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HOOFDSTUK 4. 

Analyse van de programmatie van de vier federaties in de periode 1995-1999. 

 

4.1. Opzet en werkwijze. 

 

In dit hoofdstuk gaan we na welke auteurs door de verschillende federaties worden 

gespeeld. Dit onderzoek is erop gericht inzicht te verschaffen in zowel de spreiding, de 

kwaliteit als de tendens van de opgevoerde stukken. Door het verzamelen en opnemen 

voor elke productie van gegevens met betrekking tot het lidmaatschap van een federatie, 

de gemeente en de provincie, hoopten wij eveneens te kunnen detecteren of er 

verschillen voorkomen in functie van het federatielidmaatschap en/of de geografische 

ligging en de graad van verstedelijking 

 

Om een analyse te kunnen maken van een representatief volume, werd aan de vier 

federaties gevraagd het overzicht van de programmatie van de bij hen aangesloten 

kringen te bezorgen over een periode van vijf jaar, van 1995 t.e.m.1999. Wij verkiezen 

hier  bewust de term “programmatie” boven “repertoire”, deels om geen verwarring te 

doen ontstaan met repertoiretoneel (zie verder 4.4), deels omdat het naar onze mening in 

de context van het amateurtoneel een betere term is; ‘wat men gaat spelen’ wordt er 

doorgaans per seizoen zeer ad hoc geselecteerd uit een totaal aanbod van beschikbare 

teksten, in functie van een aantal uiteenlopende en wisselende factoren : het aantal 

spelers dat voorhanden is, de materiële mogelijkheden (zowel de beschikbare 

theaterruimte als de financiële middelen om auteursrechten en/of productiekosten te 

betalen), het - verhoopte - succes bij het publiek, persoonlijke voorkeur van bestuur of 

regisseur e.d.m. Men kan dus moeilijk van een doelbewust repertoire spreken; 

“programmatie” leek ons dan ook meer geschikt. 

 

De lijsten die ons door de federaties ter beschikking werden gesteld, leverden reeds een 

respectabel volume aan informatie op, het maximum dat we in een 

eenmansonderneming konden verwerken, bovendien op verschillende wijzen 

gestructureerd en wisselend in overzichtelijkheid. Dit was ook het enige materiaal dat 

de federaties redelijk gemakkelijk in uitdraai konden bezorgen: vóór 1995 bleken hun 

bestanden nog niet te zijn geautomatiseerd en de dossiers van de aangesloten groepen 
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minder volledig bijgehouden, omdat de voor die datum geldende reglementering van de 

administratie van de Vlaamse Gemeenschap zulks niet of niet in die mate vereiste. 

 

Bij ons weten werd er nog geen systematische analyse van de programmatie 

(“Spielplanforschung”1) van de amateurtoneelverbonden op een dergelijke schaal 

uitgevoerd en zeker niet gepubliceerd. Het uitzonderlijk karakter ervan wordt nog 

beklemtoond door het feit dat met betrekking tot de periode vóór 1995 de gegevens niet 

of niet meer ter beschikking zijn en vrijwel onmogelijk zouden kunnen worden 

gereconstrueerd met klassiek archiefwerk als nazicht van de programmabrochures en 

verbondpublicaties, voor zover deze zelf bewaard zijn, of excerpering van wellicht even 

onvolledige privéverzamelingen e.d.m. Het is  bovendien zelfs twijfelachtig of de nu 

door ons verzamelde, aangevulde en verbeterde programmatiegegevens voor 1995-1999 

wél door de verbonden zelf – of door hun collectieve opvolger “Opendoek”2 – voor de 

toekomst zullen gevrijwaard blijven.  Wij denken dus ook hiermee voor Vlaanderen een 

stukje pionierswerk te hebben verricht.   

 

Voor FAKREA dienden voor de gehele onderzochte periode alle auteurs van de 

gebrachte producties door ons te worden opgezocht en aangevuld omdat de lijsten enkel 

de titels van de stukken bevatten. Dit was bij FVST eveneens het geval voor de jaren 

1995 en 1996. De periode 1997 t.e.m. 1999 werd door dit verbond wel volledig 

opgegeven. 

 

De auteursgegevens werden door ons aangevuld aan de hand van de fondscatalogi van 

het auteursrechtenbureau J. Janssens (Antwerpen), de catalogi van de Toneelbibliotheek 

van het NVKT uit Beringen en verder op basis van algemene research. 

