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Deze presentatie handelt over een onderzoeksproject dat nog moet aangevat worden. Het is een 
theaterhistorisch project gewijd aan verschillende vormen van massatheater in Vlaanderen tijdens het 
interbellum. Dergelijke ‘sociotheatrale gebeurtenissen’ zijn bekend uit de buitenlandse 
toneelgeschiedenis: denk aan het agitproptheater uit Sovjet-Rusland, de expressionistische en 
socialistische arbeiderskoren, of de strikt gechoreografeerde massaspektakels van het Nationaal-
Socialisme. 
 
Echter, ook in de Lage Landen was er een heel actieve sociotheatrale praktijk. Daaronder vielen 
producties van verschillende grootte. Het ging van relatief klein, zoals het spreekkoor of lekenspel met 
tien of meer spelers, tot groter en immens: openluchtvoorstellingen en massaspelen met mogelijk 
honderden deelnemers. Een aanzienlijk deel van de massaspelen (dit woord hanteer ik als algemene 
genreterm) wordt geschreven en opgevoerd in de sfeer van het socialisme. Het zwaartepunt daarvan 
ligt in Duitsland en ook in Nederland: auteurs zijn onder andere Bruno Schönlank, Henriëtte Roland 
Holst, Jan W. Jacobs, in Vlaanderen Daan Boens. Een bekende regisseur van dergelijke teksten in 
Nederland is Abraham van der Vies.  
 
Een tweede belangrijk deel van het massaspelcorpus is van katholieke signatuur. Hier ligt het 
zwaartepunt in Vlaanderen. Markante figuren zijn Herman van Overbeke, die een openluchtavondspel 
ensceneerde van het Lam Gods aan de Gentse Sint-Baafskathedraal (1930), Lode Geysen, Ast 
Fonteyne en Jozef Boon, die in 1938 het eerste Heilig Bloedspel regisseert te Brugge.  
 
Een derde strekking omvat de werken en opvoeringen die getekend zijn door een sterk nationalistische 
of nationaal-socialistische ideologie (deze strekking overlapt soms, maar lang niet altijd, met het 
katholieke veld). De meest prominente manifestatie ervan vormde de opvoering van De Leeuw van 

Vlaanderen door Frans Meire (naar Hendrik Conscience) op de Antwerpse Grote Markt in juli 1939. 
Andere auteurs en regisseurs binnen dit veld zijn Wies Moens, Ferdinand Vercnocke en Staf Bruggen. 
 
Het onderzoek bevindt zich momenteel nog in een heel pril stadium, dus kan ik het voorlopig nog niet 
illustreren aan de hand van een uitgewerkte casestudy. Wel wil ik een theoretisch probleem schetsen 
dat opduikt bij het massaspel. In algemene zin gesteld is dat het vraagstuk van de ideologische 
neutraliteit, of juist beladenheid, van welbepaalde artistieke en literaire technieken. 
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Wat opvalt bij de voorgaande opsomming van sociotheatrale evenementen is dat het fenomeen 
helemaal niet zo ideologisch eenduidig is als in andere Europese landen. In Vlaanderen en Nederland 
worden er sociotheatrale producties op touw gezet door heel verschillende milieus. Men kan stellen dat 
het genre was ‘uitgevonden’ door de Russische agitprop, het Duitse socialisme en het expressionisme. 
In hun utopische toekomstvisioen moest er een nieuwe feestcultuur worden gesticht, met nieuwe 
rituelen en kunstvormen, als essentieel onderdeel van de nieuwe socialistische gemeenschap.  
 
Na 1920 echter ontploft sociotheatraliteit in Europa. Het overstijgt al snel de overwegend socialistische 
context waarin het was gegroeid, en het wordt opgepikt door precies de meest antimodernistische en 
reactionaire bewegingen. In Vlaanderen is dat heel opmerkelijk: via Nederland en Duitsland doet 
agitprop-achtig toneel zijn intrede, maar al heel gauw komt er van katholieke en ook van Vlaams-
nationalistische zijde (de twee lopen vaak samen) een recuperatie van dit genre.  
 
Deze ideologische heterogeniteit is opvallend. Hoe was het mogelijk dat de theatrale vorm van het 
massaspel kon worden geïnjecteerd met zo verscheiden ideologische inhouden? 
 
