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Hoofdstuk 1: Inleiding 

In dit deel volgt een verslag van ons onderzoek naar het theateraanbod in 

Nederland van de afgelopen 10 jaar. 

In eerste instantie is dit onderzoek erop gericht om te verifiéren of het 

uitgangspunt voor de hoofdhypothese van dit onderzoek op waarheid berust. Dit 
komt er op neer, dat er in Nederland relatief weinig heropvoeringen van 

Nederlandse dramateksten zijn. Om deze stelling te kunnen onderzoeken, hebben 

we een kwantitatieve analyse van het Nederlands theater-aanbod gemaakt. 

Naast dit onderzoek naar het aantal premiéres en heropvoeringen van 
Nederlands drama hebben we ook enkele andere zaken onderzocht. Deze 

onderzoeken hebben tot doel om een beter inzicht te krijgen in het Nederlands 
theaterklimaat. 

Het onderzoek is gericht op de theatermakers in Nederland. Het gaat in op 
de vraag welke voorstellingen er in Nederland gemaakt zijn en door wie. De 
receptiekant van deze voorstellingen is niet bekeken. Hoe vaak dezelfde 

voorstelling gespeeld is, hoeveel publiek hij getrokken heeft en hoe hi) 
gewaardeerd Is hebben we buiten beschouwing gelaten.
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Hoofdstuk 2: Onderzoceksvragen 

In de hoofdhypothese van het onderzoek stellen we, dat het Nederlands 
theateraanbod bestaat uit een relatief laag aantal heropvoeringen van 
oorspronkelijk Nederlandse dramateksten ten opzichte van zowel het aantal 
opvoeringen van nieuwe oorspronkelijk Nederlandse dramateksten als het aantal 
opvoeringen van niet-oorspronkelijk Nederlandse dramateksten. 
In het kader van dit onderzoek zullen we spreken over ‘Nederlandse reprises’ als 

  

we het hebben over heropvoeringen van Nederlandse dramateksten, ‘Nederlandse 
premiéres' als we het hebben over opvoeringen van nieuwe oorspronkelijk 
Nederlandse dramateksten, 'Buitenlandse premiéres' als we het hebben over 
eerste opvoeringen in Nederland van niet-oorspronkelljk Nederlandse 
dramateksten en over ‘Buitenlandse reprises’ als we het hebben over 
heropvoeringen in Nederland van niet-oorspronkelijk Nederlandse dramateksten. 

De hypothese luidt dan als volgt: Het 

    

  

ntal Nederlandse reprises is 
relatief laag ten opzichte van zowel het aantal Nederlandse premiéres als het 
aantal buiteniandse voorstellingen. 

Deze hypothese is naar ons idee nog vrij moeilijk te onderzoeken. Wat is 
relatief laag? En wat zegt het over het theateraanbod als we een laag aantal 
Nederlandse reprises vinden ten opzichte van Nederlandse premiéres? Dat zegt 
dan nog niet, dat de Nederlandse theatermakers niet in Nederlandse 
dramateksten geinteresseerd zijn. Het zou dan nog zo kunnen zijn, dat 
Nederlandse theatermakers geen reprises maken en alleen naar nieuwe 
Nederlandse en buitenlandse stukken op zoek zijn. 

Daarom willen we kijken naar de verhouding tussen het aantal 
Nederlandse premiéres en het aantal Nederlandse reprises en de verhouding 
tussen het aantal buitenlandse premieres en het aantal buitenlandse reprises. 
We verwachten dat deze verhouding anders zal zijn. 

De onderzoekshypothese luidt dan: 
Het aantal Nederlandse reprises in verhouding tot het aantal Nederlandse 
premiéres is laag ten opzichte van het aantal buitenlandse reprises in 
verhouding tot het aantal buitenlandse premiéres.
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Deze verhoudingen willen we zowel onderzoeken over de afgelopen 10 jaar 
in z'n totaliteit, als per seizoen afzonderlijk. Dit doen we, omdat we willen weten 
of er de afgelopen 10 Jaar met betrekking tot het aanbod van Nederlandse 
premiéres en Nederlandse reprises veranderingen te constateren zijn, 

Dit onderzoek naar de verhouding tussen het aanbod van Nederlandse 
premiéres en reprises hebben we niet alleen voor het totale aanbod in Nederland 
uitgevoerd, maar we hebben ook gekeken hoe die verhouding Is bij de grote 
gesubsidleerde gezelschappen en bij de gezelschappen die de afgelopen tien jaar 
het grootste aanbod hebben verzorgd. We willen bekijken of zij representatief, 
zijn voor het totale aanbod of dat zij een van het gemiddelde afwijkende 
repertoire keuze volgen. 

We hebben ook onderzocht hoe dat premiére~ en repriseaanbod in 
Nederland eruit ziet: welke auteurs worden er gespeeld; hoe vaak wordt er van 
dezelfde auteurs een stuk gespeeld; wie zijn de meest gespeelde schrijvers in 
Nederland ? Bij deze vragen zijn we zowel geinteresseerd in het totale aanbod als 
in het aanbod per deelgroep. Hiermee bedoelen wij de indeling in Nederlandse en 
buitenlandse auteurs en de subgroepen hiervan: Nederlandse reprises en 
Premiéres en buitenlandse reprises en premiéres, Wat betreft de indeling In 
reprises en premiéres zijn we ook geinteresseerd in de vraag of er van 
hedendaagse schrijvers toneelstukken in reprise worden gebracht. Dit zou 
kunnen wijzen op het erkennen van de hedendaagse toneelschrijfkunst. 

Verder hebben we bekeken wié deze auteurs opvoeren. Welke 

gezelschappen en welke regisseurs? Hoe vaak speelt én gezelschap of regisseert 
één regisseur Nederlandse premieres, buitenlandse premiéres, Nederlandse 
reprises of buitenlandse reprises? Zijn gezelschappen of regisseurs wat dit 
betreft gespecialiseerd? 

Wat betreft het aanbod van Nederlandse toneelstukken hebben we 
onderzocht of er relaties bestaan tussen auteurs en gezelschappen of regisseurs. 

In eerste instantie hebben we bekeken hoe vaak het voorkomt, dat de 
regisseur de auteur (of één van de auteurs) Is van de voorstelling dle hi) 
regissseert. We willen dit onderzoeken, omdat we veronderstellen dat dit soort 
relaties de kans vergroten, dat een bepaalde auteur veel wordt opgevoerd. Een 

auteur die zelf regisseert heeft natuurlijk veel meer kans dat zijn stuk ooit



23 Deel 2 Kwantitatief onderzoek 

gespeeld wordt dan een auteur die van anderen afhankelijk is. En daarnaast kan 

het zelf gaan schrijven van regisseurs een bepaalde onvrede van regisseurs met 

de kwaliteit van de Nederlandse stukken aangeven. Dit soort relaties beinvloedt 

ook de repertoirekeuze. Een regisseur die zelf schrijft zal eerder zijn elgen stuk 

dan een reprise of een premiére stuk van lemand anders op het repertoire nemen 

In tweede instantie hebben we bekeken of toneelteksten collectief door 

een gezelschap gemaakt zijn. De keuze van een gezelschap voor het collectief 

maken van een toneelstuk is de keuze voor een werkwijze. Een collectief 

gemaakte voorstelling is in onze ogen een nieuw Nederlands toneelstuk, Maar we 

zijn ons er terdege van bewust, dat zo'n voorstelling vaak totaal iets anders is 

dan een voorstelling gemaakt op basis van een bestaande tekst. Het in eigen 

beheer maken van een toneelstuk is volgens ons een principiéle keuze van de 

theatermaker. Deze komt voort uit het ontbreken van een directe verbondenheid 

van de maker met het bestaande materiaal. Daarom is het volgens ons van belang 

om aan te geven welk deel van het aanbod bestaat uit collectief gemaakte 

produkties, Mocht dit aandeel erg groot zijn, dan zegt dat ook iets over de plaats 

van de auteur in het Nederlandse theateraanbod. 

In derde instantie hebben we onderzocht in hoeverre regisseurs of 
gezelschappen meerdere malen met dezelfde auteur hebben samengewerkt. We 

willen hiermee onderzoeken of auteurs van vaste regisseurs en vaste 
gezelschappen afhankelijk zijn.
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Hoofdstuk 3: 
Onderzoeksgebied en Bronnenmateriaal 

We doen in dit hoofdstuk verslag van een onderzoek naar het 

theateraanbod in Nederland van de afgelopen tien seizoenen: van '78/'79 tot 
'87/'88. We zijn daarbij uitgegaan van de gegevens van het Nederlands Theater 
Instituut. Deze gegevens worden jaarlijks in het Nederlands theaterjaarboek! 
gepubliceerd. Deze jaarboeken hebben we daarom als bron gebruikt voor ons 
onderzoek. 

Welke voorstellingen uit de Jaarboeken hebben wij opgenomen in onze 
tellingen? 

Dit onderzoek is gericht op "Toneel’. Hiermee bedoelen wij 'een 
theatervorm waarbij gesproken tekst geldt als één van de belangrijkste 
expressiemiddelen’. We hebben geprobeerd, om al die voorstellingen In onze 
tellingen op te nemen die naar ons idee in te delen zijn bij 'Toneel’, Het Is niet 
mogelijk om te onder-zoeken welke voorstellingen van de afgelopen tien jaar 
exact voldoen aan de definitie van 'Toneel',zoals hierboven omschreven. Van 
veel voorstellingen is immers niet meer over dan een vermelding in het 
theaterjaarboek. Om het onderzoek toch te kunnen uitvoeren, zijn we van de 
genre~indeling van de theaterjaarboeken uitgegaan. We gaan er vanuit, dat de in 
de jaarboeken gebruikte term 'Toneel’ overeenkomt met onze definitie voor 
‘Toneel’. 

De tien theaterjaarboeken waarvan wij gebruik maken zijn niet allemaal 
hetzelfde wat betreft de genre~indeling, de hoofdstukindeling en de 
samenstelling. 

De eerste drie jaarboeken?, '78/'79, '79/'80 en '80/'81, zijn identiek wat 

betreft hun opzet. Deze zijn niet alleen Theaterjaarboeken, maar televisie- en 
theaterjaarboeken. Deze jaarboeken kennen een indeling in negen hoofdstukken. 

In onze tellingen zijn alle voorstellingen opgenomen die in de eerste twee 

hoofdstukken, "Gesubsidieerd toneel" en “Vrije en incidentele produkties"?, 

  

et theatraaroe:vordt vara seizen ‘S82 Sat he 

  

ook gennend. 
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genoemd worden. Daarnaast komen voorstellingen op de lijst voor die genoemd 

worden in het subhoofdstukje "Nederlandse bijdragen" van het hoofdstuk 

“Holland festival”. We hebben uit dit hoofdstuk alleen de toneelvoorstellingen 

opgenomen. 

De volgende 6 jaarboeken* zijn qua indeling ook identiek. Uit deze 

jaarboeken 2ijn alle produkties opgenomen die in het hoofdstuk 

“Theater/Toneel"’ genoemd worden. In de Jaarboeken 35 en 36 is een hoofdstuk 

opgenomen met aanvullingen op de daaraan voorafgaande Jaren. Uit deze 

hoofdstukken hebben we alle voorstellingen opgenomen waarbij "(toneel)” 

vermeld staat. 

In theaterjaarboek '87/'88° Is geen hoofdstukindeling meer gemaakt naar 

. Alle voorstellingen worden 

  

"Toneel/Theater", "Dans", "Poppentheater”, en: 

opgesomd in het hoofdstuk "Seizoensoverzicht 1987/1988". De reden die hiervoor 

gegeven wordt is: 

"De laatste Jaren zijn de grenzen tussen de verschillende theaterdisciplines in 

toenemende mate aan het vervagen. De multidisciplinaire benadering, die aan 

veel uitgebrachte voorstellingen ten grondslag ligt, maakt het steeds moellijker 

om een bepaalde produktie in een discipline onder te brengen. Het nieuwe 

ordeningssysteem (alfabetisch op naam van producent/ theatermaker) biedt de 

mogelijkheid om een voorstelling genuanceerder te kwalificeren"’. 

Onder iedere titel wordt nu de discipline van elke voorstelling vermeld, Vanwege 

de multidisciplinaire benadering in dit theaterboek is het mogelijk, dat er bij 

iedere voorstelling meerdere, tot maximaal 3, disciplines worden vermeld. Deze 

indeling in disciplines wordt in principe door de theatergroep zelf gemaakt. 21) 

vullen op het toegezonden formulier de genre~indeling in. Er bestaan dus geen 

definities van de disciplines of enige criteria voor de indeling. Er wordt alleen 

dan afgeweken van de indeling van de theatergroep, als lemand in de redaktie 

zeker weet dat die voorstelling niet tot de desbetreffende discipline behoort 

Hierin wordt geen actief beleid gevoerd. Wij hebben in onze lijst alle voor 

“De jarbokon 91 tt en ast 96 van de sien 2/9, 29°84, A/S5, 15   ae    

fn janrhnk 0780 est dit holst alleen "Tngel* on in jth 22 en 29 fee dt ootstk alien "heater 

  

S taartoek amet 17, 
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stellingen opgenomen waarbij de discipline "Toneel” vermeld staat. Daarnaast 
zijn ook uit dit jaarboek die produkties uit het hoofdstuk "Aanvullingen 
1985/1986" opgenomen waarbij "(toneel)" vermeld staat. 

In seizoen '83/'84 is de samenstelling van de redaktie van de 
theaterjaarboeken veranderd® . Dit heeft gevolgen gehad voor de criteria op basis 
waarvan de gegevens in de Jaarboeken worden opgenomen. In de theaterjaar- 
boeken worden alleen professlonele theatervoorstellingen opgenomen. De 
definitie van 'professioneel' is door de redaktie echter veranderd. Tot '83/'84 
werd een theatergroep als professionele groep beschouwd, als de leden van het 
gezelschap hun brood met theatermaken verdlenden. Nu wordt iedere groep 
waarvan de leden een theateropleiding hebben genoten als een professionele 
groep beschouwd. 

De redaktie Is In dat selzoen ook van werkmethode veranderd. Van een 

passieve redaktie in een aktieve redaktle, die zelf op zoek gaat naar informatie. 
Bij de oude redaktiemethode werden alleen de grote gesubsidieerde gezel~ 
schappen door het Nederlands Theater Instituut zelf benaderd, alle andere 
gezelschappen en adhoc voorstellingen werden alleen opgenomen als ze zelf het 
initiatief namen en informatie naar de redaktie toezonden. De huidige redaktle 
gaat anders te werk: ziJ nemen zelf contact op met theatergroepen. Groepen die al 
in de jaarboeken voorkomen worden leder Jaar opnieuw benaderd door het 
Nederlands Theater Instituut met het verzoek om formulieren in te vullen waarin 
zij informatie kunnen verstrekken met betrekking tot hun voorstellingen van het 
afgelopen seizoen. Daarnaast worden instellingen of theatergezelschappen 
benaderd waarvan bij het Nederlands Theater Instituut bekend is, dat ze dat 
seizoen een (semi-)professionele voorstelling gemaakt hebben. 

Deze verschillen in samenstelling van de theaterjaarboeken hebben 
natuurlijk invloed op de gegevens die wij via deze jaarboeken verkregen hebben. 
Mochten er bij de resultaten van het onderzoek verschillen zijn, die verklaard 
kunnen worden door de veranderde werkmethode, de definitie van 'professioneel’ 
of de verschillen in genre-indeling, dan zullen we daarop terugkomen bij de 
onderzoeksresultaten. 

* egevensverttoen van Hane Sanders van de aftling Ouunentatie vay het Veferanés Theater Lstitut,
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Van iedere voorstelling hebben we de volgende gegevens uit de 

theaterjaarboeken overgenome: 

  

titel 

auteur 

regisseur 
gezelschap 
premiére datum 
seizoen 
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Hoofdstuk 4: Indelingscriteria 

4.1: Nederlands versus buitenlands 

4.1.1: Algemeen 

Het totale toneelaanbod hebben we in twee groepen verdeeld: 

voorstellingen gebaseerd op een Nederlandse dramatekst en voorstellingen 

gebaseerd op een buitenlandse tekst. Met een Nederlandse dramatekst bedoelen 

wij: ‘alle teksten, oorspronkelijk geschreven in de Nederlandse taal of een 

dialect hiervan, dle bedoeld zijn voor en/of gebruikt zijn in een opvoering In een 
theatrale situatie’. 

Een voorstelling die gebaseerd !s op een Nederlandse dramatekst hebben 
we in dit onderzoek een Nederlandse voorstelling genoemd. Een voorstelling die 
niet op een Nederlandse dramatekst gebaseerd Is hebben we een buitenlandse 
voorstelling genoemd. De term Nederlands en buitenlands heeft dus alleen 
betrekking op de oorsprong van de dramatische tekst en niet op de opvoering 
zelf. 

Om te bepalen of een voorstelling al dan niet Nederlands is, zijn we 
ultgegaan van de gegevens van de auteurs van de voorstellingen, zoals die in de 
theaterjaarboeken staan aangegeven. 

Alle voorstellingen waarbij een voor ons bekende Nederlandse auteur 
vermeld staat, hebben we een Nederlandse voorstelling genoemd. In principe 
hebben we hetzelfde gedaan voor voorstellingen waarbij een voor ons bekende 
buitenlandse drama, auteur vermeld staat. Deze hebben we bij de buitenlandse 
voorstellingen ingedeeld. Voorstellingen van auteurs waarbij in het 
theaterjaarboek minstens één keer een vertaler vermeld wordt, zijn door ons 

  

ingedeeld bij de buitenlandse voorstellingen’ . Voorstellingen van auteurs 
waarbiJ geen vertaler wordt vermeld, zijn door ons in principe ingedeeld bij de 
Nederlandse voorstellingen. Voorstellingen waarbij geen vertaler vermeld is en 
waarvan wij toch niet met zekerheid durven te zeggen of het om een Nederlandse 
of buitenlandse voorstell 

  

ng gaat, zijn door ons ingedeeld bij dle categorie 
waartoe wij vermoeden dat de voorstel. 

  

ing behoort, met de vermelding 'onzeker’ 

* Ten het om sen voor ons heteed niet-tranatich eck van een Suitenlands autsr gig (ce 
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Van auteurs waarvan één voorstelling bij de Nederlandse voorstellingen |s 

Ingedeeld, zijn verder alle voorstellingen consequent bij de Nederlandse 
voorstellingen ingedeeld. Hetzelfde geldt voor auteurs waarvan een voorstelling 
bij de buitenlandse voorstellingen is ingedeeld. De indeling is dus afhankelijk 
van de auteur. 

4.1.2: Collectieve produkties 

Voorstellingen waarbij als auteur het collectief wordt genoemd, zijn door 

ons ingedeeld bij Nederlandse voorstellingen'®. Deze voorstellingen zijn meestal 

niet op een van te voren opgeschreven dramatekst gebaseerd, maar leveren 
uiteindelijk wel een Nederlandse dramatekst op, die oorspronkelijk in de 

Nederlandse taal of een dialect daarvan gemaakt Is. De voorstelling heeft dus 
een oorspronkelijk Nederlandse dramatekst als resultaat, ook als deze tekst 

noolt op papier wordt gezet. 

