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Van welke aard een oordeel ook zijn mag, het 
bezit doorgaans de eigenaardigheid zich in 
hoofdzaak te richten op details. Kenners mag 
dit soms ontstemmen of halfver trouwden 
in het harnas jagen, in de grond is dat bil-
lijk, want niemand wendt zich a priori tot 
filistijnen of hardhorigen. Het ligt immers 
voor de hand aardse problemen functio neel te 
bekijken en bij het verschijn sel theater loopt 
de behandeling van de onderdelen en de mid-
delen altijd uit op de moeilijke zinnetjes: wat 
moet en wat kan het theater be reiken? Hoe 
kan het met de meeste vrucht bijdragen tot het 
geluk van de mens?
 Deze vraagtekens vormen niet het ex-
clusieve voorrecht van het theater, maar wel 
leveren zij de basis voor het peilen naar waarde, 
betekenis en essentie van dit artistieke me-
dium. Ik neem aan dat het voor zo wat iedereen 

duidelijk is dat een to neelstuk een gemengd 
probleem uit maakt, dat het een – vaak hope-
loos – compromis is tussen vele ver wante en 
concurrerende belangen, en uiteraard voortdu-
rend op het punt te worden weggedrukt door 
andere compromissen. Uitgedaagd door film 
en tv staat het theater thans oog in oog met de 
vragen: welk is het nut? Welk is de op dracht?
 De efficiënte verdedigers van het theater 
wil ik liefst niet zoeken onder de toneelfanati-
ci die zoals elk overtuigd sportbeoefenaar van 
mening zijn dat het met de beschaving beslist 
uit is, mocht hun hobby ophouden te worden 
beoefend. Daarom moet het theater zich be-
wust richten tot dat slag van mensen, erudiet 
of (liefst) niet, die de democratie der ideeën 
bijtreden onder het primaat der menselijke 
verbeelding. Dan is het mogelijk een verant-
woording voor het begrip theater te vinden en 

terzelfdertijd een kans op de toekomst. Want 
deze houding impliceert dat we aanvaarden 
kunnen dat het drama een betere rol in onze 
samenleving vervullen kan dan om het even 
welk ander cultureel verschijnsel.

De rol van het publiek
Ik neem aan dat niemand ervan overtuigd 
moet worden dat een schouwburgpubliek 
meer is dan de som van zijn samenstellende 
leden, dat het een vergadering is, toeval lig of 
opzettelijk, doet er hier wei nig toe. Deze onbe-
paalde groep en kelingen is op het toneelgebouw 
af gekomen, heeft de mantels gedwee afgelegd, 
misschien mekaar eens vluchtig-kritisch 
beloerd. En daar zitten ze dan, rustig-geëner-
veerd, om een toneelstuk aan te kijken, samen.
 Een theaterpubliek verschilt gron dig 
van een bioscoopmassa. Ik ga natuurlijk niet 
beweren dat er in de cinemazaal niet zoiets 
bestaat als de deelname van het publiek. Je 
hoeft daarvoor maar een film af te draaien in 
een lege zaal en het kille klimaat zal je anders 
leren. De Franse deugniet Cocteau, die van 
film wel iets afweet, heeft het magische woord 
gesproken dat de film een droom is die door 
vele mensen tegelijk gedroomd kan worden.
 Een theaterpubliek is anders. Het droomt 
niet, het assisteert, het werkt actief mee aan 
het resultaat van de voorstelling. Denk aan 
een politieke meeting waar de redenaar al 
of niet contact heeft met zijn ge hoor. In de 
schouwburg zit een mas sa vol individuen. Elk 

niet noodzakelijk mooi, wel altijd eerlijk
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een goed drama is het 
enige ding ter wereld dat 
de mensen én ont spant én 
dwingt na te denken over 
hun pliChten tegenover 
de mede mens.


