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Nog niet zo lang geleden werd door 
het Belgische Informatiecentrum In-
bel een brochure gepubliceerd met 
een hele reeks culturele statistieken 
waaruit o.a. bleek dat het aantal bios-
coopbezoekers in ons land tussen 
1980 en 1986 met bijna drie miljoen 
eenheden gedaald is; het aantal kleine 
bioscoopzalen (minder dan 200 plaat-
sen) is in diezelfde periode sterk toe-
genomen ten koste van de grote zalen 
(méér dan 900 plaatsen) die zo goed 
als verdwenen zijn. Het eens zo popu-
laire filmmedium — zo populair zelfs 
dat men bij de opkomst ervan voor het 
overleven van het theater vreesde — 
wordt blijkbaar net als dat theater 
gevangen in een maatschappelijke 
tendens t.a.v. de kunsten die van 
"groot en massaal" naar "klein en 
versnipperd" leidt. De commerciële 
aanpak die de distributie van het 
filmmedium steeds gehad heeft, is 
ogenschijnlijk niet in staat om het tij 
van deze maatschappelijke tendens te 
keren. 

Uit de statistieken van de Theater 
Communications Group in New York 
blijkt dat tussen 1947 en 1978 het 
gemiddelde aantal acteurs per Broad-
wayproduktie daalde van 16 tot 8. 
Massa's op de scène zijn er dus ook 
niet meer bij, zelfs niet in het meest 
commercieel gerunde theater. 

Uit deze cijfers en uit de analyse 
van Geert Opsomer (cfr. Supra, pp. 
2-9) wordt duidelijk dat we in ons 
zoeken naar een herdefiniëring van de 
sociale functie van wat eens "repertoi-
retheater" werd genoemd, met zeer 
vele facetten van een maatschappelij-
ke praktijk rekening moeten houden; 
dat het om veel meer gaat dan alleen 
om een beoordeling van de artistieke 
kwaliteit van onze A-gezelschappen 
op dit moment. 

Artistieke kwaliteit valt immers niet 
uit de lucht: naast de allereerste voor-
waarde van een grote dosis talent en 
werkkracht is zij mede het produkt 
van een hele reeks organisationele 

faktoren die de weg van een voorstel-
ling tussen repetitiezaal en publiek 
kruisen. 

Men kan de vraag niet ontwijken of 
kwaliteit niet de facto verdwijnt wan-
neer een theater niet meer nadenkt 
over zijn sociale functie en zich bijge-
volg niet meer gaat "herkneden" om 
uitdrukking te kunnen geven aan de 
actuele realiteit (zowel binnen de 
maatschappij als binnen de kunst). 

Zoiets heet vastlopen in structuren. 
Men kan het theater vandaag niet 
verwijten dat, maatschappelijk gezien, 
het cultuurpubliek in diverse pu-
blieksgroepen uiteenvalt; men kan het 
wel verwijten daar niet alert of crea-
tief genoeg op te reageren. 

In Nederland verschoven onlangs 
heel wat mensen en middelen binnen 
het theaterlandschap, waarbij zeker 
grote gezelschappén niet gespaard 
bleven. Deze grote middelen/structu-
ren werden in handen gegeven van 
nieuwe artistiek leiders. Dat wij van-
daag in de eerste plaats onze aandacht 
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