4.1.8: Bewerkingen 

Voorstellingen waarbij als auteur vermeld staat: "naar ......" hebben we 
  

ook ingedeeld bij de Nederlandse voorstellingen. Het gaat hier meestal om 

bewerkingen van een roman tot een dramatische tekst of om een vergaande 

bewerking van een (meestal bekende) dramatekst. Een bewerking van een roman 
is in onze ogen een nieuwe dramatekst. Is de tekst in het Nederlands gemaakt 
dan is het dus een oorspronkelijk Nederlandse drama-tekst!!. Ben bewerking 

van een dramatekst die zover gaat dat de auteur van de oorspronkelijke tekst 

niet meer als schrijver genoemd kan of mag worden, is volgens ons ook een 
nieuwe dramatekst. 

4.1.4: Collage voorstellingen 
In het geval van collage-voorstellingen (voorstellingen die gebaseerd zijn 

op verschillende teksten van één of meer auteurs) gaan we uit van de auteurs 
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die hierbij vermeld staan. In het totale theateraanbod van de afgelopen tien jaar 
hebben we vrijwel geen voorstelling gevonden die was samengesteld uit teksten 
van zowel Nederlandse als buitenlandse auteurs!?. Voorstellingen 
samengensteld uit teksten van buitenlandse auteurs hebben we zodoende een 
bultenlandse voorstelling genoemd. Voorstellingen gebaseerd op Nederlandse 
teksten hebben we Nederlandse voorstellingen genoemd. Deze manier van indelen 
gaat ervan uit, dat collage—voorstellingen alleen gebruik maken van 
dramateksten, dus teksten van auteurs die al voor het theater gebruikt zijn. We 
zijn ons ervan bewust, dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn. Ben collage- 
voorstelling waarbij als auteurs twee bekende dramaschrijvers worden genoemd 
(zoals bij de voorstelling "De stoelen van Kassandra" van het Pro Theater op 
basis van teksten van Bugene Ionesco en Aeschylos) levert natuurlijk geen 
problemen op. Dat is geen Nederlandse voorstelling. Een voorstelling waarbij 
vermeld staat: "diverse buitenlandse schrijvers" is een groter problem. Van zo'n 
voorstelling weten we niet of er gebruik is gemaakt van louter drama teksten. 
Voor wat betreft de buitenlandse voorstellingen gaat het om 91 twijfelgevallen 
die ook als zodanig in de listen zijn opgenomen. 

4.2: Reprise— versus premiére voorstellingen 

‘Ten behoeve van een indeling van voorstellingen in reprise of premiére is 
het noodzakelijk om te weten of er in Nederland eerder op basis van de 
desbetreffende tekst een voorsteliing is gemaakt. 

4.2.1: 'De klassiekers' 

Bij een aantal auteurs zijn wij ervan uitgegaan, dat iedere tekst sowieso 
een reprise is. Het gaat hierblj om de, naar ons idee, bekende 'klassieke' auteurs, 
zoals bijvoorbeeld Moliare, Shakespeare, Sophocles, Euripides enz.**, Hen keuze 
voor een tekst van zo'n schrijver is een keuze uit het klassieke repertoire. Mocht 

het bij toeval zo zijn, dat een tekst van zo'n 'bekende auteur’ nog niet eerder in 
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Nederland zou zijn opgevoerd, dan vinden wij toch dat de keuze voor zo'n tekst in 

principe een keuze is voor een traditionele tekst en geen vernieuwing. Zodat 
deze wat Indeling betreft ook bij de reprises thuis hoort. De lijst van auteurs die 

wij bij de 'klassiekers' hebben ingedeeld behelst Nederlandse en buitenlandse 

schrijvers tot het begin van deze eeuw, 

4.2.2: De overige voorstellingen 

Van alle andere voorstellingen hebben we onderzocht of er vanaf seizoen 

'84/'55 op basis van die tekst een voorstelling is gemaakt. Dit hebben we ook 
gedaan aan de hand van de theaterjaarboekent*. Naast de ‘klassiekers' zijn 

voorstellingen dus alleen een reprise genoemd, als de titel en de auteur van die 

voorstelling overeenkomen met gegevens over eerdere voorstellingen in de 

Jaarboeken. Wat betreft de titel zijn wij niet uit gegaan van een letterlijke 

overeenkomst. Vertalingen kunnen immers leiden tot verschillende titels. Titels 

met vergelijkbare inhoud van dezelfde auteur zijn door ons tot de reprises 

\dpleegd. In die gevallen 

waarbij ook Schausplelfihrers geen uitsluitsel konden geven zijn de 

gerekend. Bl twijfelgevallen zijn Schauspielfihrers ger: 

  

voorstellingen ingedeeld bij de meest voor de hand liggende categorie met de 

vermelding ‘onzeker'. 

4.2.3: Algemeen 

We zijn ons ervan bewust dat dit systeem niet geheel waterdicht Is. Het Is 
zeer aannemelijk, dat er sinds '64/'5S voorstellingen in Nederland zijn gespeeld 

dle niet in de theaterjaarboeken zijn opgenomen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook 

voorstellingen véér dat seizoen in Nederland gemaakt. Er zullen hierdoor enkele 
voorstellingen door ons tot de premiéres zijn gerekend die dat eigenlijk niet zijn. 

We denken dat dat vooral voorstellingen zijn van schrijvers die in de 

eerste helft van deze eeuw geschreven hebben, en door ons niet tot de 

klassiekers zijn gerekend (bijvoorbeeld Tennessee Williams). De kans dat zij voor 
"54/'55 al gespeeld zijn, Is redelijk groot. 

We menen echter te mogen aannemen, dat het hierbij om een zeer klein 

aantal voorstellingen gaat dat het totaal van de tellingen niet noemenswaardig 
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kan beinvloedent® 
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Hoofdstuk 5: Onderzoeksresultaten 

De onderzoeksgegevens die in dit hoofdstuk besproken worden zijn op 

basis van een populatie—onderaoek verzameld. Er kunnen dus direkt conclusies 

verbonden worden aan de gevonden getallen. Ieder gevonden verschil, hoe klein 

ook, is lmmers een verschil in de werkelijkneid. 

5.1: Algemene gegevens 

5.1.1: Het totale aanbod aan voorstellingen 

In de tien seizoenen, '78/'79 tot '87/'88, zijn er in Nederland in totaal 2170 

voorstellingen gespeeld. De verdeling over de seizoenen s zoals In tabel 1 Is 

aangegeven. 

Tabel 1 Totaal aantal gespeelde 
voorstellingen per seizoen 

al 

Seizoen Aantal stukken 

1978/1979 123 
1979/1980 149 
1980/1981 166 
1981/1982 161 
1982/1983 240 
1983/1984 194 
1984/1985 268 
1985/1986 294 
1986/1987 264 
1987/1988 314 

  

TOTAAL 

| a RE



34 Deel 2 Kwantitatief onderzoek 

Grafiek 1 geeft een duidelljk beeld van de toename van het aanta! 
gespeelde produkties per seizoen. 

Zoals uit de grafiek en de tabel op te maken valt, is het aantal 
voorstellingen per seizoen In deze tien jaar rulm vertweevoudigd. We moeten 
echter enkele kanttekeningen bij deze getallen plaatsen. Zoals in hoofdstuk 3 
‘onderzoeksgebied en bronnenmateriaal' al werd aangegeven, is de manier waarop 
de gegevens door het Nederlands Theater Instituut door de Jaren heen verzameld 
werden veranderd. Deze verandering heeft er onder andere toe geleid, dat meer 
voorstellingen in aanmerking kwamen om in de Jaarboeken te worden opgenomen. 
Het is echter niet zo, dat daarmee de grote toename van het aantal 
voorstellingen in de afgelopen tien Jaar volledig verklaard kan worden. 
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De veranderde documentatiemethode van het Nederlands Theater Instituut 

is een gevolg van de veranderingen in de theaterpraktijk. Er zijn door de jaren 

heen meer kleine theatergroepen en adhoc initlatieven ontstaan die door de oude 

methodes van gegevensverzamelen van het Nederlands Theater Instituut niet op 

te sporen waren. De onderzoeksmethode is veranderd, vanwege de invloed van 

deze veranderingen op het theateraanbod. De groei van het theateraanbod zal 

daarom iets eerder hebben plaatsgevonden dan via onze gegevens te achterhalen 

is. 

De actievere opstelling van het Nederlands Theater Instituut heeft 

natuurlljk ook pas door de Jaren heen zijn vruchten kunnen afwerpen. Dit alles 

neemt niet weg, dat naar onze mening het totaal aantal voorstellingen per 

seizoen de afgelopen tien jaar sterk is toegenomen. 

Zoals in grafiek 1 (pagina 34) te zien is, is selzoen '82/'89 een uitschieter 

wat betreft het aantal gespeelde voorstellingen. Ten dele wordt dit verklaard 

door de manifestatie ‘Arnhem Theaterstad', waar 22 verschillende voorstellingen 

voor werden gemaakt. Ook als deze 22 voorstellingen van het totaal worden 

afgetrokken, lijkt dit selzoen echter in kwantitatief opzicht een uitschieter te 

zijn. 

Het is echter ook mogelijk dat '82/'83 geen uitschieter omhoog is, maar dat 

het volgende seizoen, '83/'84, een uitschieter omlaag is. Dit seizoen laat een vrij 

klein aanbod zien in verhouding tot het aanbod in het voorafgaande en het erop 

volgende jaar. Een oorzaak zou misschien gevonden kunnen worden in de 

veranderde werkmethode van het Nederlands Theater Instituut die in dat jaar is 

ingevoerd. Deze methode had misschien één jaar nodig om volledig te gaan 

functioneren. 

Als we rekening houden met de veranderde werkmethode en het 

uitzonderlijke van een gebeurtenis als Arnhem Theaterstad, dan zijn de grote 

afwijkingen die de seizoenen '82/'83 en '82/'84 veroorzaken in de vrijwel 

constante stijgende lijn van het theateraanbod minder groot dan ze lijken. 

Seizoen '86/'87 wijkt ook af van de steeds stijgende lijn in het aanbod. In 

deze grafiek lijkt het een tijdelijke daling van één seizoen. Deze daling kan ten 

dele worden verklaard door de reorganisatle van de grote toneelgezelschappen In 

Nederland'®. Seizoen '87/'88 laat weer een grote stijging zien van het aanbod. 

  

1S set annod van de grote geelschappe, ie wij ln Cadel 14 memen (pagina 28, i in ee 
14 pagina 5. 
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Deze stijging is waarschijnlijk niet zo groot als uit de getallen blJkt. Het 
theaterjaarboek van '87/'88 laat immers de genre~indeling vallen. Theater~ 
voorstellingen kunnen vanaf dat seizoen bij meedere genres worden ingedeeld?” 
Dit betekent dat voorstellingen dle tot theaterJaarboek '87/'88 alleen bij 
‘muziektheater' werden ingedeeld nu bij zowel 'muziektheater’ als 'toneel’ 
kunnen zijn ingedeeld. Dit geldt natuurlijk ook voor dans, opera, mime, 
bewegings-theater enz.. Door deze veranderde Indelingsmethode zou seizoen 
'87/'88 ook een stijging van het aantal voorstellingen ten opzichte van seizoen 
'86/'87 hebben laten zien, als In deze twee selzoenen het aanbod geliJk was 
gebleven, of zelfs iets gedaald. 

Dat seizoen '87/'88 net als selzoen '86/'87 een lager toneelaanbod heeft 
gekend dan het seizoen '85/'86, is volgens ons zeer waarschijnlk!®. Of er 

werkelijk sprake is van een structurele daling van het aanbod of dat het totale 
aanbod na '86/'87 weer een stijgende lijn lat zien ten opzichte van '85/'86, zal 
pas kunnen worden bepaald als het theaterjaarboek van het theaterseizoen 
"88/'89 uitkomt en in dit jaarboek op dezelfde wijze met de genre~indeling wordt 
omgegaan als in het jaarboek van '86/'87. 

  

Als we met het voorafgaande rekening houden, dan gaan wij ervan ult dat 
het totale Nederlandse theateraanbod vanaf seizoen '78/'79 tot seizoen '85/'86 
een sterk stijgende lijn laat zien, waarin het aantal voorstellingen ruim 
verdubbeld Is. Het seizoen '86/'87 vertoont een lichte daling van het aanbod. Of 
er na deze daling weer een structurele stijging is ingezet, kan pas in de komende 
Jaren worden vastgesteld. 

Om te bekijken wie het theateraanbod in Nederland verzorgen, hebben we 
de regisseurs en de gezelschappen geinventariseerd die de afgelopen 10 jaar 
voorstellingen gemaakt hebben. 

5.1.2: De gezelschappen. 
In tabel 2 (pagina 97) is een frekwentieverdeling gegeven van het aantal 

produkties dat door de gezelschappen is verzorgd. Iedere instantie die een 

1 tie hots 9 anderpelspbied on trornenmaterin 
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voorstelling produceerde is in deze telling opgenomen en valt dus onder de term 

gezelschap. 

Tabet 2  Frekwentieverdeling aantal voorstellingen 

gezelschap 

aantal gezelsc voorstellingen 

  
  

  
elling hebben we een co-produktie tussen een bestaand 

Bij deze ti 
chap en cen 

gezelschap en een festival 

uktie tussen twee gezelschappen geteld ali 
of theater!® meegerekend bij dat gezels 

co-prodi 
s een nieuw gezelschap. Dit 
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s hentars die verder riot mstarg produeren 
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hebben we zo gedaan, omdat we een co-productie tussen twee gezelschappen zien 
als een inhoudelijke samenwerking die daardoor een nieuw artistiek gezicht 

oplevert en een co—produktie tussen een gezelschap en een festival of theater 
meer zien als een financiéle samenwerking 

Er zijn in totaal 514 gezelschappen actlef geweest. De helft van deze 

  

gezelschappen heeft in die tien jaar slechts één voorstelling gemaakt. Naast deze 
incidenteel producerende instanties zijn er vrij veel gezelschappen die veel 
produkties hebben gemaakt. 

We moeten ons wel realiseren, dat het aantal produkties niet altijd iets 
zegt over de 'grootte' van een gezelschap. Sommige gezelschappen hebben in 10 
Jaar tijd twintig voorstellingen gemaakt, andere deden dat in één jaar. Bovendien 
is hiermee nog niets gezegd over het aantal opvoeringen per voorstelling of over 
de soort voorstellingen (eenakters, grote zaal produkties, derde circuit 
voorstellingen enz.). 

In tabel 3 hebben we de mest producerende gezelschappen van Nederland 
op een rijtje gezet. 

Tabel 3 De meest producerende gezelschappen 

  

  

  

  

    

Gezelschap voorstellingen| seizoenen] geniddetd | 

1 Haagse Comedie | 97 | 10 9,7 | 
2 Theater | 72 | 10 7,2 
3 Centrum | 69 | 9 7,7 
4% Globe | 58 } 10 5,8 
5 Publiekstheater 54 9 50 
6 Baal 43 10 4,3 

| 7 de Voorziening 1 8 5,1 
| 8 Werktheater 44 9 4,6 
|.9 Ro Theater 40 10 4,0 
10 De Appet 35 10 3,5 
11° Onafhankelijk Toneel 35 10 | 3,5 

12 ESTA 33 | 8) 4s | 
L | | 
 



   gezelschappen staan gaz 
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Tabel 4 De grote gezels: 
SN TE 

  

Sezelschap aantal voorstellingen 

1 97 
2 40 
3 19 
4 69 
; 4 

  

ve
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van het totale 

  

Deze negen gezelschappen verzorgden samen 
toneelaanbod in Nederland. Toneelgroep Amsterdam heeft in het ene jaar van zijn 
bestaan opvallend veel geproduceerd, In dat eerste seizoen maakte dit 
gezelschap 18 voorstellingen?? bijna twee keer zoveel als de Haagse Comedie 
gemiddeld per jaar maakte en ook ruim meer dan het gemiddelde van het 
Publiekstheater en Centrum bij elkaar opgeteld: de gezelschappen waaruit deze 
nieuwe groep ontstaan is?? 

5.1.3: De regisseurs 
In tabel 5 (pagina 41) is weergegeven hoeveel voorstellingen er per 

regisseur gemaakt zijn. 
Vit deze tabel blijkt dat een relatief groot aantal regisseurs in Nederland 

actief is?9, Tegelijkertijd is ook het grote aantal incidentee! werkende regisseurs 
(1 of 2 produkties) opvallend. Dit is in het totaal 75,2 % van het totale aantal 
regisseurs?4, 2ij verzorgden met elkaar 31,7 % van het totale toneelaanbod. Het 
regisseren wordt kennelijk nog vaak niet als een vak beschouwd. Veel mensen 
doen dat één keertje 

Aan de andere kant zijn er ook 4 regisseurs die 10 of meer voorstellingen 
hebben geregisseerd en met elkaar 27,9 % van het toneelaanbod voor hun 
rekening namen. 

In tabel 6 (pagina 42) staan de regisseurs opgesomd die de meeste regies 
in de afgelopen tien jaar hebben gedaan. Het aantal regies dat deze mensen 
gemiddeld per jaar doen valt ons eigenlijk wel mee. De regisseur die atgelopen 
tien jaar het meest geregisseerd heeft, heeft immers gemiddeld per jaar 'slechts' 
2,7 voorstellingen gemaakt, 

Naast de regisseurs die één 4 twee regies hebben gedaan en de zeer veel 

regisserende regisseurs is er ook een middengroep van regisseurs die tussen de 
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drie en negen regies hebben gedaan. In deze groep zitten onder andere de mensen 

van de toekomst, die pas een paar jaar bezig zijn, en de mensen die net niet zijn 
doorgebroken en na een paar regies zijn gestopt. Deze groep beslaat 18,9 % van 

het totaal aantal regisseurs en regisseerde 30,2 % van het totale aanbod. 

Tabel 5 Frekwentieverdeling regisseurs per aantal 
regies 

    regisseurs 

457 
115 
58 
34 
18 
14 

7 
4 

  

  

    
  

gemiddeld | 2,56 
modus 1 | 

o 3,27 
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Tabel 6 Meest regisserende regisseurs 

  Regisseurs Aantal regie 

1 Gerardjan Rijnders 27 
2 Jan Joris Lamers 23 
3 Peter de Baan 21 
4 Antoine Uitdehaag 18 
5 Eddy Habbema 17 
6 Marcella Meuleman 17 
7 Frans Strijards 7 
8 Lodewijk de Boer 16 
9 Mette Bouhuijs 16 

10 Apostolos Panagopoulos 16 
11 Hans Croiset 15 
12 Jo Dua 15 
13 Leonard Frank 15 
14 Christiaan Nortier 15 
15 Peter Oosthoek 15 

Vit deze gegevens blijkt dat in het Nederlandse theater een zeer grote 
selectie plaats vindt. Van alle mensen die zich met regisseren bezighouden heeft 
uiteindelijk maar een zeer klein deel de mogelijkheden of de behoefte om veel te 
regisseren.
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2; Nederlands versus buitenlands 

Een overzicht van het aanbod van Nederlandse en buitenlandse 

voorstellingen in Nederland wordt in tabel 7 gegeven. 