 

Voor het toch wel aanzienlijke pakket van KNTV dienden we een conversiesysteem te 

ontwikkelen om de kringen provinciaal te situeren. De listings van KNTV hanteren 

namelijk als organiserend principe de in alfabetische volgorde gerangschikte gemeenten 

waar de bij hen aangesloten kringen gevestigd zijn, zonder enige verwijzing naar de 

provincie. Het meest werkzame systeem dat wij konden bedenken om  de provincies te 

                                                 
1 cf. Kindermann 1955 
2 zie hoofdstuk 5 
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achterhalen en bij de invoer te hanteren, bestond in de alfabetische lijst3 van de 

Belgische gemeenten met hun postcode en onderstaande door onszelf opgestelde 

eenvoudige conversietabel die aangeeft hoe de postcodes verdeeld liggen over de 

Vlaamse provincies. 

 

Postcodes   Vlaamse provincies   gebruikte afkorting 

2xxx    Antwerpen     A 

9xxx    Oost-Vlaanderen    O 

8xxx    West-Vlaanderen    W 

3400 t.e.m. 3990   Limburg     L 

1xxx + 3000 t.e.m. 3391 Brabant     B 

 

4.2. Gegevensverwerking.  

 

De aldus vervolledigde informatie van de vier federaties werd ingevoerd in een 

Excelbestand. De records hadden volgende structuur: 

kring/titel4/auteursnaam1/voornaam/gemeente/provincie/federatie/jaar/naam2/vrn./naam

3/vrn. 

Bij FAKREA werden de veel voorkomende elementen in de namen van de kringen die 

naar KWB en/of  KAV groepen verwijzen steeds mee opgenomen om precies deze link 

in de gesorteerde gegevens niet uit het oog te verliezen5.  

Onder de noemer “eigen creatie” en “verschillende auteurs”6 werden de producties 

vermeld die door de kring zelf als zodanig werden opgegeven; dit zijn collectieve 

werkstukken die meestal door een aantal medewerkers van het gezelschap werden 

gemaakt. 

Onder de noemer “zonder auteur” werden de producties samengebracht waarvan door 

de kring zelf geen auteur(s) werd(en) opgegeven en waarvan wij er ook geen konden 

terugvinden. Dit zijn dus stukken die door één of meer onbekende auteurs werden 

geschreven. Meestal zijn het werkstukken van een van de medewerkers van de kring. 

                                                 
3 De Witte Gids 1999/2000: 28-39 
4 wij hebben steeds de titel gebruikt die door de kring werd opgegeven indien het om de titel in de 
oorspronkelijke taal ging (bij vertalingen) of wanneer de titel blijkbaar met opzet door de kring enigszins werd 
aangepast 
5 deze invoer, controle en correcties inbegrepen, duurde ongeveer 200 uur 
6 dit werd in totaal slechts door één kring eenmaal opgegeven 
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Deze producties onder “zonder auteur” bijeenbrengen, bood het bijkomende voordeel 

dat ze achteraan het rapport worden gealfabetiseerd onder “Z.A.”. 

 

Zowel “eigen creatie” als de stukken “zonder auteur”, of met “verschillende auteurs”, 

zijn meestal gelegenheidsvoorstellingen met cabaret, muziek en dans, kolder, of 

compilatie van tekstfragmenten, gedichten e.d.m. 

 

Nadien werd het bestand overgebracht in een Works databank waarin de gegevens 

achtereenvolgens werden gesorteerd op auteur(s)7, titel toneelstuk, federatie, jaar van 

opvoering (van 1995 tot 1999), kring, gemeente en provincie waar de kring zich 

situeert. 

 

4.3. Onderzoeksresultaten. 

 

Het eindrapport ‘Overzicht programmatie Vlaamse amateurtoneelfederaties in de 

periode 1995-1999’ telt 308 bladzijden en is opgenomen op de afzonderlijke CD Rom 

(bijlage 3). De databank in Excel zelf bevindt zich eveneens op de CD Rom  (bijlage 4). 

 

Duidelijkheidshalve weze voor de lectuur van het rapport nog vermeld dat met de onder 

de titel8 van een stuk opgegeven namen van amateurtoneelkringen alle voorstellingen 

die door de kring van dat bepaalde stuk werden gebracht, worden geïmpliceerd. Wij 

gebruiken daarvoor de term ‘productie’. Het werkelijk aantal voorstellingen is een 

gegeven dat we om praktische redenen nergens hebben gehanteerd.  