Het cruciale probleem hier behoort tot het studieveld van de ideologiekritiek. De socialisten vonden dat 
het massaspel bij uitstek geschikt was om uitdrukking geven aan de nieuwe socialistische 
gemeenschap. Maar de hernieuwde katholieke beweging vond (in de lijn van Rerum Novarum) dat 
enkel uit een authentieke geloofsgemeenschap een waarachtig massaspel kon voortkomen (zie Geysen 
1934). Terwijl de historische massaspektakels van nationalistische zijde moesten uitdrukking geven aan 
een geïdealiseerd beeld van de volksgemeenschap. Binnen het ideologisch doorkliefde landschap van 
het interbellum krijg je diametraal tegenovergestelde groepen die allemaal met evenveel recht 
aanspraak maken op sociotheatrale fenomenen.  
 
Het klassieke antwoord op dit probleem luidt: het is maar een techniek. Iedereen kon zich de techniek 
van het massaspel eigen maken en hem gebruiken. In het vervolg van mijn presentatie wil ik echter 
aantonen dat dit klassieke antwoord in strijd is met een diep verankerde vooronderstelling van de 
hedendaagse literatuur- en cultuurwetenschap. Het is een methodologisch principe dat uitspraak doet 
over de samenhang tussen techniek en ideologie, en het is met name afkomstig uit de context van de 
Kritische Theorie (Frankfurter Schule).  
 
In de context van de mediastudies heeft men deze veronderstelling benoemd (en bekritiseerd) als het 
technologisch determinisme. Het beste voorbeeld van technologisch determinisme is de bekende 
uitdrukking van Marshall McLuhan, “the Gutenberg Galaxy”. Voor McLuhan betekent de introductie van 
de boekdrukkunst, net als de introductie van de elektronische informatietechnologie vijf eeuwen later, 
dat het menselijk bewustzijn een complete verandering ondergaat. Het wordt als het ware helemaal 
herbedraad. Los van de discussie rond de standpunten van McLuhan, echter, zou ik onder de aandacht 
willen brengen dat deze manier van denken zich al veel vroeger in de 20ste eeuw ontwikkelde.  
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De veronderstelling dat techniek en denken nauw samenhangen vindt haar wortels in een welbepaalde 
groep van theorieën over literatuur en kunst, die allemaal stammen uit het begin van de 20ste eeuw. In 
deze theorieën wordt de makelij van het kunstwerk sterk in de verf gezet. Dat gebeurt zowel in het 
Russische formalisme, in Bertolt Brechts theorie van het epische theater, als in het constructivisme. Al 
deze systemen beklemtonen dat kunst gemaakt wordt via een soort ‘kunstgrepen’, die de lezer of 
toeschouwer vervreemden van zijn gebruikelijke perceptie van de leefwereld. Viktor Sjklovski, 
bijvoorbeeld, één van de meest vooraanstaande formalisten, stelde dat een auteur door middel van 
literaire taal niet zozeer probeert om een adequaat beeld te schetsen van zijn leefwereld, maar dat over 
gebeurtenissen vertelt op een manier dat het de lezer precies moeilijk wordt gemaakt om de 
gebeurtenissen te situeren in zijn vertrouwde werkelijkheid. Integendeel, hij moet een inspanning doen 
om zijn wereld te herkennen in het beeld dat de vervormende literaire spiegel aanbiedt.  
 
Precies deze vervreemding of distantiëring ten opzichte van de vertrouwde werkelijkheidsbeleving 
maakt de waarde uit van het literaire medium. Bijgevolg zijn vorm en inhoud van een kunstwerk 
naadloos versmolten. Meer nog, afhankelijk van welke literaire techniek een auteur kiest, wordt het 
betekenisveld van zijn werk ingeperkt, of juist een nieuw veld geopend. De missing link tussen vorm en 
inhoud is de sleutelterm ervaring. Bepaalde kunstvormen zorgen voor een specifieke kunstervaring, en 
kunnen daarom alleen deze en die semantische ladingen met zich meebrengen. Traditionele vormen 
zorgen voor één bepaalde ervaring, avant-gardistische vormen voor een andere.  
 
