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Theatrale receptieprocessen aan de hand van stukken van Iffland

Samenvatting

Deze dissertatie behelst een onderzoek naar de receptie van opvoeringen op een empirisch en 

theoretisch vlak. Op empirisch vlak vindt een exemplarisch onderzoek plaats naar de frequentie van 

opvoeringen en opvoeringsbeschrijvingen van toneelstukken van een geselecteerde toneelschrijver. 

Uit de resultaten volgen theoretische beschouwingen over een receptiemodel, dat de transformatie 

van een voorbeeldtekst in een opvoering beschrijft. Dit model wordt uitgebreid aan de hand van 

beschouwingen omtrent identiteitstransformaties en een handelingsgeoriënteerde 

waarnemingsmodel voor de opvoeringsrecipienten. 

De empirische data worden als exemplarisch gezien voor de opvoeringspraktijk in het 

Duitstalige theater in de periode 1784-1790, de tijd dat het nationale theater vaste voet aan de grond 

kreeg en theatertijdschriften zich ontwikkelden tot een medium voor opvoeringsbeschrijvingen. 

Geanalyseerd werden de tussen 1781 – en 1790 gepubliceerde opvoeringsbeschrijvingen (kritieken) 

van teksten van August Wilhelm Iffland. 

De resultaten van het empirisch onderzoek wijzen uit dat de teksten van Iffland in de 

onderzochte periode tot de meest gespeelde behoorden. Zijn teksten, de opvoeringen daarvan en de 

vertolkende gezelschappen werden in veellagige betogen geprezen of gelaakt. Daarbij worden de 

prestaties van de uitvoerenden en hun weergave van de personages bijzonder vaak geëvalueerd.

	
 Aan de hand van de empirische data worden theoretische interpretaties en de ontwikkeling 

van een receptiemodel voor theateropvoeringen tot stand gebracht. Het receptiemodel is gebaseerd 

op het ‘Textrepresentatiemodel’ van Van Dijk en Kintsch (1983), in combinatie met het ‘type-

token’-onderscheid van Garnham en Oakhill (1996), die een individuele benadering van de 

uitvoerenden mogelijk maken. Voorbouwend op dit model wordt recht gedaan aan de individualiteit 

van de opvoering, enerzijds middels het handelingsbegrip van de opvoeringsrecipient (Joas, 1922) 

en het handelen van de uitvoerenden; anderzijds door de opvoering als visueel en auditief autonome 

verrichting te definiëren. Op deze grondslag wordt de overdracht van het tekstuele personage op het 

te vertolken personage geïntegreerd, met inachtneming van de identiteit van vertolkende persoon 

(Lewis, 1999).
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Dit onderzoek levert daarmee drie belangrijke onderzoeksbijdragen/resultaten:

1)	
 Het ontwikkelt een categorisering voor de beoordeling van 

opvoeringsbeschrijvingen, die op de meest uiteenlopende theater-historische 

vragen van toepassing zijn, daarbij rekening houdend met het succes van 

opvoeringen, de prestaties van de acteurs, en de teksten. 

 Empirische resultaten betreffende de kwaliteit van opvoeringen

2) 	
 Het levert een proeve van repertoireonderzoek en verstrekt daarmee informatie 

over toneelgezelschappen, de plaatsen van opvoering en de 

opvoeringsfrequentie van teksten.

 Empirische resultaten betreffende de kwantiteit van opvoeringen 

3)	
 De resultaten worden in een opvoerings-receptiemodel geïntegreerd, dat 

rekening houdt met de individualiteit van de recipiënten op het vlak van de 

tekst en de opvoering en dat een geldigheid bezit die verder reikt dan het 

onderzochte historische voorbeeld.

 Integratie van de empirische resultaten in een theoretisch model 
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