 

4.4. Normenlijst 

 

Om de gegevens met betrekking tot de programmatie van de toneelkringen van de 

verschillende federaties te kunnen interpreteren en duiden, dienden wij een normenlijst 

te ontwikkelen.  

 

                                                 
7 auteursduo’s (soms zelfs trio’s) werden samen vermeld en geteld; indien ze ook afzonderlijk werken hebben 
geschreven, werden ze daarmee apart onder hun naam opgenomen 
8 zie ook noot 4 
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Vermits het in onze analyse niet om een filologisch onderzoek of een literair-kritische 

benadering gaat, zijn we ervan vertrokken dat, wat de kwaliteitsnorm betreft, het niveau 

van de productie bepaald wordt door de auteur. Het niveau van de prestatie, dat 

afhankelijk is van de acteursbezetting, de regie en de mogelijkheden van de kring in het 

algemeen (decor, belichting, e.d.m.) blijft hier dus buiten beschouwing, omdat ze 

uiteraard onmogelijk na te gaan was voor in totaal 6532 producties9 van de 1224 

gespeelde auteurs. 

 

De keuze van de amateurgezelschappen voor bepaalde auteurs wordt dus het criterium 

voor de door ons gehanteerde norm. Dit bracht ons tot de volgende indeling:  

 

1. Het zogenaamde “repertoiretoneel”: hiermee bedoelen we de (vertaalde) werken van 

de oude en moderne klassieke auteurs: bv. Euripides, Sophocles, Vondel, 

Shakespeare, Molière, Goethe, Ibsen, Tsjechov e.a., die tot het vaste repertoire van 

het beroepstoneel behoren. We hanteren hier een nogal nauwe afbakening van 

“repertoiretoneel” en beperken het van de oudheid tot en met de 19de eeuw. Wij zijn 

er ons wel degelijk van bewust dat 20ste eeuwse auteurs, bv. Arthur Miller, 

Tennessee Williams, John Osborne, soms ook  tot het (modern) repertoire worden 

gerekend indien hun stukken nog voldoen aan de zogenaamde aristotelische opbouw 

(expositie-conflict-oplossing) en vaak op het repertoire worden geplaatst door 

gevestigde schouwburgen. Gemakshalve gaven we er de voorkeur aan deze auteurs 

bij buitenlandse auteurs onder te brengen. 

 

2. Nederlandstalige auteurs10:  onder te verdelen in: 

- auteurs die voor het beroepstoneel schrijven; deze auteurs worden, zoals we verder 

zullen zien, soms ook door amateurgezelschappen opgevoerd, ondanks de vaak hoge 

auteursrechten en de voorrang die de auteursbureaus aan de beroepsgezelschappen 

geven, wat meestal neerkomt op een embargo van  twee jaar voor het liefhebbers-

toneel, indien een professioneel gezelschap reeds een optie op een stuk heeft; 

                                                 
9 zie bijlage 3: 308; zelfs verminderd met de in voetnoot 12 aangegeven vermeldingen (eigen creatie: 218, zie 
bijlage 3: 99-112; zonder auteur: 39, zie bijlage 3: 306-308; FAKREA: 32, zie bijlage 3: 115-116; verschillende 
auteurs: 1, zie bijlage 3: 293) blijven er nog 6242 producties over; zie ook noot 13  
10 auteurs van Nederlandse nationaliteit rangschikten we onder “Nederlandstalige auteurs” in de resp. groep waar 
ze thuishoren; veel Nederlands werk – of vertalingen van buitenlandse stukken door Nederlanders – worden 
trouwens door de groepen naar een of andere variant van Zuid-Nederlands of ‘Vlaams’ hertaald 
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- auteurs die voor het amateurtoneel schrijven, deze auteurs dringen zo goed als nooit 

door in het professionele circuit. 

 

3. Vertaalde hedendaagse buitenlandse11 toneelauteurs; dit zijn vrijwel steeds auteurs 

die voor het beroepstheater schrijven. Hierbij doen zich dezelfde problemen qua 

rechten en embargo’s voor als bij de Nederlandstalige beroepsauteurs.  

 

4.5. Interpretatie van de onderzoeksresultaten. 

 

De gevolgde werkwijze met als eindrapport de vermelde alfabetische lijst op 

auteursnaam, gevolgd door de titels van de geproduceerde stukken en de verdere 

informatie over de federaties, de kringen en de opvoeringen, stelde ons in staat eerst en 

vooral de opgegeven auteurs in te delen volgens het aantal producties.  

