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Trommels roffelen. Een massa 
mensen stroomt samen en 

vormt een kring waarbinnen het 
theaterspektakel zich afspeelt. 

Aan de rand van de menigte 
draven kinderen van hot naar 
her, zetten straatverkopers 

snel hun kramen op en fungeren 
artiesten met aapjes, vogels 

en goocheltrucs als informele 
hulp-acts voor de wegdwalers. 

Toeschouwers verschijnen 
achter ramen en op daken, om 

erbij te zijn zonder van huis weg 
te hoeven.

 n India vinden veel theatervormen  
 plaats in de buitenlucht: op straat- 
 hoeken, pleinen en gemeenschap- 
 pelijke terreinen, in steegjes waar 
men geen last heeft van verkeer of politie. 
Iedereen die ooit in India een straattheater-
optreden heeft bijgewoond, weet dat zo’n 
openbare plek niet alleen decor is, maar op 
allerlei manieren een actieve, scheppende 
rol heeft in het geheel. Een complete micro-

kosmos van sociale interacties groeit rond 
het centrale stuk. 
Slechts drie ingrediënten zijn noodzakelijk 
om theater te maken, zo luidt een beroem-
de uitspraak van Lope de Vega, Spaans to-
neelschrijver uit de zestiende eeuw: men-
sen, hartstochten en een platform. Zijn 
woorden snijden nog steeds hout: alles wat 
je nodig hebt om theater tot leven te bren-
gen is een ruimte voor levendige interactie 
tussen mensen. Zonder die ruimte, zonder 
een podium kan geen interactie plaatsvin-
den. Het gaat daarbij ook om esthetische 

ruimte, omdat mensen die zich niet op de 
fysieke speelplek bevinden toch deelge-
noot kunnen zijn. In de theaterruimte kun-
nen dingen gebeuren die daarbuiten niet 
zijn toegestaan. De plek waar mensen thea-
ter maken of cultureel actief zijn, vertelt ons 
in feite veel over de grotere sociale ruimte 
voor communicatie.

Tamasha
Of het nu gaat om klassieke podiumkun-
sten zoals dansdrama, religieuze voorstel-
lingen en vechtkunst of om populaire vor-
men als worstelen en hanengevechten, in 
India zijn ze allemaal hecht vervlochten met 
de plattelandseconomieën en –milieus die 
hun voedingsbodem zijn. In een recent arti-
kel in de landelijke krant The Hindu wijst de 
ervaren journalist P. Sainath op de negatie-
ve invloed die cultuuruitingen als worstelen 
en het volkstheater tamasha ondervinden 

van de landbouwcrisis en de hevige droog-
tes in Maharashtra – een direct gevolg van 
de industrialisatie van de landbouw en in-
ternationale vrijhandel. Boeren en landar-
beiders die gedwongen worden het platte-
land te verlaten en hun heil moeten zoeken 
in (semi-)stedelijke centra, dreigen hun 
culturele kennis en ervaring voorgoed te 
verliezen.
Over heel India hebben straattheatergroe-

pen een geschiedenis van engagement met 
de strijd om landrechten. Wie is eigenaar 
van ruimte? Wie bepaalt wat mogelijk en 
voorstelbaar is op een plek? Het zijn te-
rugkerende thema’s in het repertoire van 
menige theatergroep, sinds openbare ter-
reinen steeds vaker worden geprivatiseerd, 
sinds mensen gecriminaliseerd worden 
omdat ze arm en dakloos zijn, verdreven 
van hun land, uit hun huizen gezet om 
plaats te maken voor Speciale Economische 
Zones en geprivilegieerde burgers. 

Doe-schouwers
Jana Natya Manch (Theaterfront van het 
Volk) of Janam (een acroniem dat ‘geboor-
te’ betekent) uit Delhi definieert zichzelf als 

straattheater. Safdar Hashmi, de vereerde 
oprichter ervan, werd in 1989 in opdracht 
van de toen heersende partij gedood door 
huurmoordenaars, midden in een stuk over 
arbeidersrechten dat Janam speelde in een 
arme voorstad van Delhi. Safdar Hashmi en 
Janam zijn zo het boegbeeld geworden van 
het recht op vrije meningsuiting en vrije 
openbare ruimtes.
Een ander voorbeeld is het theatercollec-
tief Jana Sanskriti (Cultuur van het Volk) 
in West-Bengalen. De groep werkt vol-

gens de methode van het Theater van de 
Onderdrukten, gepopulariseerd door de 
inmiddels overleden Braziliaanse theater-
maker Augusto Boal. Het is een vorm van 
interactief theater waarbij men het publiek 

uitnodigt deel te nemen aan een stuk als 
spect-actors, te vertalen als doe-schouwers. 
De voorstellingen van Jana Sanskriti draai-
en om onderwerpen als landonteigening 
door grote nationale en internationale be-
drijven. Oplossingen worden niet gegeven. 
Men ziet het publiek niet als onnozel, maar 
nodigt het uit om in de vrije verbeeldings-
ruimte van het theater een probleem on-
derhanden te nemen waarmee men in het 
dagelijks leven worstelt. Door een landloze 
boerin te vragen op het podium een woeke-

raar van repliek te dienen, wordt het podium 
een plek waar je zo’n daad van verzet kunt oe-
fenen voor het leven buiten het theater. Een 
vrijplaats – maar niet zonder consequenties.
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