Tabel 7 Het aantal Nederlandse en buitenlandse voorstellingen per 
seizoen 

ial 

  

  

  

  

Seizoen Totaal | Nederlands ] Buitentands | 
Totaal onzeker | Totaal onzeker| , pt 

1978/1979 | 123 sé |) (0 @atse | 
1979/1980 149 77 | 0 72 3 
1980/1981 166 "1 0 75 2 
1981/1982 161 33 | 9 78 4 
1982/1983 240 1220 «| 4 118 5 
1983/1984 194 98 4 96 5 
1984/1985 268 110 0 158 4 
1985/1986 294 110 1 184 8 
1986/1987 264 112 1 152 3 
1987/1988 314 123 3 188 7 

TOTAAL 2170 982 22 1182 43                   
  

Neen nT 

De voorstellingen waarvan wij niet zeker wisten of het om een Nederlandse 

of buitenlandse tekst ging zijn in tabel 7 bij onzeker ingedeeld?®. Deze 

voorstellingen zijn dus wel bij Nederlands of buitenlands ingedeeeld. De onder 

‘onzeker' vermelde voorstellingen zijn dus een deelverzameling van de 

voorstellingen in de kolom ervoor. 

2 hots 4. nein 
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‘Tabel 8 geeft de verhouding tussen het Nederlandse en het buitenlandse 

aanbod weer. 

Tabel 8 Het Nederlandse en buitenlandse theateraanbod procentueel per 
seizoen 

Se enEIEEEEEeeEe ned 

   
Seizoen Nederlands Buitenlands 

Totaal onzeker Totaal onzeker 

1978/1979 45.5% (56) 0.0% (0) 54.5% (67) 1.6% (2) 
1979/1980 51.7% (77) 0.0% (9) 48.3% (72) Q) 
1980/1981 54.8% (91) 0.0% (0) 45.2% (18) Qh 
1981/1982 52.2% (83) 5.6% (9) 47.8% (77) 4) 
1982/1983 51.7% (122) 1.7% (4) 48.3% (118) (5) 
1983/1984 50.5% (38) 2.1% (4) 49.5% (96) Gy 
1984/1985 40.7% (110) 0.0% (0) 59.3% (157) a) 
1985/1986 38.1% (119) 0.3% (1) 61.9% (182) O} 
1986/1987 42.8% (112) 0.4% (1) 57.2% (151) Q) 
1987/1988 39.9% (123) 1.0% (3) 60.1% (187) om 

TOTAAL 45.5% (982) 1.0% (22) 54.5% (1182) 2.08603) 

Als we naar de verhouding kijken in het totale aanbod in tien seizoenen, 
zien we dat er in Nederland iets meer buitenlandse dan, Nederlandse 
voorstellingen worden gemaakt (45,5% om 54,5%). Het ligt echter dichter bij 
elkaar dan we hadden verwacht. Kijken we naar de seizoenen afzonderlijk, dan 
valt op dat er in het begin van de jaren tachtig 5 seizoenen zijn geweest waarin 
meer Nederlandse dan buitenlandse voorstellingen in Nederland werden gemaakt 
Het Nederlandse aanbod heeft in de afgelopen tien jaar in verhouding met het    
buitenlandse aanbod een soort golfbeweging doorlopen. In selzoen '78/'79 is het 

Nederlandse deel van het aanbod slechts 45%; in het volgende seizoen stijgt het 

tot ruim 51%, om de volgende 4 seizoenen het grootste deel van het aanbod te 
  blijven uitmaken. Het Nederlandse aanbod stijgt zelfs tot bijna 55% in het  
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seizoen '80/'81. 
Vanaf het seizoen 80/81 daalt dat aandeel langzaam naar de 50% in 

'g9/'84, om In seizoen '84/'85 naar de 40% te kelderen. De vier volgende jaren 

blijft het Nederlandse aandeel van het totale aanbod zo rond die 40% 

schommelen. 
Kijken we echter naar Grafiek 2 waarin het totaal aantal Nederlandse en 

bultenlandse voorstellingen per seizoen is weergegeven, dan zien we dat het 

Nederlandse aanbod in de afgelopen tlen seizoenen vrijwel constant is 

toegenomen. 
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Grafiek 2 Nederlanés en huitenlands theateraanbod per seizoen. 
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Opvallend is ook dat de explosieve groel van het totale aanbod in seizoen 
‘g4/'85?* In wezen alleen veroorzaakt wordt door het aanbod van buitenlandse 
voorstellingen. Het bultenlandse aanbod is tussen de seizoenen '84/'85 en '87/'88 
met 91 voorstellingen toegenomen, dit is bijna een verdubbeling, terwijl het 
Nederlandse aanbod in diezeifde periode met slechts 26 toegenomen is. 

Het aandeel van de voorstellingen waarvan wij niet zeker weten of het om 
een Nederlandse of buitenlandse voorstelling gaat, Is slechts 3 % (66 voorstel- 
lingen) van het totaal aantal voorstellingen. Dit aandeel is zo klein dat het de 
onderzoeksresultaten niet wezenlijk kan beinvloeden. In het verder onderzoek 
daarom deze factor buiten beschouwing laten. 

26 oe bnttstuk 5. igemene sexes



a7 Deel 2 Kwantitatief onderzoek 

5.3: De reprises en premiéres 

We zijn nu aangekomen bij de kern van het kwantitatieve onderzoek. Hoe 

verhoudt het reprise en premiére aanbod zich in Nederland ? 
‘Tabel 9 geeft voor het totale aanbod en per seizoen een overzicht van het 

aantal reprises en premiéres. 

Tabel 9 Het totaal aantal reprises en premiéres per seizoen 
Re EE EE SE A 

  

  

  
  

Seizoen | Reprise Premiére 
aantal procentueel| aantal procentuee 

1978/1979 27 22.0 % 96 78.0 % 
1979/1980 39 26.2 % 110 73.8 % 
1980/1981 33 19.9% 133 80.1 % 
1981/1982 38 23.6 % 423 76.4 % 
1982/1983 45 48.8 x 195 atl2 x 
1983/1984 31 26.3 % 143 ASU % 
1984/1985 84 31.4 % 184 68.6 % 
1985/1986 400 34.0 % 194 66.0 % 
1986/1987 79 29.9 % 185 70.1 % 
1987/1988 97 31.2 % 214 68.8 % 

| Totaal 593 27.3 % 1577 72.7 %         
Ult deze tabel is overduidelijk af te lezen, dat het theateraanbod wordt 

gekenmerkt door een grote hoeveelheid premiéres. Ruim tweederde van het totale 

aanbod bestaat uit premiéres. Er is blijkbaar een voorkeur voor nieuw repertoire 

bij de Nederlandse theatermakers. 
In tabel 10 (pagina 48) en de bijbehorende grafiek 3 (pagina 49) wordt de 

verdeling wat betreft premigres en reprises » 

  

ergegeven voor de buitenlandse
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voorstellingen. 

Tabel 10 Buitenlandse premiéres en reprises. 
ee 

  

    

  

Seizoen | Totaal | Reprise q Premiére | 

I totaal onzeker totaal epeeksy | 

1978/1979 | 67 26 1 41 3 | 
1979/1980 | 72 37 2 35 1 
1980/1981 75 26 0 49 2 
1981/1982 77 Eh 3 46 5 
1982/1983 116 38 4 73 9 
1983/1984 96 45 oF aS Psa 3 
1984/1985 159 74 225 7S) yes 8 | 
1985/1986 | 182 | 97 6) Ps Yas mW | 
1986/1987 | 151 7% 4 77 4 | 
1987/1988 | 187 86 6 101 10 | 

Totaat | 1182 531 32 651 56 |                 
  

De verdeling van het buitenlandse aanbod over premiéres en reprises ligt 
veel dichter bij elkaar dan dat het geval is bij het totale aanbod in Nederland. In 
de seizoenen '79/'80 en '86/'86 is het aanbod van reprises zelfs hoger dan dat 
van premiéres. 

Het premiére-aanbod geeft ook een stijgende lijn weer, maar isn    er aan 
fluctuaties onderhevig. Vooral seizoen '82/'83 springt eruit waarin het premiére 
aanbod bijna twee keer groter is dan het reprise aanbod. In de door ons 
onderzochte periode is het premigre-aanbod ruim verdubbeld ( van 41 
voorstellingen naar 101 voorstellingen). Dit is ongeveer gelijk met de stijging 
van het totale aanbod.
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Grafiek 3 Buitenlandse premiére en reprise voorstellingen 

In tabel 11 en grafiek 4 (belde pagina 50) is hetzelfde gedaan voor het 
Nederlandse theateraanbod. 

Aan tabel 11 en grafiek 4 valt eigenlijk niets meer toe te voegen. Er 
worden in Nederland blijkbaar veel meer Nederlandse premieres dan reprises 
gespeeld. 

In de eerste 6 selzoenen is er een stijgende lijn waar te nemen in het 
Nederlandse reprise—aanbod, die na het seizoen '84/'85?” weer wegzakt. Het gaat 

hierbij echter om zo weinig voorstellingen, dat we er geen conclusies aan kunnen 
verbinden?® 

2 et lait sete sant 
in it seiten 8 Seder woos 

    

reprises in het seamen ‘S/'N5 wordt ten dele veriaan door het Sredero-iar dat in dat seizen gevird ver. rx 
ema, Dit garenoveriens ale Sreerovoostelingen die d afgelopn ten jar genuakt ti       

Se vor ggevens net beeing fot deve voorstelingentabl 19 (pagina 4) en tbe 1 (psina 0}  
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Tabel 11 Nederlandse premieres en reprises 
_ na A 

  

    

        

[seizoen | Totaat | Reprise Premiére 
| { totaal onzeker totaal onzeker 

1978/1979 | 56st o | 55 1 
1979/1980 77 2 Oo 75 0 

1980/1981 91 7 oO 84 2 | 

1981/1982 a4 7 0 77 1 
1982/1983 126 7 0 117 2 
1983/1984 98 6 0 92 1 
1984/1985 109 13 0 96 1 
1935/1986 | 112, «J 3 1 ] 109 | 
1986/1987 113 5 0 408 1 
1987/1988 126 4 0 113 2 

Totaal 988 62 1 [76 12                     
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Grafiek 4 Nederlandse premiére 
voorstellingen 
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5.3.1: Het aandeel van de vier deelgroepen in het totale aanbod. 

Door de indeling in Nederiands~buitenlands en reprise~premiére zijn er nu 

vier deelgroepen ontstaan. Tabel 12 geeft aan, wat het aandeel van deze 

deelgroepen in het totale aanbod is per seizoen. 

Tabel 12Het aandeel van Nederlandse en buitenlandse reprises en 
premiéres in het totale aanbod per seizoen 
Sa 

  

     
Seizoen derlands Buitenlands 

reprise premiére reprise premiére 

1978/1979 0.8% 46.7% (55) 24.1% 33.3% 
1979/1980 1.3% 50.3% (18) 24.8% 23.5% 
1980/1981 4.2% 50.6% ( 15.7% 29.5% 
1981/1982 4.4% 47.8% 19.3% 28.6% 
1982/1983 2.9% (7) 48.8% (117) 15.8% 32.5% 
1983/1984 3.1% (6) 47.6% (92) 23.2% 26.3% 
1984/1985 4.9% (1) 35.8% (96) 26.5% 32.8% 
1985/1986 1.0% (3) 37.1% (199) 33.0% 28.9% 
1986/1987 9% G8) 40.9% 08 28.0% 29.2% 
1987/1988 % 36.3% (113) 27.6% 32.5% ( 

Totaal 2.9% (62) 42.7% (926) 24.5% 30.0%    
ER RE 
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In de volgende drie grafieken hebben we de gegevens uit tabel 12 
weergegeven. Grafiek 5 geeft per seizoen aan, hoe het totale aanbod uit de vier 
deelgroepen is opgebouwd. Grafiek 6 en 7 (beide pagina 53) geven het percentage 
iedere deelgroep in het totale aanbod aan. in Grafiek 6 is dat middels een 
cirkeldiagram voor het totale aanbod in de afgelopen 10 jaar gebeurd. In Grafiek 
7 zijn de gegevens per seizoen weergegeven, 
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Grafiek 5 | Samenstelling van het totale toneelaanbod in 
Nederland.
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Grafiek 6 Het aandeel van de Nederlandse en buitenlandse 

reprises en premiéres in het aanbod van de grote 

gezelschappen 
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Grafiek 7 Het procentuele aandeel van de deelgroepen in 
het totale aanbod  
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Door middel van deze grafieken en tabellen worden we bevestigd in 
hetgeen we al eerder constateerden. Het aandeel van de Nederlandse reprises is 
in het totale aanbod van toneelvoorstellingen in Nederland erg klein. Aan de 
andere kant is het aanbod van Nederlandse premieres juist weer erg groot 

In grafiek 7 is de golfbeweging van het aandeel Nederlandse 
voorstellingen in het totale aanbod goed af te lezen?* 

Het aantal voostellingen dat bij de indeling in premiéres en reprises de 
vermelding ‘onzeker' heeft gekregen, Is naar onze mening zo klein dat de 
onderzoeksresultaten er niet door beinvloed kunnen worden. In het verdere 
onderzoek zullen we deze factor buiten beschouwing laten. 

5.3.2: De verhouding 

De centrale hypothese voor dit onderzoek luidde: 

‘Het aantal Nederlandse reprises in verhouding tot het aantal Nederlandse 

premiéres is laag ten opzichte van het aantal buitenlandse reprises in 
verhouding tot het aantal buitenlandse premiéres’. 

Aan de hand van tabel 13 (pagina 58) is deze vraag snel en afdoende te 
beantwoorden. 

De verhouding tussen de reprises en de premiéres is in deze tabel per 
seizoen weergegeven met betrekking tot zowel de Nederlandse voorstellingen als 
de buitenlandse voorstellingen. De tabel geeft het aantal premigres weer dat er 
per reprise gespeeld zijn 

Voor het totale Nederlandse aanbod geldt dus, dat er 14,9 keer meer 

premiéres dan reprises zijn gespeeld. Voor het buitenlandse aanbod geldt, dat er 
1,2 keer meer premiéres dan reprises zijn gespeeld. 

De verhouding in het buitenlandse aanbod lijkt door de seizoenen heen 
een grotere stabiliteit te vertonen dan de verhouding van de Nederlandse 

voorstellingen. Bij het lezen van deze tabel moet echter in de gaten worden 
gehouden, dat bij deze verhoudingsgetallen de afstanden tussen de getallen niet 

gelijk is. Bij de verhoudingen rond de 1:1 kan een klein verschil veel meer 

  

1 Sam gifenerng wont oct 4 took 82
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betekenen dan bij een verhouding met grote verschillen?® 

Tabel 13 Reprise/premiére-verhouding 
| SO SS SS A TE 

  

  

  

   

  

  

Seizoen | Nederlands Buitenlands | 
reprise : premiére | reprise : premiare 

i ete 
1978/1979 13 55.0 1: 1.6 | 
1979/1980 14 3705 12019 
1980/1981 1120 | terns 
1981/1982 121120 124.5 | 
1982/1983 12 16.7 12201 i 
1983/1984 4m 4523 | tad. 
1984/1985 12 Toh | 1112 
1985/1986 | 43 36.3 | 120.9 i 
1986/1987 43 2116 12 1.0 | 
1987/1988 41013 1: 4.2 

Totaal 13 14.9 avigen be         
  

We zullen om die reden geen vergelijkingen maken tussen de 
ontwikkelingen door de jaren heen van de Nederlandse en buitenlandse 
verhouding, 

De verhouding van de Nederlandse voorstellingen is aan zeer grote 
schommelingen onderhevig: het loopt van 1:55 tot 1:7,4. Er is niet echt een lijn te 

ontdekken in de verschillen in de verhouding. Het likt erop, dat de verhouding 
per twee seizoen van grootte verandert. De grote schommelingen zijn er 

misschien een indicatie voor dat de Nederlandse reprise geen vaste plaats in het 

Nederlandse aanbod heeft. 

  

  18 bon sorta 

  

tel date 0 versligen uu eau, fan setts ce vertwlng 149 cate 84n See 
emaakt, De vertoudin ‘van 1:24 betekent, dat er in dat seianen 2 reprise en 48 

rere is inde patito ung tr or art, De vernding Il Steen in dt zea 
‘tn gomaakt (25 om 25). De verhouding { : 1.2 betekant echter, dat er 24 reprises om 27 prenidres zije gensakt Dit ve 

absolute getsllen vrij groot. 
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De buitenlandse premiéres en reprises lijken vrij constant in een 

verhouding van rond de 1:1 te worden gespeeid. In zes seizoenen ligt de 

verhouding tussen 1:0,9 en de 1:1,2 . Dit is dus redelijk stabiel. In de eerste zes 

seizoenen zien we echter, dat de verhouding over het algemeen boven de 1:5 zit. 
Dit lijkt in de getallen een vrij gering verschil, maar in absolute getallen is een 

verschil van 1:1 naar 1:2 een erg groot verschil. We kunnen dus concluderen dat, 

in de verhouding tussen de buitenlandse reprises en premiéres na seizoen '82/'83 

een grote verandering is opgetreden. Het aandeel van de reprises is in die jaren 

sterk toegenomen®!. 

‘Om te onderzoeken of de hoofdhypothese van dit onderzoek bevestigd dan 
wel verworpen dient te worden, vergelijken we de Nederlandse verhouding per 
seizoen afzonderlijk en voor het totaal. Sen ontwikkeling door de jaren heen is 
dan alleen te vinden, als die verhoudingen in relatie tot elkaar een ontwikkeling 
vertonen. 

Voor alle seizoenen geldt, dat de verhouding tussen premieres en reprises 
van de Nederlandse voorstellingen veel verder uit elkaar ligt dan bij de 
buitenlandse voorstellingen. Ben duidelijke ontwikkeling is niet te onderkennen. 
Het enige seizoen dat er een beetje uitspringt is seizoen '84/'85, waar de 
verhouding tussen reprises en premiéres van Nederlandse voorstellingen ruim 
onder de 1:10 duikt?#, En dus relatief dicht in de buurt komt van de 
buitenlandse verhouding. 

We kunnen stellen dat de onderzoeksvraag bevestigend beantwoord kan 
worden voor zowel het totale aanbod als voor ieder seizoen afzonderlijk. 

+ Sean “19780 is herp een stander 

  

a sien anor meer reprises dan prenides geseelé, Sn vera 

  

4 aie ot 27 pagina 9,



87 Deel 2 Kwantitatief onderzoek 

5.4: De grote gezelschappen 

Met de grote gezelschappen bedoelen we de gezelschappen zoals die in 

tabel 4 (pagina 39) vermeld staan. We onderzoeken de grote gezelschappen, 
omdat we geinteresseerd zijn in de vraag in hoeverre de verhoudingen tussen 
Nederlandse en buitelandse reprises en premiares bij deze 'repertoire— 
gezelschappen’ afwijkt van de verhoudingen in het totale aanbod. 

In tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse en 
buitenlandse voorstellingen die zij gemaakt hebben. In deze tabel valt direkt op, 
dat het aandeel van Nederlandse voorstellingen bij deze gezelschappen veel 
geringer is dan bij het totale aanbod In Nederland. 

Tabel 14 Verdeling Nederlandse en buitenlandse voorstellingen bij de 
grote gezelschappen. 

Ra RE 

  

  

  

Seizoen Totaal | Nederlands Buitenlands 
totaal onzeker | totaal onzeker 

1978/1979 38 9 0 29 0 
1979/1980 47 9 o 38 0 
1980/1984 47 17 QO 30 0 
1981/1982 50 14 Qo 36 0 
1982/1983 61 20 0 44 0 
1983/1984 50 15 0 35 0 
1984/1985 54 18 1 36 0 
1985/1986 53 10 QO 43 0 
1986/1987 34 12 Q 22 Qo 
1987/1988 48 17 ° 34 0 

Totaal 482 141 1 341 Q             

Procentueel is het Nederlandse aandee! bij deze grote gezelschappen 29,3%; het 

buitenlandse aandeel is 70,8%. Voor het totale Nederlandse aanbod zijn die 
getallen respectievelijk 45,5% en 54,5%. Dat verschilt dus nogal sterk.  
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Het aanbod van voorstellingen door de seizoenen heen vertoont bij deze 
gezelschappen nogal wat fluctuaties. Het ene seizoen zijn er in het totaal 61 

  

voorstellingen ('82/'83), het andere seizoen zijn er 'slechts' 34 voorstellingen 
('36/'87). Dit heeft niet zozeer te maken met het wisselend aantal voorstellingen 
dat er per gezelschap afzonderlijk per seizoen wordt gemaakt, maar komt 
Voort ult het feit dat niet alle gezelschappen in alle seizoenen bestaan hebben 
We kunnen uit deze cijfers wel concluderen, dat de groei van het totale aanbod 
door de jaren heen?® niet veroorzaakt wordt door de grote gesubsidieerde 
gezelschappen. 

Omdat niet alle gezelschappen elk jaar voorstellingen hebben gemaakt, 
zullen we voor de verhoudingen tussen reprises en premiéres alleen ultgaan van 
het totale aantal voorstellingen in de 10 seizoenen. Tabel 15 geeft een overzicht 
hoeveel reprises en premiéres door de grote gezelschappen in deze 10 seizoenen 
gespeeld zijn. 

  

Tabel 15 Reprises en premiéres bij de grote gezelschappen. 
2S SE RE FE 

  

  

    

premiere ] reprise Totaal | 
totaal onzeker totaal onzeker 

Nederlands 127 3 14 Onin lfm 
1 

Buitentands | 184 9 | 157 9 | 3a | 

Totaal 311 | i 9 «| 4a2           

  

Bij de grote gezelschappen m 

  

‘en de premigres 64,5% (311 vo 

  

rstellingen) 

  

ie reprises 35,5! 

  

(171 voorstellingen) van het totale aanbod uit. Deze 

getallen zien er voor het totale aanbod als volgt uit: 72.7% (1577 voorstell: 

  

  

   pega &
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de premiéres en 27.2% (898 voorstellingen) de reprises. De grote gezelschappen 
maken in verhouding dus meer reprise-voorstellingen dan alle Nederlandse 
gezelschappen gezamenlijk. De repertoire gezelschappen zien het blijkbaar toch 
als hun taak om reprise~voorstellingen uit te brengen, al blijft ook bij hen het 
premiére—aanbod bijna twee keer 20 groot. 

In tabel 16 Is de verhouding tussen premieres en reprises aangegeven bij 
de grote gezelschappen. Ook hier geldt net als bij het totale aanbod van alle 
gezelschappen, dat de verhouding tussen Nederlandse premieres en reprises 
absoluut niet overeenkomt met de verhouding tussen buitenlandse premiéres en 
reprises. Deze verhoudingen liggen echter wel iets dichter bij elkaar dan bij de 
verhoudingen in het totale aanbod. 

BY de grote gezelschappen en het totale aanbod Is de verhouding tussen 

premiéres en reprises van het bultenlandse aanbod exact gelijk. 

Tabel 16 De verhouding tussen premieres en reprises bij de 
grote gezelschappen 

|S aa 

  

  

    

Nederlands Buitenland | 
reprise : premiére reprise : premiére 

| 19,1 Hetty? 

  

        

Bij de Nederlandse reprises en premiéres is de verhouding afwijkend. De 

verhouding voor het totale aanbod is 1 Nederlandse reprise op 14,9 Nederlandse    
premiéres. Bij de grote gezelschappen is er 1 Nederlandse reprise op 9.1 

Nederlandse premiéres.
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grote gezelschappen ook 
meer Nederlandse reprises worden gebracht dan door alle gezelschappen 

gezamelijk. 

  

Tabel 17 laat het aandeel van de Nederlandse reprises zien in het aanbod 

van de grote gezelschappen en in het totale aanbod. In grafiek 8 (pagina 51) is 
het aanbod van de grote gezelschappen in een cirkeldlagram weergegeven. Dit is 

voor het totale aanbod in grafiek 6 (pagina $3) gedaan. 

Tabel 17 De procentuele verdeling van het toneelaanbod bij de grote 
gezelschappen en het totale aanbod 

| nme a RS SESS SEES 

  — — 
Nederlands Buitenlands {| 
premiére reprise |premiére reprise | 

    
2 |srote gezelschappen | 26,3% | 2,9%   38,2% | 32,6%   

24,5% | 30.0%   
| |Alte gezelschappen | 42,7% | 2,9%     

Vit deze tabel en grafieken wordt duidelijk, dat het aandeel van 
Nederlandse reprises bij de grote Nederlandse gezelschappen exact gelijk is aan 
het aandeel van de Nederlandse reprises bij alle gezelschappen gezamenlijk 
(2.9%), Het aanbod van Nederlandse pre: 

  

res is beduidend lager dan bij het 
totale aanbod, daa: 

  

egen is 

  

aanbod van buitenlandse premiéres juist weer 
    el hoger dan bij het totaal. De grote gezelschappen zijn blijkbaar meer op 
nieuwe voorstellingen uit het bt     derlandse 

  

enland gericht, dan de ander 
gezelschappen. 

   ook duidelijk zien dat de grote gezelschappen zich in 
t totaal veel meer richten op het buitenland dan de ander 

  

gezelschappen. ij 
     grote gezelschappen is bijna 70% van de voorste buitenlands, terwijl 

  

bij alle gezelschappen gezamenlijk dit aandeel ‘slechts' rond de 55% ligt.
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5.5: De auteurs 

5.5.1: Hoe vaak wordt een auteur gespeeld?9* 

  

: Totaal, Nederlands en buitenlands. 
Tabel 18 (pagina 63) laat zien hoe vaak auteurs gespeeld worden. Deze 

tabel geeft weer, hoeveel vo: 

  

tellingen er op basis van teksten van één auteur 
gemaakt zijn. In deze tabel is dat voor zowel het totale aanbod als voor de 
Nederlandse en buitenlandse voorstellingen weergegeven. In deze tellingen zijn 
de collectieve produkties?® en de produkties waarvan de auteur niet bekend is 
buiten beschouwing gelaten. 

Het eerste dat in deze tabel opvalt, is het grote aantal auteurs dat slechts 
één keer wordt gespeeld. De centrummaten modus en mediaan®® geven dit aan. 
Van de buitenlandse auteurs is 67,4 % de afgelopen tien jaar één keer gespeeld. 
Bij de Nederlandse auteurs is dat percentage zelf's 70,2 %. Veel auteurs worden 

  

blijkbaar maar één keer interessant genoeg gevonden om opgevoerd te worden. 

In de tabel valt verder op, dat het aantal Nederlandse auteurs dat één, 
twee of drie keer is gespeeld vrijwel gelijk is aan het aantal buitenlandse 
auteurs dat één, twee of drie keer gespeeid is. Bij de auteurs die tussen de vier 
en de elf keer gespeeld zijn komen de Nederlandse auteurs nog aardig mee. Er zijn 
wel meer buitenlandse auteurs die zo vaak worden opgevoerd. Komen we echter 
boven de elf voorstellingen dan blijken, op én uitzondering na, alleen 
buitenlandse auteurs hiervoor populair genoeg. Het hogere gemiddelde aan 
voorstellingen per buitenlandse auteur wordt v 

  

  ‘corzaakt door de auteurs die 
erg vaak gespeeld worden®?. Het groter aantal buitenlandse auteurs in het 
Nederlandse theater-aanbod wordt dan ook alleen verklaard door de 
buitenlandse auteurs die veel worden gespeeld. 

    

heomen we in Set    als on sioave autre. 

    

sweat de autour fst eles! i 
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tellingen     Tabel 18 Frekwentieverdeling auteurs-aa 

  

  

  

  

      

aantal | aantal auteurs | 
voorstellingen | totaal buitenlands Nederlands | 

, , Jl 
1 | ost 326 ] 325 | 
2 fe wegen $5 | 66 | 
3 | ta | 25 | 23 
4 26 | 16 10 

| 5 | es | 14 | 4 | 
6 9 6 | 3 
7 12 8 | 4 | 
8 6 4 2 | 
9 3 1 | 2 | 

10 6 3 | 3 | 
"1 \ 1 1 

12 2 2 | 
| 13 | 

1% 2 1 | 1 
15 3 3 
16 2 2 

18 1 | 1 | | 
20 2 2 | | 

22 1 1 | 
25 1 1 
39 1 1 
49 1 1 | 

totaal 927 484 | 443 | 

gemiddeide | 2 2,37 | 1,6 
nediaan 1 | 1 | 1 | 
modus 1 | 1 | 1 | 

° 3.12 | | 1,51 |   

  

  

    

lingen van de auteurs, die inci zeer veel gesp     

  

   

zijn, hebben in het totaal van Nederlandse en > ¢ voorstellingen 

  

Incidenteel gespeelde 
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  met af en toe gespeelde auteurs bedoelen we de auteurs 

  

keer gespeeld zijn, met vaak gespeelde auteurs bedoelen we auteurs die zes tot 
tien keer gespeeld zijn en met zeer veel gespeelde auteurs bedoelen we auteurs 

die elf of meer keer gespeeld zijn 

Tabel 19 Aantal voorstellingen per 
buitenlandse aanbod 

eS EEE 

‘ep auteurs behorend tot het 

  

  

faantat keer | auteurs voorstellingen 
dat auteurs | 

| |gespeeld zijn 

=
i
)
 

aantal procentueel | aantal procentueel 
  

| 
| 
| 

  

incidenteel | 326 67,4% | 326 28,4% 
af en toe | 120 24,8% 33: 29,6% 

vaak fee "ae 45% 163 14,2% 
zeer veel | 16 3,3% 319 27,8% 

totaal | 484 100,0% 1147 100,0%       
  

  

Tabel 20 Aantal voorstellingen per groep auteurs behorend tot het 
Nederlandse aanbod 

a RTS AAA AT 

  T 1 

  
  
  

    

jaantal keer | auteurs | voorstellingen | 
|dat auteurs | | 
gespeeld zijn| aantal procentueel aantal procentueel 

ineidenteet | 325 73,4% | 325 45.8% | 
afen toe | 103 23,2% 261 36,8% | 
vaak | 14 3,2% 110 15,5% | 
zeer veel — | 1 0,2% 14 | 

! | T t / [totaal 443 1o0,0% [| 710 100,0% 
l 
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Grafiek 9 Percentage voorstellingen per groep 
(Nederlands) 

  

  

  

  

am 
02 

      
      

Grafiek 10 Percentage voorste 
(buitenlangs) 

  

angen per groep 
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Grafieken 9 en 1098 (beide pagina 65) geven de laatste kolom van de 

tabellen 19 en 20 (beide pagina 64) weer. Duidelijker dan in de tabellen is daarin 

het verschil tussen het Nederlandse en het buitenlandse aanbod te zien. Met 

name in de categorie ‘zeer veel’, Een groot deel van het buitenlandse aanbod is 
dus afkomstig van enkele zeer populaire schrijvers, in tegenstelling tot het 

Nederlandse aanbod waarvan het grootste deel afkomstig Is van Incldenteel of af 

en toe producerende schrijvers. In het buitenlandse aanbod !s de categorie ‘zeer 
veel’ een duidelijke uitschieter. Het gaat hier dus om de populairste schrijvers In 

Nederland. Uit welke schrijvers deze groep is opgebouwd wordt gespecificeerd in 

paragraaf 5.5.2. 

  

5.5.1.2: Premieres en reprises 
In tabel 21 (pagina 67) wordt een overzicht gegeven van het aantal keren 

dat auteurs In premiére of reprise worden gespeeld. In de tabel is dit apart 
aangegeven voor de Nederlandse en buitenlandse voorstellingen. 

Uit deze tabel b1Ykt weer duidelijk, dat voor alle vier deelgroepen geldt 
dat het één keer in reprise of premiére spelen van cen auteur het hoogste scoort. 
Ult tabel 22 (pagina 69) en 23 (pagina 43) Is op te maken, dat de percentages van 

de éénmalig gespeelde auteurs voor de Nederlandse en buitenlandse premiares en 
de Nederlandse reprises 20 rond 75% ligt van het totale aantal auteurs In de 
desbetreffende deelgroep. Bij de buitenlandse reprises is dat aandcel 'slechts’ 
60%, dat is dus beduidend lager 

Als we naar de standaardafwijking (c) en het gemiddelde kijkon dan valt 
op dat die voor de Nederlandse en buitenlandse premiéres zeer dicht bij elkaar 
liggen en cen stuk lager zijn dan voor de Nederlandse en buitenlandse reprises. 

De verdeling van de auteurs over het aantal voorstellingen is voor de 
Nederlandse en buitenlandse premiéres dus vrijwel gelijk. Dat het gemiddelde en 
de standaardafwijking van de buitenlandse premiéres net iets hoger zijn dan bij 
het Nederlandse aanbod, betekent dat er lets meer buitenlandse auteurs zijn die 
‘vaak’ 

  

premiére gaan, Dit is in tabel 22 ook af te lezen 

8 ty deme gaieen loot de yeas van O fat | muri {108 i. 2   
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Tabel 21 Frekwentieverdeling auteurs-aantal voorstelliagen 

i 

  

  

  
  

  

                

r T = 
AANTAL, | AUTEURS 

i 

VOORSTELLINGEN } Nederlands | buitentands 

| premigre reprise | premiare reprise 
: 

1 in 32a) 22)~Cwtt(iti8T:siéd|(CtCG 

2 58 2 51 40 
3 24 + | 9 | 27 | 

4 j 8 1] 12) 10 | 

5 | | ' 6 | 8 | 
| 6 | 3 | 1 | Sesmalbaate | 

7 4 | | 5 | 3 
8 Biter] e 4 \ 2 ; 

9 { 2 | | 
10 1 | | 1 | o4 
"1 | 1 | 1 | 

12 | | 1 
13 | | | 
14 1 pea 1 

15 | | 2 

| 18 | | 1 

| 20 3 
| 22 | } 4 

29 
4 

| 49 | | | es | 

totaal [ «2 | 29 Ts [19 | 
f i al 

[ sentagetae [1,51 T 21 | 1-56 | 3.34 | 

mediaan af rs 1 \4 

modus 1 1 | 1 1 

3 1,27 | 2,77 | 1,45 | 3,76 
l 

1 |    
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Het totale reprise-aanbod kent een veel grotere spreiding tussen auteurs 
die veel en weinig in reprise gaan dan het totale premiére- aanbod. In tabel 21 is 

het 
reprise-aanbod voorkomen. Dat 1s natuurlijk ook wel logisch. We verwachten 

goed te zien, dat alle auteurs die meer dan 13 keer gespeeld zijn alleen 

  

immers niet, dat een hedendaagse auteur in de afgelopen 10 jaar 49 nieuwe 
stukken heeft geschreven. 

Vergelijken we de Nederlandse reprise auteurs op het gemiddelde en de 

standaardafwijking, met de buitenlandse, dan valt op dat deze bij de 
buitenlandse auteurs veel hoger liggen dan bij de Nederlandse auteurs. De 
buitenlandse reprise auteurs bestaan ult een relatief grote groep van auteurs 
die zeer veel gespeeld worden. De Nederlandse reprises kennen slechts één zo'n 
auteur. 

Bij de Nederlandse repises springt in vergelijking met de buitenlandse 
reprises het kleine aantal auteurs dat vee! gespeeld wordt in het oog. Het 
Nederlandse theater heeft blijkbaar een gebrek aan, bij de theatermakers zeer 
populaire Nederlandse auteurs. 

Verder is het kleine aantal Nederlandse auteurs dat in reprise gaat 
opvallend. Dit zijn er slechts 29, Br zijn 159 buitenlandse auteurs die in reprise 
gaan. Dit totaal van 188 reprise auteurs steekt zeer mager af tegen 821 premiére 
auteurs. Er zijn blijkbaar zeer weinig auteurs interessant genoeg om meer dan 

én keer gespeeld te worden. 

Tabel 22 (pagina 69) geeft aan welk aandee! de voorstellingen hebben van 
auteurs die incidentee!, af en toe, vaak en zeer veel gespeeld zijn, in het totaal 
van Nederlands en buitenlands premiére-aanbod,
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Tabel 22 Aantal voorstellingen en auteurs behorend tot het Nederlandse 
en buitenlandse premiére-aanbod 

  

SoS aR RSE 

  

Nederlandse premiéres 
  

aantal keer | auteurs voorsteLlingen 
dat auteurs 
gespeeld zijn | aantal procentueel | aantal procentueel) 

} 
  

  

  

+ 
jneidenteet | 324 75,5% 324 499% 
af en toe 93 21,7% 235 36,2% 
vaak 12 278% 90 13,9% 
zeer veel 0 0,0% 0 0,0% 

[totaal 429: 100,0% 649 100,0% 
I I 

Buitenlandse premiéres | 
  

  

incidenteel | 301 76,8% 301 49,3% 

af en toe 78 19,9% 207 33,9% 

vaak 4 2,8% 79 13,0% 
zeer veel 2 0,5% 23 3.8% 

  

  

  

          
totaal } 392 100,0% 610 100,0% |       
  

In de grafieken 11 en 12 (belde pagina 70) is de laatste kolom van tabel 22 

weergegeven. 

Uit deze grafieken blijkt dat het Nederlandse en buitenlandse aanbod aan 

premiére-voorstellingen over de roepen verdeeld er vrijwel gelijk uit 

  

ziet. De buitenlandse-premiére voorstellingen kennen alleen ook nog een zeer 

  

zeer veel gespeelde auteurs. 
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“ WY                   

Gratiek 11 Percentage voorstellingen per groep 
(Nederlandse preniéres) 

  

      

  

i 

    Bee. 
      