 

We hanteerden hiervoor een schaal van 1 t.e.m. 5 producties, van 6 t.e.m. 10 producties, 

om dan telkens met 10 producties op te klimmen tot het maximumaantal werd bereikt. 

 

In een volgende stap werd hierop de normenlijst toegepast om vervolgens nog na te 

gaan of  in de gebrachte producties levensbeschouwelijk-ideologische tendensen te 

detecteren waren met eventueel regionale verschillen of verschuivingen in de loop van 

de onderzochte periode. 

 

4.5.1. Verdeling naar aantallen. 

 

Aantal gespeelde auteurs in de gehele onderzochte periode: 122412 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 zie noot 10 
12 het totaal aantal gespeelde auteurs in de databank bedraagt 1228, inbegrepen de producties waarvoor als 
auteur(s) “eigen creatie”, “verschillende auteurs”, “FAKREA” of  “geen auteur” werd opgegeven; om hieruit het 
reëel aantal gekende auteurs af te leiden, diende het totaal van 1228 dus met 4 eenheden te worden verminderd, 
wat 1224 geeft 
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Aantal producties van eenzelfde auteur13 in de gehele onderzochte periode: 
 
van 1 t.e.m. 5 producties : 991 
van 6 t.e.m. 10 producties : 112 
van 11 t.e.m. 20 producties : 67 
van 21 t.e.m. 30 producties: 21 
van 31 t.e.m. 40 producties : 10 
van 41 t.e.m. 50 producties : 3 
van 51 t.e.m. 60 producties : 6 
van 61 t.e.m. 70 producties : 3 
van 71 t.e.m. 80 producties : 3 
van 81 t.e.m. 90 producties: 1 
van 91 t.e.m. 100 producties : 2 
van 101 t.e.m. 110 producties : 1 
van 111 t.e.m. 120 producties : 1 
van 121 t.e.m. 130 producties : 2 
van 131 t.e.m. 140 producties : 0 
van 141 t.e.m. 150 producties : 1 
 
 
Verdeling van de gespeelde auteurs volgens aantal producties van hun stukken in de 

gehele onderzochte periode. De groepen van 1 t.e.m. 5 producties (991) en van 6 t.e.m. 

10 producties (112) laten we hierbuiten beschouwing omdat ze te weinig relevant 

materiaal bevatten wegens het geringe aantal producties per auteur. De voor ons 

onderzoek interessante auteurs uit die twee groepen behandelen we via een 

referentielijst (zie 4.5.4) voor we onze conclusies formuleren. De andere groepen 

bevatten in totaal 121 auteurs, te verminderen met 1 auteur, Hugo Mathijssen, die met 

één uitsluitend op kinderen gerichte productie door een groep werd opgegeven14.  

 

We bekijken deze 120 populairste auteurs eerst van naderbij voor wat betreft het aantal 

producties van hun toneelstukken in de onderzochte periode:  

 

van 141 t.e.m. 150 producties :  

Cooney, Ray : 148 

 

van 121 t.e.m. 130 producties :  

Coppens, Paul : 126; Kerkhofs, Luc : 126 

 

                                                 
13 ook hier werden “eigen creatie”, “verschillende auteurs”, “FAKREA” of geen auteur buiten beschouwing 
gelaten 
14 zie bijlage 3: 186 
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van 111 t.e.m. 120 producties :  

Ayckbourn, Alan : 112 
 

van 101 t.e.m. 110 producties :  

Van den Broeck, Walter : 101 
 

van 91 t.e.m. 100 producties :  

Simon, Neil : 97; Coppens, Paul en Didelez, Guy : 94 
 

van 81 t.e.m. 90 producties :  

Soetewey, Pierre : 81 
 

van 71 t.e.m. 80 producties :  

Pools, Lode : 76; Shakespeare, William : 75; Gijsbrechts, Luk : 71 
 

van 61 t.e.m. 70 producties :  

Klee, Anton : 70; De Kemel, Peter : 65; Timp, Bruno : 63 
 

van 51 t.e.m. 60 producties :  

Verheezen, René : 60; De Ridder, Ruud : 57; Fo, Dario : 56; Molière, J.B.P. : 56; 
Popplewell, Jack : 52; Vleugels, Hilda : 51 
 

van 41 t.e.m. 50 producties :  

Patrick, John : 46; Deckers, Johan : 45; Camoletti, Marc : 44 
 

van 31 t.e.m. 40 producties :  