Dit uitgangspunt voorzag de (marxistische) literatuurcriticus van alle nodige wapens om aan gedegen 
ideologiekritiek te doen. Niet langer moest een auteur uit een vijandig ideologisch kamp worden 
aangevallen op zijn persoonlijke opvattingen of de inhoud van het werk, maar kon daarentegen de hele 
structurele opzet ervan, van opbouw tot verteltechniek, als burgerlijk of conservatief worden 
gebrandmerkt. Indien een boek of toneelstuk de lezer structureel niet in staat stelde tot fundamenteel 
inzicht, indien het door zijn vorm zelf hem ervan verhinderde een juiste ervaring op te doen, dan was 
het op voorhand reeds afgedaan als contrarevolutionair. 
 
Walter Benjamin ging zover dat hij zelfs literaire vertalingen ideologisch taxeerde.1 Een heel befaamde 
tekst binnen de formalistische literatuurtheorieën is dan ook het opstel van Benjamin over het kunstwerk 
in het tijdperk van zijn mechanische reproduceerbaarheid. Hij neemt een radicale positie in wat betreft 
de vervlochtenheid van literaire of artistieke techniek en betekenis. Afgaand op de kunstwerken die 
voortgebracht werden binnen de context van het fascisme respectievelijk het communisme, construeert 
Benjamin een absolute oppositie tussen de twee ideologische kampen. In het geval van het fascisme 
baseert hij zich op de Führercultus, de gechoreografeerde massabijeenkomsten, en de registratie 
ervan, met name op film (denk aan het werk van Leni Riefenstahl). In het geval van het communisme 
denkt hij ook aan de massabijeenkomsten, maar die hebben dan juist een revolutionaire en geen 
behoudsgezinde betekenis. Daarnaast schrijft hij over de eerste producten van nieuwe, collectieve 
manieren om kunst te produceren: het proletarisch jeugdtheater van Asja Lacis, ontstaan uit het 

                                                           
1 Dat gebeurde met name in in zijn taalfilosofische opstellen: “Die Aufgabe des Übersetzers” en “Über Sprache überhaupt 
und über die Sprache des Menschen.” 
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esthetisch ‘activeren’ van kinderen, of literaire werken geschreven in een kolchose, zoals de roman 
Veld-Heren van Sergej Tretjakov.  
 
Voor Benjamin is de technische kloof die het fascisme van het communisme scheidt identiek aan de 
ideologisch-inhoudelijke cesuur. De technische scheiding is het fundament voor de ideologische 
scheiding. Het communisme maakt eenvoudigweg gebruik van een veel hoger kunsttechnisch vernuft, 
omdat het de massa werkzaam maakt als één grote groep van kunstproducenten én 
kunstconsumenten, terwijl het fascisme enkel de massa op afstand wil besturen door middel van een 
aantal briljante regisseurs. (Asja Lacis vertelt in haar memoires dat er in de vroege sovjetperiode in elke 
fabriek een kunstvereniging actief was, die voorwerpen fabriceerde waarin het werk van de arbeiders en 
het resultaat ervan werd aangeprezen, bvb. voor optochten.) 
 
De welbekende conclusie van Benjamin is dat het fascisme de politiek esthetiseert, terwijl het 
communisme juist de kunst zou politiseren. “So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der 
Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst” (Benjamin 1991 

1.2: 508). 
 
We kunnen zeggen dat Benjamin in zekere zin naïef was in zijn geloof in de doorslaggevende rol van 
techniek. Het mag verondersteld worden dat hij net zoals vele van zijn tijdgenoten eenvoudigweg 
mentaal verpletterd was door de technologische impact van de Eerste Wereldoorlog, het oprukken van 
de 20ste-eeuwse stedelijke cultuur, en het alomtegenwoordige techno-economische systeem, zoals het 
tot uitdrukking kwam in de massamedia, de nieuwe transportwijzen, en de architectuur. In een woord, 
modernisme. In de filmstudies gebruikt men dan ook de benaming “modernity thesis” voor het debat 
omtrent deze problematiek.2 De omstreden “modernity thesis” geeft aan dat het argument van Benjamin 
vandaag nog steeds ingezet wordt. Wat sociotheatraliteit betreft trekken Susan Buck-Morss en Slavoj 
Žižek, bijvoorbeeld, op dezelfde wijze als Benjamin een heel scherpe scheidingslijn tussen de 
massaspektakels van het fascisme en die van het communisme.  
 