  

  

Grafiek 12 Percentage voorstellingen per groep 
(buitenlandse premiéres)
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Voor de reprise auteurs zijn dezelfde gegevens verwerkt in tabel 23 en 

grafieken 13 en 14 (beide pagina 72) 

Tabel 23 Aantal voorstellingen en auteurs behorend tot het Nederlandse 
en buitenlandse reprise-aanbod 

|S rt ESR SSE 

  

Nederlandse reprises 
  

antal keer auteurs. voorstellingen 
auteurs 

gespeeld zijn | aantal procentueel | aantal procentueel 

  

incidenteel 22 75,9% 22 36,0% 
af en toe 4 13,8% 11 18,0% 

k 2 6,9% 14 23,0% 
r veel 4 3,4% 14 23,0% 

  

   
  

totaal 29 100,0% 61 100,0% 
  

Buitenlandse reprises 
  

incidenteel 96 60,4% 96 18,1% 
af en toe 45 28,3% 151 28,4% 
vaak 7 44% 31 9,6% 

  

zeer veel 44 6,9% 233 43,9% 
  

totaal 159 100,0% 531 100,0%                 
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Grafiek 13 Percentage voorstellingen per groep 
(llederlandse reprises) 

  

    

      
        

Grafiek 14 Percentage voorstellingen per groep 
(buitenlandse reprises)
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"afieken 13 en 14 (beide pagina 72) vertonen duidelijk een ander 

Ge grafieken 11 en 12 (beide pagina 70). De voorstellingen gemaakt op 

‘zeer veel’ gespeelde auteurs maken in het reprise-aanbod een veel 

uit. Vergelijken we de Nederlandse reprises en de buitenlandse 
‘dan blijken de buitenlandse reprises voor het grootste deel gemaakt te 
Basis van auteurs die 'vaak' tot 'zeer veel’ gespeeld worden (dit is 
de Nederlandse reprises op basis van teksten van auteurs die 

l' of ‘af en toe’ gespeeld worden (dit is 54,1%). 
de buitenlandse auteurs valt op, dat er twee groepen echt uitspringen. 

i’ gespeelde en de ‘af en toe’ gespeelde. De 'zeer veel’ gespeelde 
urs zijn de 'grote klassiekers' te noemen van het Nederlandse toneel. 
ide paragraaf komen we daar nog op terug. De ‘af en toe’ gespeelde 
urs zijn waarschijnlJk vooral de hedendaagse populaire auteurs. 

auteurs worden gespeeld ? 

@ paragraaf willen we een overzicht geven van de auteurs?? die het 
lerland gespeeld worden. We doen dit voor het totale aanbod, de 

je en buitenlandse auteurs en de Nederlandse en buitenlandse 
fe geven dus per groep een soort 'top tien’, 

taal, Nederlands en buitenlands. 
de volgende pagina staat de ‘top tien' van zowel de Nederiandse als de 

adse auteurs 

      us Deartovven vei tet ka ie as cn coune atau,  
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KKKKKKKKKRRKKK KRREKKKKKKKRK KEK 

Top 10 Buitenlands Top 9 Nederlands 

  

liam Shakespeare (49x) Herman Heijermans (14x) 

Rene Verheezen (10x) 
Wim T. Schippers (10x) 

3 Samuel Beckett (25x) Paul Haenen (10x) 
Hugo Claus (10x) 

2 Harold Pinter (39x) 

4 anton P. Tefechov (22x) 
6 Ton Vorstebosch (9x) 

S August Strindberg (20x) 
Henrik Ibsen (20x) 7 Joost van den Vondel (8x) 

Ischa Meijer (8x) 
7 Bertolt Brecht (18x) , 

9 Gerardjan Rijnders (7x) 
8 Tennessee Williams (16x) Harrie Hageman (7x) 

Thomas Bernhard (16x) Dirk Groeneveld (7x) 
Gert Fokkens (7x) 

10 Jean 8.P. Moliére (15x) 
Heiner Matter (15x) 
Franz Xaver Kroetz (15x? 

  

  

KRKKKKKKK KK KKK oe te ee He oie He ote He te Ae ote ke oe 

De populairste bu: 

  

landse s 

  

vers zijn in eerste instante in het 

  

Engelse taalgebied te vinden. Twee Scandinavische schrijvers en cen Rus staan 
wat dat betreft op de tweede plaats. De Duitse schrijvers komen in derde 
     istantie. Opvallend is dat er siechts é4n Franse schrijve: 

  

nde top 10 van 

  

nlandse schrij oorkomt, Wat betreft de hedendaagse schrijvers zijn het    

  

‘coral de D ‘Komen, Klassieke Duitse sch: 

      

top 10 veorl 
‘orden in Nederland blijkb der gesper 

    

ijst voort van de populairste schrijy 

   



lijst hebben we de Nederlandse aute! 
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's genomen die op de negende plaats staan 
in de ‘Top 9' van Nederlandse auteurs. 

HK KK KK KKK KKK KKK KKK 

De populairste auteurs in Nederland tussen '78/'79 en '87/'88 

1 Wiliam Shakespeare (49x) 

2 Harold Pinter (39x) 

3 Samuel Beckett (25x) 

4 Anton P. Tsjechov (22x) 

5 August Strindberg (20x) 
Henrik Ibsen (20x) 

7 Bertolt Brecht (18x) 

8 Tennessee Williams (16x) 
Thomas Bernhard (16x) 

10 Jean B.P. Moliére (15x) 
Heiner Muller (15x) 
Franz Xaver Kroetz (15x) 

  

13 Herman Heijermans 
Euripides (14x) 

14x) 

15 Sam Shepard (12x) 
Alan Aycbourn (12x) 

17 Edward Albee (11x) 

18 Rene Verheezen (10x) 
Botho Strauss (10x) 

18 

25 

27 

33 

Wim T. Schippers (10x) 
Jean Genet (10x) 
Dario Fo (10x) 
Paul Haenen (10x) 
Hugo Claus (10x) 

Ton Vorstenbosch (9x) 

Marguerite Duras (9x) 

Joost van den Vondel (8x) 
Ischa Meijer (8x) 
Eugene Ionesco (8x) 
Vaclav Havel (8x) 
Johann W. Goethe (8x) 
Noel Coward (8x) 

Neil Simon (7x) 

Gerardjan Rijnders (7x) 
Joe Orton (7x) 
Lars Noren (7x) 
Dacia Maraini (7x) 
David Mamet (7x) 
Odon von Horvath (7x) 

Harrie Hageman (7x) 
Dirk Groeneveld (7x) 

Athol Fugard (7x) 
Gert Fokkens (7x) 
Georg Buchner (7x) 

He eK KKK KKK KKK KK KKKAKK  
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De eerste Nederlandse auteur, Herman Heijermans, staat in deze lijst pas 
op de dertiende plaats. Bij de echt populaire auteurs tellen de Nederlandse 

auteurs blijkbaar niet mee. 

William Shakespeare 1s bij de Nederlandse theatermakers de meest 
favorlete auteur. Dat Pinter op de tweede plaats staat, was voor ons toch 

enigszins een verrassing. We hadden niet verwacht, dat een hedendaagse 
sehrijver zo hoog zou scoren. 

Er staat slechts één van de klassieke Griekse auteurs op de lijst. 

Euripides is van de Griekse auteurs duidelijk het populairst. Aeschylos is slechts 

4én keer gespeeld, en dan nog in een voorstelling waarin zijn teksten met teksten 
van Eugene Ionesco waren gekombineerd, en Sophocles 1s ook maar twee keer 

gespeeld. 
De Grieks tragedién staan blijkbaar niet sterk in de belangstelling van de 

Nederlandse regisseurs. 

5.5.2.2: De Nederlandse en buitenlandse reprises en premigres. 
Op de volgende pagina volgt een lijst van de populairste premiére auteurs 

in Nederland. 
Zoals we al in noot 34 op pagina 62 schreven, zijn de voorstellingen op 

basis van een tekst die geschreven is door twee auteurs geteld als voorstelingen 
van een nieuwe auteur. Als we dat niet hadden gedaan, dan was Ton 
Vorstenbosch ver uit de populairste auteur van premiere voorstellingen geweest. 
Hij heeft in de afgelopen tien jaar meegeschreven aan vijftien toneelteksten, 
waarvan hij er negen alleen geschreven heeft, vier met Guus Vieugel, én met 
Peter Romer en één met Mette Bouhuijs, Peter Rémer en anderen*!. Met deze 

samenwerkingsverbanden meegerekend is Ton Vorstenbosch de 'populairste' 

Nederlandse auteur. Hij staat op Heijermans dan één voorstelling voor. 

Van de vijftien auteurs die in deze 'Top tien’ lijst van Nederlandse 

premiére auteurs staan hebben elf auteurs minstens één keer een eigen stuk 

«tin, Schippers, Pant Henn, 
stam, 

   ha Vee, Gerardan Rinders on Sarre Haenan hebben ook ider &én win sanenvekigsverand op hun naam



Top 10 Premiéres 
KKK KKKKKKKKKKK 

Buitenlands 

1 Franz Xaver Kroetz (12x) 

2 Thomas Bernhard (11x) 

3 Harold Pinter (10x) 

4 Heiner Malter (8x) 
Sam Shepard (8x) 

6 Alan Ayckbourn (7x) 
Marguerite Duras (7x) 
Dario Fo (7x) 
David Mammet (7x) 
Lars Norén (7x) 

11 Athol Fugard (6x) 
Dacia Maraini (6x) 
Botho Strauss (6x) 

KRARKRKK KKK KKK KKK 

ger 
   

    

  

stukken aijnt4 
  

waardig om, als je 

  

rogisseren 

  

  7 drie auteurs geldt, dat zi) d 

et is, ons inziens, geen voorwaar 

als auteur in Nederla 

  

ntitatief onde: 

  

KKK ARK KK KKK KKK 

Nederlands 

1 Paul Haenen (10x) 

2 wim T. Schippers (9x) 
Ton Vorstenbosch (9x) 

4 Ischa Meijer (8x) 
Rene Verheezen 

  

6 Gert Fokkens (7x) 
Dirk Groeneveld (7x) 
Harrie Hageman (7x) 
Gerardjan Rijnders (7x) 

10 Frans Strijards*? (6x) 
t Kiene (6x) 

Frouke Fokkema (6x) 

  

13 Rob Scholten (5x) 
Ger Thijs (5x) 
Thomas Verbogt (5x) 

KKK KKK KKK KK KKK 

enige regisseurs van hun 
   de maar wel aanbevelens— 

d wilt doorbreken, eerst te leren 
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op de deze pagina staat de ‘top tien’ lijst wat betreft de Nederlandse en 

  

buitenlandse reprises. Om in de lijst geen 22 auteurs op te hoeven nemen 
waarvan slechts één tekst is gespeeld, is de Nederlandse reprise ‘top tien’ 
beperkt tot cen ‘top vijt" 

  

p 10 Reprises 
KKKKKKRK KKK KR RK wR KR RK KR RK RK 

jitenlands Nederlands 

William Shakespeare (49x) 1 Herman Heijermans (14x) 

Harold Pinter (29x) 2 Joost van den Vondel (8x) 

Anton P. Tsjechov (22x) 3 Hugo Claus (&x) 

Samuell Beckett (20x) 4 Bredero (3x) 
Henrik Ibsen (20x) 
August Strinbers (20x) SL. Davids/H. Bouber (2x) 

Rene Verheezen (2x) 
Bertolt Brecht (18 x) 

Jean B.P. Moliare (15x) 
Tennessee Williams (15x) 

Euripides (14x) 

Edward Albee (11x) 

Jean Genet (10x) 

KKKKKRKKK KR KKK eK Kk KK 

te besch| 

  

nwen als ‘de grote 

de populairste stul 

  

groat gebrek. In Nederland zijn blijkbaar alleen
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ok nooit gespeeld zijn, 

  

Als we de top tien van buitenlandse reprises en premiéres bekijken, dan 

valt het op dat de taalgebleden waar de buitenlandse stukken uit gekozen 
  den bij de reprises anders ligt dan bij de premigres. 

  

  

In tabel 24 is een overaicht gegeven van de populariteit van de 

    

taalgebieden waar de meest gespeelde bt dse pre 

  

hun ocrsprong vinden. De populariteit is gemeten naar het aantal 
vooorstell.    gen dat van de auteurs uit die taalgebieden gespeeld is*® 

  Tabel 24 Aantal vcorstellingen per taalgebied, geschreven decr de meest 
gespeelde buitenlandse reprise en preniére auteurs 
RST 

  

  

  

   

  

Taalgebied Premiére [Reprise { 
Jaantal procentueel |aantal procentueel| 

Engels 32 31.4% | 146 46.9% 
ufts | 37 36,32 | (a8 74% 

Frans ) 13 12,7% 1 Seo 14,4% 
taliaans 13 12,7% °°] 

Scandinavisch | 7 6.9% { 40 16,5% 
Russisch 1 | 22 9.1% 
Grieks i | 16 5,7% 

totaal | 102 100,0% | 243 100.0% 
i         

  

Als we de ‘top tien' reprise auteurs zien als de populairste 'klassieke’ 

  

  auteurs en de premidre auteurs als de populairste hedendaagse aute   rs, dan valt 
er een veel grotere populariteit van de hedendaagse Duitse auteurs te 

  

onstat 

totaal in de ‘top tien’ 

sates fp 8 
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eer opvallend. Bij de 'klassieke’ 

    

pot, maar ook bi 

  

hedendaagse populaire   

auteurs is het 1k, De populariteit van het Scandinavische 
taalgebied hadden we niet verwacht, 

  We kunnen deze tabe     Is een 

  

aalgebieden 

  

bi 
  

de Nederlands: 

  

eatermakers favoriet zijn. Met zekerheld kunnen we dat echter 
tet vaststellen, daarvo 

  

uden we ook naar de overige auteurs moeten kijken. 

5.5.9: De populairste dramateksten. 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de meest gespeelde stukken 
in Nederland. We zijn daarb!! ultge aan van overeenkomst in titel en auteur. 
  e125 geeft een overzicht van le populairste Nederlandse dramateksten 

Tabel 25 De populairste Nedelandse dramateksten 
SS sR ESE EE 

  

  

   

f — 
| jaantat | 

| dramatekst | auteur keren | 
| | |gespeeta | 

1 | 
f | | 
lois van den Vondet | 4 \ 
t l | 
  

  

In tab voer de populairste 

    

    

  

buitenlandse 4 in deze tabellen zeggen op zichzelf 

      

Hijsbrecht oo



    
heeft in de 
    tellingen vai tuk op nleuwjaarsdag 

      

  

dramatekts auteur 

  

De meeuw 
Oom wanja 

De meiden 

Hedaa Gatler 
De Mensenhater 
Medea Materiaal 
Landschap 
Vervalten 
Midzomernachtsdroom 
De geten 

met Argo.. 
  

  

wittiam Shakespeare 

William Shakespeare 
August Strindberg 
Anton P. Tsjechov 
Anton P. Tsjechov 

  

M. Dauthendey 
Jean Genet 
vaclav Havel 
Henrik Ibsen 
Jean 8.P. Moliare 
Heiner maller 
Heiner Muller 
Heiner Muller 
Witiiam Shakespeare 
William Shakespe 
william Shakespeare 

  

  

     

    

en hierti op 3b tan ter in sie. 38 

wantitatief onderzoek 

\s, De jaarlijkse Gijsb 

slechts twee professionele 

geleid en tot een persiflage op die 

|gespeeld 

RR
R 
R
R
R
 

R
R
 
R
R
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5.5.4: Hedendaagse auteurs die ook in reprise worden gespeeld. 

  

Hedendaagse auteurs zij 

  

, een enk: uitzondering daar gelaten, de 
auteurs die in premiére gaan. Dus Hedendaagse auteu! 

  

die ook in reprise worden 

  

ijn de auteurs d}     vol in prom, reprise worden gespeeld. 
  Het is vooral 

  

ressant om te weten of dat met de Nederlandse auteurs 

  

vaak het geval is als met de bulte 

  

ndse auteurs. Indien dit van elkaar 

kt, geeft dat aan dat er anders met de Nederlandse dan met de buitenlandse 
  

  

hedendaagse auteurs wordt omgesprongen. 

5.5.4.1: Buitenlandse auteurs. 

Er zijn 68 bultenlandse auteurs die zowel in premiére als reprise zijn 

gespeeld in de afgelopen tien jaar. Van 104* van deze schrijvers kunnen we niet 
zeggen dat ze hedendaags z: 

  

Deze zijn daarom ook niet meegeteld. Er blijver 

dus 55 hede: 
2 het totaal 2i 

      daagse auteurs over die zowel In premiére als reprise zijn gespeeld. 

emigre auteurs 49 

  

A er 392 buitenlandse p 

    

  Als we dit aantal 

  

verminderen mi 
ka 

teurs dat we niet tot de hedendaagse auteurs 

    migre auteurs o 979 bultenland 

    

hedendaagse buitenlandse auteurs wordt ook in reprise gespeeld. 
De meest 

  

oog springende auteurs wat dit betreft aijn: 
Samuel Beckett (5 premigres en 20 reprises), Thomas Bernhard (11 premieres en 8 
reprises), Als      

  

n Ayckbourn (7 premidres e: 

Shep 

en 4 reprises) en Harold Pinte: 

  

eprises), Heiner Miller (8 pr 

  

ses), S:          d (8 promigres un 4 reprises), Botho Strauss (6 

  

  

prei      10 premiares en 29 reprises). Deze 
groep auteurs kunnen we misschien de ‘hedendaagse klassiekers' noemen. Dat het 
    rbij alleen om Duitse en Engels autours gaat Is opvallend te ncemen3® 
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5.5.4.2: Nederlandse auteurs 
Er zijn 14 Nederlandse auteurs die zowel in premiare als in reprise zijn 

gespeeld. In het totaal zijn er 429 Nederlandse premigre auteurs?+. 1 op de 30,6 

Nederlandse auteurs worden dus in premiére gespeeld. Dit aantul ligt veel lager 

dan bij de bultentandse euteurs. 
Nederlandse theatermakers vragen waarschijnlijk lever om een nieuw 

stuk van een Nederlands auteur dan dat ze een bestaand stuk nog eens spelen. 
Bij buitenlandse auteurs is die mogeiljkheid er niet. Wil Je een stuk van Pinter, 

spelen dan moe’ 

  

of op een nieuw stuk wachten, of een nog niet gespeeld stuk 

spelen, of een reprise brengen. Dat laatste ligt dan het meest voor de hand. Niet 

gespeelde stukken van Pinter liggen immers niet voor het oprapen. 

Voor twaalf Nederlandse auteurs geldt dan ook nog, dat ze slechts één 

keer in reprise zijn gespeeld. Rene Verheezen is twee keer in reprise gespeeld en 
acht keer in premidre, Hugo Claus is zes keer in reprise en vier keer in premiare 

gespeeld.-We kunnen dan ook met recht zeggen dat Hugo Claus de enige 
‘hedendaagse klassieker’ van Nederland Is 

5.5.4.3: Algemeen 

Als we naar het Nederlandse reprise-aanbod kijken dan zien we dat 14 

van de 29 Nederlandse reprise-auteurs een hedendaagse auteurs !s. De helft van 
de Nederlandse reprise auteurs is dus cen hedenduagse auteur. Bi het 

buitenlandse reprise aanbod treffen we een vrijwel gelijke situatie aan: van de 

    

159 buitenlandse reprise auteurs zijn §8 ante 

  

s hedendaagse a 

  

uteur 

  

De Nederlandse en buitenlandse reprise auteurs bestaan Kenelijk voor de helft 
uit hedendaagse auteurs. 

