spronkelijk kunnen en durven zijn." 

WO: "Als ze de wijk in gaan en vooral op tv moeten politici zich 
goed kunnen presenteren, maakt dat acteurs tot de ideale politi
ci?" 
BvdH: "Politici moeten vertrouwen wekken. Je moet als kiezer 
jouw belangen in hun handen durven leggen. Je moet je verte
genwoordigd voelen. Het gaat dus niet om 'presentatie', maar om 
'representatie'. Daarom hebben veel Nederlandse kiezers zo'n 
zwak gehad voor een degelijke, wat saaie man als Wim Kok. Ze 
herkennen zich in hem en vertrouwden hem! Maar ook de opmer
kelijke populariteit van Balkenende is daar een voorbeeld van. Ik 
denk dat het 'presentatie'-element zit in het zelfbewustzijn dat 
iemand uitstraalt. Kiezers zijn niet tegen saaiheid of houterig
heid, zolang dat maar vanuit zelfbewustzijn voortkomt. En of een 
politicus met een theater- of debating-achtergrond daar beter toe 
in staat is, kan je alleen per geval bekijken. Er bestaan immers 
ook slechte acteurs." + 
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