Als illustratie beschrijven ze het beroemd geworden massaspel De bestorming van het Winterpaleis, 

opgevoerd in november 1920 in Sint-Petersburg.3 Het werd geënsceneerd om de feitelijke bestorming 
te herdenken van het tsaristische Winterpaleis, drie jaar terug, een sleutelgebeurtenis in het verloop van 
de Revolutie. Wat er zo bijzonder was aan deze opvoering is dat vele van de tienduizend ‘spelers’ en 
van de honderdduizend toeschouwers zelf deelgenomen hadden aan de bestorming (de cast bestond 
vnl. uit matrozen, soldaten van het Rode Leger, studenten). Bovendien waren zij op het moment van de 
voorbereidingen en de opvoering nog slag aan het leveren, in de buurt van Sint-Petersburg, tegen de 
troepen van het Witte Leger. Iemand die rapporteerde over het gebeuren schreef dat de Russische 
Revolutie weliswaar de geschiedenis zou ingaan als een uiterst bloedige en brutale omwenteling, maar 
één waarin ‘heel Rusland aan het acteren was’. 
 

                                                           
2 Zie Gunning en Singer, voor een kritiek zie Bordwell 140-147, Keil. 
3 Zie Buck-Morss 144, Žižek. 
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Žižek ziet hierin een authentieke verwezenlijking van het Wagneriaanse Gesamtkunstwerk, waarin een 
gemeenschap zichzelf zou ontdekken in het beeld gecreëerd door het kunstwerk waaraan die 
gemeenschap deelneemt. In Wagners geval is dat een geïdealiseerde gemeenschap van intellectuele, 
welgestelde kunstminnaars (zie naar het Bayreuthproject). Žižek wijst erop dat de Russische 
gemeenschap van toneelspelende arbeiders, soldaten en studenten eigenlijk veel dichter in de buurt 
komt. Zij vallen bijna met zichzelf samen, er is een minimaal verschil tussen hun werkelijke rol in de 
revolutionaire gebeurtenissen en de ‘rol’ die ze spelen in het massaspektakel. Het samenvallen van de 
gemeenschap met zichzelf, de confrontatie van de gemeenschap met zijn eigen beeld, wordt zo letterlijk 
mogelijk gerealiseerd. En wel om technische redenen: in tegenstelling tot het hiërarchisch 
geproduceerde massaspektakel van de Nationaal-Socialisten (denk aan de monumentale Parteitage) 
wordt het Sovjetmassakunstwerk effectief door de massa gemaakt. De massa overlegt met zichzelf en 
regisseert zichzelf. 
 
Er valt dus wel tegelijk iets in te brengen tegen het klassieke argument dat sociotheatraliteit, of een 
andere techniek uit de literatuur of het theater, ‘slechts een techniek’ zou zijn en op zich geen 
ideologische lading draagt. De veronderstelling dat techniek en ideologie samenhangen gaat terug op 
de marxistische ideologiekritiek van de Frankfurter Schule, en heeft zich via de Kritische Theorie 
verankerd in het hedendaagse denken over kunst en literatuur. Aan de hand van deze theoretische 
omweg kan ik de probleemstelling uit het begin scherper stellen. Alle drie de ideologische strekkingen 
die gebruik maken van sociotheatrale evenementen tijdens het interbellum in Vlaanderen en Nederland, 
hadden blijkbaar een voldoende grote ideologische overlapping om ook artistiek-technisch naar 
dezelfde middelen te grijpen. Deze ideologische overlapping situeert zich ongetwijfeld op vlak van de 
gemeenschap. Zoals ik eerder heb aangestipt was het de socialisten via massatheater te doen om de 
samenhorigheid te stimuleren van de proletarische gemeenschap, sprak de katholieke beweging 
onophoudelijk over de heropleving van een authentieke geloofsgemeenschap, en was het de 
nationalisten om een hechte volksgemeenschap te doen. Sociotheatraliteit hangt nauw samen met de 
gemeenschapsgedachte. In hoeverre de sociotheatrale ondernemingen er ook in slaagden om een 
authentieke gemeenschap samen te brengen, zal in het verdere verloop van dit project onderzocht 
worden aan de hand van concrete gevalstudies. 
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