    Kiken we naar de "Top 10" lijst van reprise auteurs (pagina 78) dan 
blijken de meest faveriete reprise auteurs toch 2verwogend 'klassieke! auteurs te 

za. Hier is de verhouding 

   



  

egies per regisseur 

        

Tabel 27 Freks 
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Ook in deze tabel valt het op, dat voor iedere kolom geldt dat de mediaan 

en de modus gelijk aan één zijn. Voor iedere deelgroep geldt dus, dat minstens 

50% van de regisseurs éénmalig een desbetreffende regie doet. Het gemiddelde 

aantal regies per regisseur per deelgroep ligt vrij dicht bij elkaar, tussen de 1,43 

en 2,03, Het gemiddelde voor de buitenlandse voorstellingen ligt net iets hoger 

dan bij de Nederlandse voorstellingen. De regisseurs regisseren blijkbaar toch 
liever wat vaker regies van buitenlandse stukken. 

De Nederlandse reprises hebben het laagste gemiddelde. Er zijn slechts 9 

regisseurs die dat vaker dan één keer gedaan hebben. Eén regisseur, die negen 
Nederlandse reprises regi 

  

eerde, springt eruit. Als we deze ene regisseur, die 
kennelijk een uitzondering is, nlet mee zouden rekenen, dan zakt het gemiddelde 

van de Nederlandse reprise regisseurs naar de 1,24. Dit maakt duidelijk dat het 

regisseren van Nederlandse reprises bij de regisseurs niet populair is. Ook als ze 
het één keer gedaan hebben, zet dat niet aan tot het regisseren van meer 
Nederlandse reprises. Als dat wel het geval zou zijn. zouden er een paar 

regisseurs zijn die zeer veel Nederlandse reprises regisseerden. 

De tabel laat verder een zeer regelmatig beeld zien. De regisseurs zijn 

  

naar verhouding tot het aantal voorstellingen die er per deelgroep gemaakt zijn 
gelijk over de deelgroepen verdeeld. Ook het verloop van veel naar weinig regies 

per regisseur is bij alle deeigroepen ongeveer gelijk. Alleen de Nederlandse 
reprises vertonen wat dat betreft een afwijking met een zeer grote uitschieter 

naar boven. 

In Tabel 28 (pagina 84) geven we per deelgroep aan wie de meest 

productieve regisseurs zijn. 
Uit deze tabel maken we op, dat de regisseurs zich toch enigszins 

specialiseren wat betreft Nederlands en buitenelands en premiéres en reprises. 

Van de tweeéndertig verschillende regisseurs die in tabel 28 staan zijn er slechts 

vier die in twee of meer lijstjes voor komen. Gerardjan Rijnders en Antoine 
Uitdehaag zijn blijkbaar niet zo zeer geinteresseerd in het feit dat een 
toneeltekst Nederlands of buitenlands is, maar meer in nieuwe stukken in het 
algemeen. Zij staan zowel op de Nederlandse als de buitenlandse premiere lijst. 
Hans Croiset is daarentegen in reprises geinteresseerd. Hij staat zowel op de 
Nederlandse als de buitenlandse reprise lijst. Jan Joris Lamers is de enige 
regisseur die op drie lijstjes voorkomt. Het enige dat hij niet doet zijn 

Nederlandse reprises.
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Tabel 28 Meest productieve regisseurs per deelgroep 

  

  

  

  

    

NEDERLANDS. 

reprise premiére 
regisseur aantal regisseur aantal 

1 Roel Twijnstra 9 1 Gerardjan R 13 
2 Leo Hogenboom 3 2 Mette Bouhu 10 
3 Hans Croiset 3 3 Jean-Pierre Voos 10 

4 Antoine Uitdehaag 8 
5 Peter Oosthoek 8 
6 Bart Kiene 8 
7 Joost Boer 8 
8 Harrie Hageman 8 
9 Jan Joris Lamers ? 

10 Lodewijk de Boer 7 
11 Ad van Kempen ? 

BUITENLANDS 

reprise premiére 
regisseur antal regisseur aantal 

1 Marcelle Meuleman 11 1 Jo Dua 10 
2 Erik Vos 1 2 Adrian Brine 10 
3 A. Panagopoulos 9 3 Peter de Baan 10 
4 Jan Joris Lamers 9 4 Eddy Habbem 10 
5 Ger Thijs 9 5 Gerardjan Rijnders 9 
6 Frans Strijards 9 6 Antoine Uitdehaag 9 
7 Karst Woudstra 9 7 Leonard Frank 8 
8 Hans Croiset 8 8 Jan Joris Lamers 8 
9 Thom van der Goot 7 9 Rosemaria Rinaldi 8 

10 Pierre Laroche 7 10 P.Vermeulen Windsant 7 
11 Jochen Neuhaus 7 11 Hartmut Alberts t 

  

  
  

Het verschil in de repertoire-keuze van regisseurs zal vooral veroorzaakt 

worden door de keuze voor klassiek en modern repertoire. Hierdoor ontstaat het 
verschil van regisseurs in de reprise~ en de premiére~lijstjes van tabel 28. De
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interesse in Nederlands of buitenlands is dan nog iets aparts. Het specialiseren 

in Nederlandse premiéres is een andersoortige keuze. Op deze lijst pronken 

vooral namen van regisseurs van Toneelgroep Centrum, die zich alleen al 

moesten specialiseren in de Nederlandse premiére, omdat dat gezelschap 

daarvoor koos®®. Het is natuurlijk ook de keuze van de regisseurs geweest om bij 

dit gezelschap te regisseren. Aan de andere kant staan op de premiére lijst van 

tabel 28 regisseurs die ook zelf stukken schrijven, dus regisseurs die hun eigen 

stukken regisseren®+. 

Dat op de buitenlandse premiére lijst op de eerste twee plaatsen 

regisseurs staan die zich vooral met de vrije produkties bezighouden, is 

opvallend. Er is blikbaar sprake van een specialisatie van de vrije produkties in 

buitenlandse premiéres. 

De lijst met de regisseurs die de meeste Nederlandse reprises spelen is 

maar erg klein. Roel Twijnstra is een regisseur die zich in de Nederlandse reprise 

heeft gespecialiseerd. Hij heeft de afgelopen tien seizoenen niets anders dan 

Nederlandse reprises gedaan. De andere twee regisseurs die op deze lijst staan, 

zijn niet gespecialisseerd in de Nederlandse reprise. Ze hebben eigenlijk meer 

ander werk gedaan. Ze hebben vooral veel buitenlandse reprises gedaan. Van de 

andere regisseurs hebben alleen Jo Dua en Jochen Neuhaus zich ook met een 

Nederlandse reprise bezig gehouden. Jochen Neuhaus zelfs twee keer de 

afgelopen tien seizoenen. 

5.6.2: De gezelschappen 

In tabel 2°° hebben we een frekwentieverdeling gegeven van het aantal 

voorstellingen per gezelschap. In het totaal blijken er 514 gezelschappen de 

afgelopen tien seizoenen in Nederland voorstellingen geproduceerd te hebben. In 

tabel 29 (pagina 87) is net zo'n frekwentieverdeling gemaakt voor de Nederlands 

en buitenlandse reprises en premiéres. 

  

ie amen ve op troy inde volgende pararat. 

"4 ygaraggat 5.7.41 tomen ve op de bet fnooeen‘auteur=eiseu’ terug, 

pagina 3.
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Tabel 29 Frekwentie verdeling gezelschappen per aantal voorstel-lingen 
voor de Nederlandse en buitenlandse premiéres en reprises 

re a RE 

  

  

  

  

    

aantal aantal gezelschappen 
voorstellingen 

Nederlands Buitenlands 
premigre reprise | premiere reprise 

1 190 27 140 98 
2 68 5 36 19 
3 24 3 15 15 
4 17 6 12 

5 8 3 5 
6 5 Gime ot Pieneg 
7 2 5 3 
8 7 1 4 

9 2 1 
10 1 1 3 
" 2 1 
12 1 
13 2 2 
16 2 1 2 15 3 2 1 
16 2 1 

19 1 2 
21 1 
20 1 
24 1 

25 1 
28 1 
29 1 4 

32 1 
43 1 

42 1 
44 1 

totaal 337 | 38 228 «| «168 

gemiddelde 2,73 1,63 2,87 3,18 
mediaan 1 1 1 1 | 
modus 1 1 1 A 

o 4,29 1,35 4,89 5,19 
|                 
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Ook in tabel 29 geldt weer, dat de mediaan en de modus voor iedere 

deelgroep 1 is. Voor de Nederlandse en buitenlandse reprises en premieres geldt 

dus, dat minstens vijftig procent van de gezelschappen ze slechts één keer een 

voorstelling maakt. 

Bij de Nederlandse en buitenlandse gezelschappen is het gemiddelde 

aantal premiére voorstellingen per gezelschap vrijwel gelijk. Gezelschappen 

kiezen voor alle twee blijkbaar ongeveer even vaak. De spreiding van het aantal 

voorstellingen over de groepen is bij de buitenlandse premiéres iets groter®®. Dit 

betekent in dit geval, dat er in verhouding iets meer gezelschappen veel 

buitenlandse reprises spelen dan Nederlandse. 

Het gemiddelde aantal voorstellingen per gezelschap ligt bij de 

Nederlandse reprises het laagst. Het ligt zelfs vrij ruim onder de andere 

gemiddelden, Ook de spreiding rondom dat gemiddelde is erg klein, Gezelschappen 

spelen Nederlandse reprises vrijwel nooit vaker dan één keer. Er is één 

gezelschap dat wat dit betreft duidelijk afwijkt en acht Nederlandse reprises 

gespeeld heeft. 

Het gemiddelde aantal voorstellingen per gezelschap ligt bij de 

buitenlandse premiéres duidelijk het hoogst (3,18). Ook de standaardafwijking is 

hier het hoogst. Dit betekent, dat er in verhouding veel gezelschappen zijn die 

veel buitenlandse premiéres spelen. Er is misschien wat dat betreft van een 

duidelijke specialisatie te spreken. 

In tabel 90 (pagina 89) geven we per deelgroep aan welke de meest 

productieve gezelschappen zijn. Dat in deze tabel vooral de gezelschappen 

voorkomen die in tabel 9°7 (de meest producerende gezeischappen) staan, Is niet 

verwonderlijk. Er is nu eenmaal in Nederland een kleine toplaag van 

gezelschappen die veel produceren. 

Er zijn een paar gezelschappen die zich in premiére~ voorstellingen 

hebben gespecialiseerd: Centrum en De Voorziening. Zij prijken zowel op de lijst 

van Nederlandse als buitenlandse premiéres. Er zijn ook gezelschappen die zich 

op het buitenlandse aanbod hebben gespecialisserd: Haagse Comedie, 

Publiekstheater, Baal, ESTA en het Ro Theater. 

Globe en Theater hebben zowel veel buitenlandse reprises als premiéres 

  

it twit de staniaurdatniing (0). ne tabel 29) 

arin ah,
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gedaan als Nederlandse reprises. 

Tabel 30 Meest productieve gezelschappen per deelgroep 
ne oS 

  

  

  

  

  

  

      

NEDERLANDS 

reprise premiére 
gezelschap aantal gezelschap aantal 

1 Nederlands 1 Centrum 44 

Repertoiregezelschap 8 2 Werktheater 32 | 
2 Amsterdans 3 Proloog 26 | 
Volkstoneel 4 4 OnafhankeLi jk 

3 Haagse Comedie 4 Ton 22 

4 ESTA 3 5 Theaterunie 21 
5 Theater 3 6 Diskus 19 
6 Tryater 3 7 Globe 15 

9 Theater 15 

10 De Voorziening 15 

BUITENLANDS 

reprise premiére 
gezelschap antal gezelschap aantal 

1 Haagse Comedie 42 1 Haagse Comedie 43 

2 Publiekstheater 29 2 Theater 29 
3 Theater 25 3 Globe 28 
4 De Appel 20 4 Centrum 2 
5 Tryater 16 5 Publiekstheater 19 
6 Ro Theater 15, 6 Ro Theater 19 
7 ESTA 16 7 Baal 16 
8 Krochttheater 14 & ESTA 16 
9 Globe 14 9 De Vooziening 15, 

10 Baal 13 |10 Nieuwe Komedie 15 
11 Persona 13 11°F Act 14 | 

| l J} 
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We hebben bij het bovenstaande geen rekening gehouden met de 

Nederlandse reprises. We vinden namelijk niet dat de Haagse Comedie, Theater, 

‘Tryater of ESTA gespecialiseerd kunnen worden genoemd op het gebied van de 

Nederlandse reprise, omdat ze dat drie tot vier keer gedaan hebben. Zeker als dit 

in verhouding wordt gezien met hun overige aanbod. De Haagse Comedie 

bijvoorbeeld heeft de afgelopen tien seizoenen 42 buitenlandse reprises en 43 

buitenlandse premiéres uitgebracht. Daarnaast staan 4 Nederlandse reprises. De 

Haagse Comedie is daarmee gespecialiseerd in de buitenlandse voorstellingen en 

absoluut niet in de Nederlandse reprise. 

Op de lijst van Nederlandse premieres st: 

stukken hebben gemaakt met een tekst die door het collectief geschreven is*®. In 

  

n drie gezelschappen die veel 

paragraaf 5.7 komen we op deze manier van produceren en het aandeel van deze 

produkties in het totale 

  

nbod terug. 
De drie grote repertoire gezelschappen uit de Randstad ontbreken op de 

Nederlandse premiére-lijst. Zij zien het blijkbaar vooral tot hun taak om 

buitenlandse teksten te spelen. 

  

ntrum staat op de premiérelijst van Nederlandse voorstellingen 

bovenaan. De doelstelling van dit gezelschap om het Nederlandse repertoire te 

stimuleren heeft blijkbaar veel resultaat opgeleverd. 

Eén gezelschap springt er bij de Nederlandse reprise uit, en wel het 

Nederlandse Repertoire Gezelschap®®. Dit gezelschap heeft zich, zoals de naam al 

zegt, in het Nederlandstalige repertoire gespecialiseerd van voor 1960. In het 

Kwalitatieve deel van deze scriptie komen we op dit gezelschap terug. 

De andere gezelschappen die Nederlandse reprises hebben gedaan, hebben 

dat incidenteel erbij gedaan. Het gezelschap ESTA komt op deze lijst voor, omdat 

het van twee Nederlandse premiéres in hetzelfde seizoen een Engelse versie 

maakte®°. De derde Nederlandse reprise die het maakte is een Engels versie van 

"De Spaanse Brabander" van G.A. Bredero in het Brederojaar. 

  

6 erktbeater, Diskas en Prolog 

"it genalschap wordt ook vel het NeeranéstallgRepertarGeaelshap encend. 

Hot gua daar om voorstallingen van andere geelschapen. De reiseur van die Nederiandse en bitenlanse vortlinen was can al 
eat. of dat met de spelers ont et gval as, isons ontekend. Ue wetex dus ot of tot at om deale baat a 
vertalt, 
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5.7: Relaties tussen auteurs en theatermakers 

We onderscheiden twee vormen van samenwerking tussen auteurs en 
theatermakers: de theatermaker die zelf stukken maakt en de theatermaker die 

regeimatig stukken van dezelfde auteur speelt. 

5.7.1: Theatermaker/auteur 

Binnen de groep van theatermakers die zelf stukken maken hebben wij ook 
weer een tweedeling gemaakt: de collectieve produkties en de regisseurs die 
stukken regisseren, die zijzelf geschreven hebben. Andere theatermakers die zelf 
stukken schrijven zijn hier buiten beschouwing gelaten. 

5.7.1.1: De collectieve produkties 
Collectieve produkties zijn voorstellingen waarbij de voorstelling in 

principe geschreven is door de acteurs gezamelijk. Dat houdt meestal in, dat 
tijdens de repetities de tekst is ontstaan. Veel van deze voorstellingen zijn ook 
door het collectief geregisseerd. 

Alleen de voorstellingen waarbij 'collectief’ vermeld staat bij de auteur in 
de theaterjaarboeken zijn door ons in deze inventarisatie opgenomen. Van een 
aantal voorstellingen waarbij geen auteur is opgegeven in de jaarboeken 
vermoeden we, dat zij ook door een collectief gemaakt zijn. Deze voorstellingen 
zijn door ons echter buiten beschouwing geiaten*'. Tabel 31 (pagina 93) geeft 

een overzicht van de collectieve produkties. 
Grafiek 15 (pagina 93) is een weergave van het aandeel van de collectieve 

produkties in het totaal van Nederlandse premiéres. In de grafiek is dus 

uitgegaan van de eerste kolom in tabel 31. 

Uit de grafiek blijkt, dat in de loop van de jaren tachtig het aantal 

collectieve produkties is afgenomen. De grote daling na seizoen '82/'83 wordt 

grotendeels verklaard door het verdwijnen van collectief producerende 

  

ij entele vortalingen van gaelshayyen warvanbeiend is cat aj viel alee colletoveprofultes hebben genau, hebben ve seit 
collet ij d anteuringevald als de auteur onbekend was. (Weriteate,Priog en Dist)
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nals Proloog en Nieuwe Komedie®?. 

bel 31 De collectief geschreven produkties 

     
        

    
     

    

  

Seizoenen |Nederlands Buitenlands Totaal 

1978/1979 16 2 18 

1979/1980 35 QO 35 

1980/1198 28 7 35 

1981/1982 9 0 9, 

1982/1983 27 Q 27 

1983/1984 15 9 45 

1984/1985 19 1 20 

1985/1986 14 0 14 

1986/1987 16 9 16 

1987/1988 12 1 13 

Totaal 191 1 202         
———— 
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Grafiek 15 Het aandeel van de collectieve produkties 

in het Nederlandse premiére-aanbod. 

polo wed ogeheven in sien "2/83 (Ceaberarbok 22) en de Neuve Kone is cen ant later opgeteven, 
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theatergroepen als Proloog en Nieuwe Komedies? 

Tabel 31 De collectief geschreven produkties 
| SSS SEERA 

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
                                            
  

Seizoenen |Nederlands Buitenlands Totaal 

1978/1979 16 2 18 

1979/1980 oo oO 35 

1980/1198 28 7 ao 

1981/1982 9 oO 9 

1982/1983 27 oO 27 

1983/1984 15 0 15 

1984/1985 19 1 20 

1985/1986 14 oO 14 

1986/1987 16 0 16 

1987/1988 12 1 13 

Totaal 194 41 202 
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Gratiek 15 Het aandeel van de collectieve produkties 
in het Nederlandse premiére-aanbod. 

+ Prolog werd copateven in seinen 5/8 [thestruartoe $2} on de Meuve Somede is oen jae Later opgteven  
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We hebben geen oorzaak kunnen vinden voor het lage aantal collectieve 
produkties in seizoen '81/'82 

Van het totale Nederlandse premigre~aanbod maken de collectief. 
geschreven produkties 20,6% uit. Dat is vrij veel. 

5.7.1.2: Auteur = regisseur 
In tabel 32 wordt een overzicht gegeven per seizoen van de regisseurs dle 

zelf hun stukken hebben geschreven. Ook als de regisseur samen met anderen het 
stuk heeft geschreven is de voorstelling meegeteld. Collectief geschreven en 
geregisseerde voorstellingen zijn echter buiten beschouwing gelaten. 

In grafiek 16 (pagina 96) is het aandeel van deze produkties in het 
Nederlandse premiéreaanbod weergegeven. 

Tabel 32 Auteur is gelijk aan regisseur 
ad 

Seizoenen auteur = regiseur 

1978/1979 8 
1979/1980 4 
1980/1981 10 
1981/1982 17 
1982/1983 27 
1983/1984 3 
1984/1985 24 
1985/1986 37 
1986/1987 37 
1987/1988 39 

  

Totaal 234
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Grafiek 16 Aandeel van de ‘auteur = regisseur’ 
produkties in het Nederlandse premiére aanbod 

Zoals uit de getallen blijkt, worden in Nederland vrij veel voorstellingen 

door de regisseurs zelf geschreven. Er is duidelijk een ontwikkeling te zien in 

deze tien jaar naar steeds meer produkties die door regisseurs zelf zijn 
geschreven. Het aandeel van deze produkties in het totale Nederlandse 
premiére-aanbod is 25,8%, wat volgens ons rijkelijk veel Is. 

5.7.1.3: Algemeen 
Het aandeel in het Nederlandse premiére-aanbod van de collectieve 

produkties plus de produkties waarvan regisseur en auteur één person is, blijkt 
ieder seizoen zo rond de 46 4 50 procent te liggen (zie tabel 39 pagina 96)
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Tabel 33 Procentueel aandeel van collektieve produkties en 
produkties waarvoor geldt ‘auteur = regisseur' in het Nederlandse 
premiéreaanbod 
er RESTS 

Seizoen auteur/regisseur collectief overige 

1978/1979 14,5% (8) 29,1% (6) 56.4% (31) 
1979/1980 5,3% it) 46,7% (35) 48, 0% (36) 
1980/1981 11,9% (tt) 33,3% (M) | 54,8% (46) 
1981/1982 22,1% (11) 11,7% (9) 66,2% {S1) 
1982/1983 23,1% (n) 23,1% (1) 53,8% (6) 
1983/1984 33,7% (31) 16,3% (15) — 50,0% 4) 
1984/1985 25,0% (N) 19,8% (I) 55,2% (8) 
1985/1987 33,9% (1) 12,8% (MM)  53,2% (5) 
1986/1987 34, 3% [31) 14,8% (16) 50, 9% 58) 

   1987/1988 34, 5% Li) 10,6% (1)  54,9% (62) 

Totaal 25, 3% (24) 20,6% (1) 54,19 (st) 

ES 

Het aandeel van de Nederlandse premiéres waarvan de auteur niet zelf 
meespeelt of zelf regisseert Is dus slecht 50 a 55 procent. Alleen seizoen '81/'82 
is wat dit betreft een ultzondering. In grafiek 17 (pagina 97) is dit in beeld 
gebracht. Het aantal collectieve produkties, dat in de tweede helft van de Jaren 
tachtig wegvalt, wordt gecompenseerd door het aantal voorstellingen dat door 
regisseurs zelf wordt geschreven. 

De verschuiving van het collectief naar het individu in de loop van de 
Jaren tachtig is dusdanig opvallend, dat nader onderzoek van dit fenomeen, naar 
onze mening, nodig is. In het kwalitatieve deel van deze scriptie komen wij 
hierop terug. De positie van auteurs die van anderen afhankelijk zijn voor het 

uitvoeren van hun teksten is niet zo goed als we in eerste instantie 

veronderstelden op basis van de vele Nederlandse premiéres. Aan dit aspect zal 
ook in de loop van deze scriptie aandacht worden besteed.



97 Deel 2 Kwantitatief onderzoek 

  

.\ aS 
o SS\\\ 
. Y Ube. 
“BZ AG AeA 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                                          
Jorma 7/80 wer eveR C2709 03/04 O4/0S ONO 08/07 97700 

ZL orion CB an = IS mu = reo     
  

Grafiek 17 Verdeling Nederlands premiéreaanbod. 

5.7.2: Relaties tussen auteurs en regisseurs of gezelschappen 

We spreken van een relatie tussen een auteur en een regisseur of 
gezelschap als die regisseur of dat gezelschap vaker dan één keer een stuk 
speelde van dezelfde auteur. 

We hebben dit onderzocht, omdat we het vermoeden hebben dat dit soort 
relaties veel voorkomen. En omdat we denken dat sommige auteurs voor 
opvoering van hun werk afhankelijk zijn van dit soort relaties. 

5.7.2.1: Relaties tussen regisseurs en auteurs. 
In tabel 34 (pagina 98) wordt een overzicht gegeven van het aantal 

relaties tussen regisseurs en auteurs in het totale toneelaanbod. We hebben de
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voorstellingen waarbij de auteurs of regisseurs onbekend zijn of de auteurs of 

regisseurs het collectief zijn, buiten beschouwing gelaten. 

Tabel 34 Relaties tussen auteurs en regisseurs in het 
totale theateraanbod 

ood 

  

  

Omvang van de relatie aantal relaties 

2 voorstellingen 110 
3 voorstellingen 12 
4 voorstelLingen 6 
5 voorstellingen 3 
6 voorstellingen 
7 voorstellingen 2 

Tota 134 

  

        

Het komt in het totaal dus 194 keer voor dat een auteur in relatie staat 
tot een regisseur en het gaat hierbiJ om 315 voorstellingen. Dit is 14,6 % van het 
totale aanbod aan voorstellingen 

Dit soort relaties zijn in het totale aanbod dus maar een kleine groep. 
Zeker als we daarbij beschouwen, dat het in 110 van deze relaties gaat om een 

samenwerking van slechts 2 keer. 
In tabel 35 (pagina 99) geven we een overzicht van het aantal relaties met 

betrekking tot de Nederlandse voorstellingen. We hebben in deze tabel een 

onderscheid gemaakt tussen direkte en indirekte relaties. 

Onder direkte relaties verstaan we relaties tussen auteurs en regisseurs 

waarbij de auteur de regisseur is. Onder een indirecte relatie verstaan we alle 

andere relaties. We zijn vooral in die indirecte relaties geinteresseerd, omdat 

het hierbij schrijvers betreft die afhankelijk zijn van de theatermakers*? 

1 in pararaat 67.1.2 nan ve sitgebreid in op de relate tssen auteurs en regseus vari de ater de reser is
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Tabel 35 Aantal relaties tussen auteurs en regisseurs in de 
Nederlandse voorstellingen 

RT SUES NNN NNR 

  

  

Omvang van de Aantal relaties 

relatie totaal direct indirect 
a 

2 voorstellingen 53 27 26 
3 voorstellingen 6 4 2 
4 voorstellingen 5 3 2 
5 voorstellingen 1 1 0 
6 voorstellingen 1 1 0 
7 voorstellingen 1 1 0 

totaal 67 37 30       
  

In tabel 36 (pagina 100) is het aantal voorstellingen, dat op basis van 

directe en indirecte relaties gemaakt is, weergegeven, met het percentage dat 

deze in het totale aanbod aan Nederlandse voorstellingen vertegenwoordig erbij 
vermeld. 

Uit deze tabel blijkt, dat het aandeel van deze relaties eigenlijk erg klein 

is. Het is wellswaar groter dan voor het totale aanbod geldt (14,5 % om 16,5 %), 
maar het blijft een gering deel van het totaal. De indirecte relaties zijn met 6,7% 

slechts een zeer klein aandeel van de Nederlandse voorstellingen. Dit is dus 

totaal anders dan we hadden verwacht. 
Een aantal regisseurs en auteurs blijkt meerdere relaties te hebben. Er 

zijn in het totaal 30 relaties tussen 24 regisseurs en 25 auteurs. Van de auteurs 

is Paul Haenen degene die de meeste samenwerkingverbanden kent met 
regisseurs*‘. Van de regisseurs is het Mette Bouhuijs die in de meeste relaties 

staat tot auteurs®®. 

+ ind gevalen tue ier 

In twee gevalln tee er en in Gn geval vier Wee. Het gat in dat astate gvalom teksten van Ton Vortenbest,  
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Tabel 36 Het aandeel van de voorstellingen op basis van een 
relatie tussen auteur en regisseur bij de Nederlandse voorstellingen 

ae 

  T 1 
relaties aantal aandeel 
auteur/regisseur voorstellingen |Nederlandse 

voorstellingen 
  

  

direct 96 9,8 % 

indirect 66 6,7 % 

totaal 162 16,5 %         

  

Het aantal Nederlandse voorstellingen = 982   
  

SERS 

In hoeverre zijn deze auteurs voor het opvoeren van hun teksten totaal 
afhankelijk van deze relaties? Van slechts 8 van de 26 auteurs kan worden 
gezegd, dat er alleen voorstellingen op basis van hun teksten gemaakt zijn door 
die ene regisseur. De afhankelijkheld van de auteurs van dit soort relaties valt 
dus wel mee. Het totaal aantal Nederlandse auteurs dat vaker dan één keer wordt 
gespeeld en niet zelf zijn stukken regisseert is 81°*. De auteurs die vaker door 
dezelfde regisseur worden gespeeld maken hier 30,8 % van uit. Dat is een redelijk 
groot aandeel, maar toch is 69,2 % niet afhankelijk van deze indirecte relaties. 
Auteurs blijken dus minder afhankelijk van een vaste regisseur dan wij 
aanvankelijk vermoedden. 

5.7.2.2: Relaties tussen auteurs en gezelschappen 
In tabel 37 (pagina 101) wordt een overzicht gegeven van het aantal 

relaties tussen gezelschappen en auteurs, 

  

  

‘oor meer gegevens ontrent bet aataloproeringen per aubeur in Neterand xe hotstu§,
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Tabel 37 Relaties tussen auteurs en gezelschappen in het 
totale aanbod 

te SN 

  

  

omvang van de relatie | aantal relaties 

2 voorstellingen — | 117 
3 voorstellingen 37 
4 voorstellingen 10 

5 voorstetlingen 5 
6 voorstellingen 3 
7 voorstellingen 0 
8 voorstellingen 1 
9 voorstellingen 0 

10 voorstellingen 

totaal 174 

  

      
  

Er zijn in het totaal dus 174 relaties tussen auteurs en gezelschappen. Het 

gaat hlerbij om 446 voorstellingen. Dat Is 20,6 % van het totale aanbod. Dat is 
een veel groter aandeel dan de relaties tussen auteurs en regisseurs (14.7%). 

In tabel 37 zijn de voorstellingen waarbij de auteur het collectief is buiten 
beschouwing gelaten. Deze groep hebben we in paragraaf 5.7.1.1 al behandeld. In 
tabel 38 (pagina 102) geven we echter toch nog cen overzicht van relaties tussen 
het collectief schrijven van voorstellingen en gezelschappen 

50,2 % van alle collectieve produkties (102 voorstellingen) wordt verzorgt 
door gezelschappen die meer dan 2 collectieve produktles hebben gemaakt, Dit 
percentage Is vrij hoog, maar niet anders dan we hadden verwacht, omdat het 
collectief schrijven van een voorstelling een werkwijze is waarvoor door het 
gezelschap wordt gekozen. Is daar eenmaal voor gekozen, dan ligt het voor de 

hand om een volgende produktie op dezelfde manier te maken. 
In deze tabel valt op, dat er een aantal gezelschappen zijn die erg veel 

collectieve produkties hebben gemaakt.Er zijn immers gezelschappen die bekend 

zijn vanwege het collectieve werken. De gezelschappen die de meeste collectieve 

produktles gemaakt hebben zijn: Diskus (19 voorstellingen), Proloog (19  
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voorstellingen) en het Werktheater (21 voorstellingen). Toch is er ook een grote 
groep gezelschappen die zich één keer bezighoudt met het maken van collectieve 
produkties. Dit zijn niet alleen de incidentele gezelschappen maar ook de grote 
repertoire gezelschappen (b.v. de Haagse Comedie). 

Tabel 38 Frekwentieverdeling gezelschappen per aantal 
collectieve produkties 

a FR re 

  

      

  

  

omvang van de ntal gezelschappen 

1 voorstelling 65 
2 voorstellingen 18 
3 voorstellingen 4 
4 voorstellingen 1 

5 voorstellingen 2 
6 voorstellingen 0 
7 voorstellingen 
8 voorstellingen 2 

13 voorstellingen 
19 voorstellingen 
21 voorstellingen 

totaal 96         
In tabel 39 (pagina 103) wordt een overzicht gegeven van het aantal 

relaties tussen gezelschappen en auteurs met betrekking tot de Nederlandse 
voorstellingen. In deze tabel zijn de collectieve produkties weer buiten 
beschouwing gelaten 

Er zijn in het totaal dus 73 relaties tussen auteurs en gezelschappen en 
het gaat hierbij om 190 voorstellingen. Dit is 19,3 procent van het totale aantal 

Nederlandse voorstellingen. Dit percentage ligt iets lager dan voor het totale 
aanbod (20,6%). De Nederlandse gezelschappen gaan blijkbaar meer van dit soort 

relaties aan met buitenlandse auteurs dan met Nederlandse auteurs*?. 

‘7 de uienandse voorteingn ligt et erentage op 21,5 (lat an 256 rorstelingen
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Tabel 39 Frekwentieverdeling gezelschappen per aantal 
auteurs voor de Nedertandse voorsteltingen 

  

  

  

omvang van de relatie | aantal gezelschappen 

2 voorstellingen 45 
3 voorstellingen 19 
4 voorstellingen 4 

5 voorstelLingen 3 
6 voorstellingen 2 

totaal 73         

BY dit soort relaties 2ijn 61 auteurs en 56 gezelschappen betrokken. Dit 
betekent, dat er auteurs en gezelschappen zijn die meerdere 

samenwerkingsverbanden hebben. Er is één gezelschap dat wat dat betreft sterk 
opvalt en dat is Centrum. Dit gezelschap speelde van 9 Nederlandse auteurs meer 
dan één tekst, De functle van Centrum als stimulator voor nieuw Nederlands 

toneel zal daar wel de oorzaak van zijn geweest. 

De 61 auteurs die betrokken zijn bij deze vorm van relaties vormen 51,7 % 
van alle Nederlandse auteurs die de afgelopen tien seizoenen in Nederland vaker 
dan één keer zijn gespeeld®®, Relaties met gezelschappen zijn blijkbaar 

belangrijk voor auteurs om vaker gespeeld te worden. 

S1- Br nn 118 Nedrlanise autos die vater éan Gn Yer ain gespeld (ae hirwoor hot 6
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Hoofdstuk 6: conclusies 

Inleiding 
In dit hoofdstuk willen we een beeld schetsen van de Nederlandse 

theatersituatie op basis van de gegevens die in hoofdstuk 5 gepresenteerd zijn. 
We willen hier niet alle conclusies die in hoofdstuk 5 getrokken zijn herhalen 
Dat zou namelijk neerkomen op het herschrijven van dat hoofdstukt. In dit 
hoofdstuk gaat het meer om het totale overzicht. Voor de details verwijzen we 
naar de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 5. 

Verder zullen we aangeven welke vragen deze conclusies oproepen voor 
het kwalitatieve onderzoek in het volgende dee! van deze scriptie. Deze vragen 
zijn vooral op het 'waarom ? gericht van de keuzes die de theatermakers 
(volgens onze analyse) kennelijk maken. 

We zijn ons ervan bewust dat dat de gegevens zoals wij die hier 
Presenteren veel meer vragen oproepen. Deze vragen liggen echter buiten het 
dereik van ons onderzoek en zullen dus ook niet in dee! 9 worden besproken. 

Algemeen 

Het theateraanbod heeft in de tien jaar die wij hebben onderzocht een 
sterke groel doorgemaakt: van 123 voorstellingen in seizoen '78/'79 naar 311 
voorstellingen in seizoen '87/'88, dat is ruim twee keer zoveel. Het aanbod 
vertoont per seizoen een vrij constante stijging, die in seizoen '86/'87 even 
inzakt om in het volgende seizoen weer te stijgen. De daling van het aanbod in 
'86/'87 wordt ten dele verklaard door de reorganisatie van de grote 
gesubsidieerde gezelschappen in dat seizoen. 

De stijging van het theateraanbod die wij constateren heeft betrekking op 
het aantal verschillende voorstellingen. Of dit grote zaal-, kleine zaal-, of 
marge theater? voorstellingen betreft is ons niet bekend. Het totaal aantal 
opvoeringen per voorstelling hebben we niet onderzocht. We weten dus niet of 
dat totaal in deze tien jaar ook is toegenomen, of dat het totaal gelijk is 

  

  Inde gooven incon tabel is ianers al 

  

stort op eon onerets ran, 
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gebleven en er alleen meer verschillende voorstellingen zijn gemaakt. Dit zijn 

vragen voor een eventueel vervolgonderzoek. 

Een kleine groep gezelschappen heeft de afgelopen tien seizoenen zeer 

veel voorstellingen geproduceerd. Dit zijn vooral de grote 
repertoiregezelschappen geweest. De toename van het aantal voorstellingen per 
seizoen is echter niet aan deze grote repertoiregezelschappen toe te schrijven. 

2ij hebben per seizoen voor een vrij constant aantal voorstellingen gezorgd. Hun 

aandeel in het totale aanbod is door de Jaren heen dan ook sterk afgenomen, van 

91% in '78/'79 tot 12 % in '87/'88. Op grond van deze getallen veronderstellen we, 
dat het grote aantal incidenteel producerende gezelschappen vooral in de laatste 
Jaren van de door ons onderzochte periode actief is geweest. Het adhoc 
produceren is blijkbaar in de tweede helft van de Jaren tachtig sterk toegenomen. 
Het onderzoek naar de redenen hiervoor ligt buiten het kader van dit onderzoek. 

In de tien theaterseizoenen die we hebben onderzocht zijn er zeer veel 

regisseurs actief geweest. 75 % van hen heeft niet meer dan één of twee 
voorstel-lingen op zijn naam staan. Het regisseren wordt in Nederland blijkbaar 
niet echt als een vak beschouwd, Veel mensen doen dat slechts é¢én keer in het 
professionele cirquit. We kunnen dit felt hier alleen constateren. Het zou voor 
verder onderzoek interessant zijn om uit te zoeken, of dit veroorzaakt wordt door 
een gebrek aan kansen en mogelijkheden voor regisseurs, of dat veel regisseurs 
na één regie geen behoefte meer hebben om meer te regisseren. Daarnaast is het 
ook mogelijk dat de kwaliteit van veel regisseurs te laag is om voor meer regies 
te worden gevraagd. 

Nederland kent een kleine toplaag van regisseurs die veel regisseren. 45 
regisseurs hebben meer dan 10 producties geregisseerd in tien jaar tijd. Dat is 5% 
van het totale aantal regisseurs. De meeste van hen zijn, of waren, artistiek 
leiders van de gesubsidieerde gezelschappen. De produktievere regisseurs 
blijken per seizoen 2 a 3 voorstellingen te regisseren®. Dat aantal valt ons nogal 
mee. 

* Gerardan deers mite de meeste vortlingen dein d door ons aneroche pera. Dit waren 27 voorstalingen in sn Sar Sj
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Nederlands/buitenlands 

Het Nederlandse theateraanbod heeft de afgelopen tien seizoenen voor 
54,5% bestaan uit buitenlandse voorstellingen en voor 45,5% uit Nederlandse 

voorstellingen. Deze percentages liggen veel dichter bij elkaar dan we hadden 
verwacht. De populariteit van Nederlandse teksten bij de theatermakers is 

kennelijk toch vrij groot. In de eerste vijf seizoenen van de door ons onderzochte 
periode is het aandee! van de Nederlandse voorstellingen zelfs iets groter dan 

dat van de buitenlandse voorstellingen, Dat aandeel ligt dan net boven de 50% 

procent. De populariteit van het Nederlandse toneelstuk in die tijd loopt redelijk 

parallel met de populariteit van de Nederlandstalige popmuziek in Nederland‘. Of 

er in het begin van de Jaren tachtig sprake is van een opleving van de 

waardering voor de totale Nederlandse cultuur, weten we niet zeker. De getallen 
doen ons dat echter wel vermoeden. 

In de tweede helft van de jaren tachtig neemt het aandeel van de 

Nederlands voorstellingen in het totale aanbod af tot ongeveer 40%. Dit wordt 
niet veroorzaakt door het dalen van het aantal Nederlandse voorstellingen per 
seizoen, maar door de stijging van het buitenlandse voorstellingen: het aantal 
Nederlandse voorstellingen is vanaf seizoen '84/'85 per seizoen vriJwel gelijk 
gebleven (zo rond de 110); het aantal buitenlandse voorstellingen is tussen 
seizoen '84/'85 en seizoen '87/'88 bijna verdubbeld. In deel drie zullen we ingaan 
op de vraag waarom de theatermakers voor Nederlandse of buitenlandse toneel- 
teksten kiezen. 

Reprise/premiére 

70% van het Nederlandse theateraanbod bestaat uit voorstelligen op basis 
van teksten die nog niet eerder in Nederland gespeeld zijn. Het aandeel van deze 
premiérevoorstellingen ligt dus zeer hoog. De Nederlandse theatermakers zijn 
blijkbaar vooral geinteresseerd in nieuw materiaal. Als we daarbij nog 
beschouwen dat de helft van de auteurs van de reprise voorstellingen heden- 
daagse auteurs zijn waarvan ook teksten in premiére worden gespeeld, dan wordt 

   duidelijk dat de Nederlandse theatermakers vooral voorstellingen willen maken 
op basis van hedendaagse teksten. De klassieke toneelsteksten zijn blijkbaar 
niet erg in trek. Waarom er vooral voor hedendaagse auteurs en nieuwe toneel 

    legt con verband fssen de cplving van tet Neerandsta 
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teksten wordt gekozen komt in deel 3 aan de orde. 
Binnen het premiéreaanbod is het opvallend dat het grootste deel hiervan 

Nederlandse voorstellingen zijn. Van het totaal aantal premiéres is het Neder- 
landse aandeel 63%. De interesse is dus naast op het hedendaagse en het nieuwe, 
ook op auteurs van dicht bij huls gericht. Kijken we naar het reprise aanbod dan 
zien we hier eigeniljk het omgekeerde. Hier is het grootste aandeel buitenlands. 
Het bultenlandse aandeel in het reprise aanbod is zelfs 91%. In deel 9 zal sterk 
de nadruk liggen op de vragen, waarom wel buitenlandse, maar geen Nederlandse 
reprises, en waarom er zoveel Nederlandse premiéres en zo weinig Nederlandse 
reprises worden gemaakt 

De kwantitatieve analyse in deze scriptie hebben we vooral opgezet om te 
onderzoeken of de verhouding in het aanbod tussen Nederlandse premiéres en 
reprises gelijk is aan, of afwijkt van de verhouding tussen buitenlandse 
premiéres en reprises. Zoals uit het bovenstaande al blijkt, worden er erg veel 
Nederlandse premiéres en erg weinig Nederlandse reprises gespeeld. Die 
verhouding ligt dus zeer scheef. Bij de Nederlandse voorstellingen is er sprake 
van 1 reprise op 14 premiéres, Als we naar de seizoenen afzonderlijk kilken 
varieert die verhouding tussen 1 reprise op 58 premiers in seizoen '78/'79 en 1 
reprise op 7 premiéres in seizoen '84/'85. De Nederlandse reprise heeft duidelijk 
geen vast aandeel in het Nederlandse theateraanbod. 

Bij de buitenlandse voorstellingen ligt die verhouding heel anders: 1 
reprise op 1,2 premiéres. Er zijn zelfs twee seizoenen waarin er meer reprises dan 
premiéres werden gespeeld®. 

De verhouding tussen Nederlandse premiéres en reprises wijkt dus sterk af 
van de verhouding tussen buiteniandse premieres en reprises. 

Bij de Nederlandse theatermakers is de Nederlandse premiére blijkbaar het 

populairst. De Nederlandse premiére maakt 42.7% (926 voorstellingen) van het 
totale aanbod uit. De buitenlandse premiére komt op de tweede plaats met een 

aandeel van 30% (651 voorstellingen). De buitenlandse reprise heeft een aandeel 
van 24.5%. (531 voorstellingen). Van de Nederlandse reprise kunnen we wel 

zeggen dat hij bij de theatermakers totaal niet populair is met een aandeel van 

slechts 2,9%(62 voorstelingen) van het totale aantal voorstellingen 

* at ay de seinen 97 
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We kunnen dus stellen dat het Nederlandse repriseaanbod zeer laag is ten 

opzichte van zowel het Nederlandse premiéreaanbod als het buitenlandse 

premiére~ en repriseaanbod. 

De grote gezelschappen 

Bij de grote repertoire gezelschappen ziet het theateraanbod er iets 

  

anders uit. Was bij het totale aanbod 45,5% Nederlands, bij de grote 
gezelschappen is dat aandeel slechts 29,3%. De grote gezelschappen richten zich 

blijkbaar veel meer op het buitenland dan de overige gezelschappen. 
Ook bij de grote gezelschappen maken de premiéres het grootste deel uit 

van de voorstellingen. Bij hen ligt dit aandeel echter iets lager dan bij het totale 

aanbod: 64,5% tegenover 72,7% .De grote gezelschappen vinden de reprise 

blijkbaar iets belangrijker dan de overige Nederlandse gezelschappen. Het 

grotere aandeel van buitenlandse reprises en premiéres heeft waarschijnlijk te 

maken met de doelstellingen van deze gezelschappen om het "wereldrepertoire" 
te spelen. In hoofdstuk 3 van deel 3 komen we hierop terug. 

De Nederlandse premiére is bij de grote gezelschappen minder populair dan 
in het totale aanbod. Bij deze gezelschappen wordt de buitenlandse premiére het 
meest gespeeld, 38,2% van het aanbod van de grote gezelschappen bestaat uit 
buitenlandse premiéres. Op de tweede plaats staat de buitenlandse reprise met 
een aandeel van 32,6%. De Nederlandse premiére komt met een aandeel van 26,5% 
bij deze gezelschappen pas op de derde plaats. Het aandeel van de Nederlandse 
reprise is met 2,9% ook bij de grote gezelschappen te verwaarlozen. 

We hebben de grote gesubsidieerde gezelschappen als groep apart bekeken, 
om te onderzoeken of zij representatief zijn voor het totale aanbod, of dat zij een 
van het gemiddelde afwijkende repertoire keuze volgen. Uit het onderzoek blijkt 
dat deze gezelschappen op twee punten representatief zijn voor het totale 
aanbod: 

  

Ook bij de grote gesubsidieerde gezelschappen ligt in de repertoire 
keuze sterk de nadruk op nieuwe toneeltektsen. 

b. De grote repertoire gezelschappen spelen net als de overige 

gezelschappen vrijwel geen Nederlandse reprises. 

Het spelen van Nederlandse reprises kan gerekend worden tot de incidentele ge- 

beurtenissen in het Nederlandse theater.
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De grote repertoire gezelschappen wijken af in hun repertoire keuze van 

de overige gezelschappen in hun sterke voorkeur voor, vooral nieuwe, 

buitenlandse toneelteksten. Ook de aandacht voor de buitenlandse reprise is 

duidelijk groter bij deze gezelschappen dan bij de overige gezelschappen 

De auteurs 
Er zijn de afgelopen tien seizoenen voorstellingen gemaakt op basis van 

teksten van 927 auteurs. Van slechts 276 auteurs kan worden gezegd dat er 

meerdere voorstellingen op basis van hun teksten zijn gemaakt. De meeste 

auteurs zijn in de afgelopen tien seizoenen dus maar één keer gespeeld. 

Het aantal Nederlandse auteurs dat één, twee of drie keer gespeeld wordt 

is vrijwel gelijk aan de buitenlandse auteurs die zo vaak worden gespeeld 

Auteurs die vaker worden gespeeld zijn in de meerderheid buitenlandse auteurs. 

Er is een kleine groep Nederlandse auteurs® die tussen de zeven en tien keer 

gespeeld zijn, Dit zijn vrijwel alleen auteurs waarvan in de afgelopen tien 

seizoenen alleen voorstellingen in premiére? zijn gegaan. Deze groep van 

populairste Nederlandse premiére auteurs heeft dus vrijwel geen teksten 

opgeleverd die de theatermakers interessant genoeg vonden om nog eens te 

spelen. 
Er worden van zeer weinig auteurs echt veel voorstellingen gespeeld. Van 

slechts 17 auteurs zijn er in de door ons onderzochte perlode meer dan 10 
toneelteksten voor voorstellingen gebruikt. Tot deze groep van zeer veel 

gespeelde auteurs behoort slechts ¢én Nederlandse auteur: Herman Heijerman®. 

Zeer veel gespeelde auteurs zijn vrijwel alleen auteurs waarvan ook 

teksten in reprise gaan. Dit ligt natuurlijk ook wel voor de hand omdat van 

auteurs niet te verwachten is dat 2ij meer dan 10 tot 12 teksten in 10 jaar td 
schrijven. Deze zeer veel gespeelde auteurs zijn vooral de "Klassieke" auteurs. 

In het totale aanbod ligt de nadruk op het nieuwe repertoire, de heden- 

daagse teksten. De auteurs die stukken hebben geschreven die in reprise gaan 

zijn ook voor de helft hedendaagse auteurs. De auteurs waarvan echt veel 

stukken in reprise gaan zijn in de meerderheid de zogenaamde 'Klassieke 
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auteurs. De verreweg populairste auteur in Nederland is Willlam Shakespeare, 

die ook de populairste toneeltekst schreef: ‘Hamlet’ 
Er zijn slechts 29 Nederlandse reprise auteurs. Van Hugo Claus, Joost van 

den Vondel en Herman Heijermans worden de meeste teksten in reprise gespeeld 

(respectievelijk 6, 8 en 14 keer). De meest gespeelde Nederlandse 
dramatekst was de afgelopen tien seizoenen de "Gijsbreght van Aemstel" van 

Joost van den Vondel. 

De meest gespeelde buitenlandse reprise auteurs zijn overwegend 

afkomstig uit het Engelse taalgebied. Bij de buitenlandse premiére voorstellingen 
is de populariteit van de hedendaagse Duitse auteurs (Franz Xaver Kroetz, Botho 
Strauss, Thomas Bernhard en Heiner Miller) opvallend. Ook de Engelstalige 

auteurs worden veel in premiére gespeeld. We kunnen concluderen dat de 

Nederlandse theatermakers wat betreft de 'Klassieke’ auteurs zich op het 

bekende repertoire richt met de nadruk op de Engelstalige teksten. Wat betreft 

de hedendaagse auteurs richt men de aandacht op de Duits~ en Engelstalige 

teksten. 

De regisseurs 
Bij de regisseurs die veel regisseren is er duidelijk sprake van een zekere 

vorm van specialisatie op Nederlandse of bultenlandse reprises of premieres. 
Van specialisatie op de Nederlandse reprise voorstelling is alleen sprake 

bij Roel Twijnstra die werkte bij o.a. het Nederlandstalig Repertoire Gezelschap 
dat zich ten doel stelde om alleen Nederlandstalige toneelteksten van voor 1960 
te spelen. Op dit gezelschap komen we in deel 9 nog uitgebreid terug. Van de 
andere regisseurs die vaker dan één keer een Nederlandse reprise hebben 
geregisserd In de door ons onderzochte periode deden dat als bijzaak. 

De specialisatie van de overige veel producerende regisseurs is dus 
gericht op de Nederlandse premiere en de buitenlandse premi¢re of reprise. Van 
een enkele regisseur kan worden gezegd dat ze zich niet zovee! van Nederlands 
of buitenlands aantrekken, maar meer van premiére of reprise. Gerardjan 
Rijnders en Antoine Uitdehaag regisseerden vooral premiéres en Hans Croiset 
legde zich vooral toe op de reprise. 

  

9 tn de it van de 19 mest in eprise gop   tuteors saan maar $pedendangse auteurs: arid Site, Sunwell Seaton Advard aloe
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Regisseurs hebben blijkbaar toch een duidelijke voorkeur voor één van de 

  

vier deelgroepen. Waarom de regisseurs voor premieres, reprises, Nederlands of 

buitenlands keizen is een vraag die we In deel 3 hopen te beantwoorden 

De gezelschappen 

Ook bij de gezelschappen is er sprake van enige specialisatie. 

Het Nederlandstalig Repertoire Gezelschap hebben we hierboven al 

genoemd. Dit is het enige gezelschap dat zich gespecialiseerd heeft in de 

Nederlandse reprise. Voor alle andere gezelschappen die Nederlandse reprises 

hebben gespeeld geldt dat ze dat naast een veel groter aantal andere stukken 

deden. 

Centrum is het gezelschap dat de meeste Nederlandse premiere 

voorstellingen gemaakt heeft. Dit was natuurlijk ook wel te verwachten, omdat 

Centrum het enige grote gesubsidicerde gezelschap is dat expliciet in aijn 

doelstellingen had staan het stimuleren van nieuw Nederlands repertolr. 

De drie grote gesubsidieerde gezelschappen in de Randstad 

(Ro-Theater, Publiekstheater en Haagse Comedie) hebben vrijwel geen 

Nederlandse voorstellingen gemaakt. Zi) speelden vooral buitenlandse premiéres 

en reprises, Deze gezelschappen beschouwen waarschijnlijk alleen buitenlandse 

teksten als het 'wereldrepertoire’. 

Van Theater, De Voorziening en Centrum kan gezegd worden dat ze zich 

vooral op nieuwe stukken hebben gericht. en weinig reprises speelden. 

Globe Is het enige gezelschap dat de afgelopen tien seizoenen zowel veel 

Nederlandse premiéres als buitenlandse premiéres en reprises speelde. 

Van een specialisatie in één categorie is bij de gezelschappen geen 

sprake!. De gezelschappen zijn meestal gespecialisserd in of premiere 

voorstellingen of buitenlandse voorstellingen. 

De theatermaker/auteur 

Een groot deel van het Nederlandse premiére aanbod bestaat uit 

voorstellingen die door de acteurs of regisseurs gemaakt is. In dit onderzoek 

hebben we alleen gekeken naar de voorstellingen die door de regisseur of het 

collectief zijn geschreven. Binnen het Nederlandse premiére aanbod blijkt 
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ongeveer de helft van alle voorstellingen door een collectief of de regisseur 
geschreven te zijn. Ook als we naar de seizoenen afzonderlijk kijken blijkt dit het 
geval te zijn. 

In de afzonderlijke seizoenen is het opvallend dat het aandee! van de col- 
lectieve producties in het begin van de Jaren tachtig vrij hoog Is terwijl naar het 
eind van de Jaren tachtig het aandeel van de zelfsschrijvende regisseur sterk 
toeneemt. Er is dus een verschuiving te constateren van het collectief naar het 
individu. 

We weten niet in hoeverre de regisseurs die zelf schrijven daadwerkelijk 
gaan repeteren met een van te voren geschreven tekst, of dat de tekst, net als 
bij de collectieve producties, vooral tijdens de repetities ontstaat. Deze laatste 
vorm zou er op wijzen dat de productiewijze niet sterk veranderd zijn maar dat de 
regisseurs alleen de voorstellingen meer naar zichzelf toetrekken. We nemen aan 
dat beide vormen voorkomen. 

Auteurs die zelf hun stukken regisseren blijken veel kans te maken om ook 
veel gespeeld te worden. Van de 14 auteurs die in Nederland het meest in 
Premiére gaan blijken 11 zelf hun stukken minstens één keer geregisserd te 
hebben 

Relaties tussen auteurs en gezelschappen of regisseurs 
We hebben onderzocht in hoeverre Nederlandse auteurs waarvan vaker 

dan één keer een tekst is gebruikt voor een voorstelling daarvoor afhankelijk 
waren van dezelfde gezelschappen of regisseurs. 

De afhankelijk van auteurs van vaste regisseurs blijkt erg mee te vallen 

Als we de regisseurs die zelf ook schrijven niet meetellen, blijkt er een vrij klein 
aantal van vaste koppelingen tussen auteurs en regisseurs te bestaan. 

De afhankelijkheid van auteurs van gezelschappen is echter veel groter. 
Voor ruim de helft van Nederlandse auteurs waarvan vaker dan één keer een 
tekst is opgevoerd geldt dat dat bij hetzelfde gezelschap gebeurde, Centrum 

heeft voor diverse schrijvers wat dit betreft een vrij grote rol gespeeld. 

Ten slotte 
Van seizoen 1978/1979 tot en met seizoen 1987/1988 zijn er in Nederland 

2170 verschillende voorstellingen gemaakt door 514 gezelschappen. Deze
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voorstellingen zijn door 761 regisseurs geregisseerd!!, De teksten voor deze 
voorstellingen zijn door 927 auteurs geschrevent? 

Deze getallen liggen in onze ogen allemaal erg hoog. Er zijn meer 
regisseurs, auteurs en gezelschappen de afgelopen tien seizoenen actief geweest 
dan we hadden verwacht. 

In de tabellen met betrekking tot de auteurs, regisseurs en de 
gezelschappen is het Incidentele karakter vam het theateraanbod opvallend. Er 
zijn veel auteurs, regisseurs en gezelschappen, maar de meerderheid maakte 
slechts één voorstelling in de afgelopen tien seizoenen. 

Naast het incidentele karakter van het Nederlandse theater is het aandeel 
van voorstellingen gebaseerd op teksten van hedendaagse auteurs opvallend. 
Het grootste deel van het Nederlandse theateraanbod bestaat uit premiére 
voorstellingen, 

Aan Nederlandse voorstellingen was de afgelopen tien seizoenen geen 
gebrek. Er waren zeer veel nieuwe Nederlandse stukken te zien. De Nederlandse 
reprise kwam echter nauwelljks aan bod. 

Yor een aantalvorstelingen get dat ne dar en elletef gregisserd oa. Yan son aantal andere sooselingen i de rgseur ont 
onbeden. fat gat hitb om in het total 28 vorstlingn. 
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