Benfield, Derek : 40; Claus, Hugo : 38; Vanbossuyt, Paul : 38; Hemmink-Kamp, J. : 37; 
Timmermans, Felix : 37; Vermeulen, John : 36; Frayn, Michael : 33; Kemels, Kamiel : 
33; Thomas, Robert : 33; FAKREA15 : 32; Frank, Dimitri Frenkel : 31  
 

van 21 t.e.m. 30 producties :  

Cogen, Raymond : 30; Deconinck, Romain : 30: Ansoms, Lode : 27; Christaens, Jan sr: 
26; Albee, Eduard : 25; Goldoni, Carlo : 25; Barillet, Pierre en Grédy, Jean-Pierre : 24; 
Marriott, Anthony en Grant, Bob : 24; Gijbels, René : 23; Lorca, Federico Garcia : 23; 
Miller, Arthur : 23; Pinter, Harold : 23;  Buysse, Cyriel : 22;Van de Velde, Walter : 22: 
Williams, Tennessee : 22; Christie, Agatha : 21; Dickens, Charles : 21; Feydeau, 

                                                 
 
15 dit gaat om de productie onder de titel Gezondheid, een ‘zelfgecreëerd toneelwerk’ door de federatie 
FAKREA, die we verder buiten beschouwing laten; zie bijlage 3: 115-116 
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Georges : 21; Greenwood, Duncan en Parkes, Derek : 21; Houben, Jos : 21; Martens, 
Gaston : 21 
 

van 11 t.e.m. 20 producties : 

Debray, Ghislain : 20; Magnier, Claude : 20; Shaffer, Peter : 20; Staal, Jack : 20; 
Thomas, Eddy : 20; Bernard-Luc, Jean en Conty J.P. : 19; Soetewey, Rudy : 19; 
Tsjechov, Anton : 19; Vinck, Fons : 19; Wasserman, Dale : 19; Baudewijns, Benny : 18; 
Dole, John : 18; Kusz, Fitzgerald : 18; Albalonga, Johan (ps) : 17; Anouilh, Jean : 17; 
Brecht, Bertolt : 17; Kohout, Pavel : 17; Van Ginckel, Eddy : 17; Van Haecke, Alex : 
17; Vanderweyden, Ed : 17 Dorin, Françoise : 16; Dyer, Charles : 16; Godber, John : 
16; Ionesco, Eugène : 16; Jones, Ron :16; Van Lint, Wilfried : 16; Wilde, Oscar : 16;  
Keuls, Yvonne : 15; Maes, Ivo : 15; Notteboom, Etienne : 15; Russell, William : 15; 
Van Dijk, Gerard : 15;Van Meir, Guido : 15; Van Wijngaarde, Hans : 15; De 
Ruysscher, Edward : 14; Famee, Willem H. (ps) : 14; Ibsen : Henrik : 14; Schwartz, 
Otto en Lengbach, Georg : 14; Batson, George: 13; Clark, Brian : 13; De Obaldia, René 
: 13; Delannoy, Roland : 13; Levin, Ira : 13; Schwartz, Otto en Mathern, Carl : 13; 
Smet, Marc : 13; Vinci, Raymond en Valmy, Jean : 13; Andrea, Max : 12; Blaaser, 
Johan en Blaaser, Jan : 12; Farell, Bernard : 12; Geldhof, Rudy : 12; Gevers, Jos en 
Verten, Jeroom : 12; Higgins, Colin : 12; Mathijssen, Hugo : 12; Smets, Karel : 12; 
Swartenbroekx, René : 12; Wuyts, Willy : 12; Abbott, Rick : 11; Berghmans, Jos : 11; 
Clark, Ron en Bobrick, Sam : 11; Cools, Frans : 11; Dahl, Roald : 11; De Bie, Marc : 
11; Kishon, Ephraim : 11; Marriott Anthony en Foot, Alister : 11; Rand, Ayn : 11; 
Soetewey, Rudy en Schoeters, Staf : 12; Van Essche, Rik : 11 
 
 

4.5.2. Indeling volgens normenlijst en genre 

 

Het toepassen van de normenlijst op de selectie auteurs uit 4.5.1 stelt ons in staat  hen  

in te delen16; na het aantal producties wordt voor elke auteur ook meteen vermeld hoe 

deze producties verspreid liggen over de vier verbonden (zie verder 4.5.5). Met het oog 

op de verder analyse hebben wij ook meteen reeds een rudimentair genreonderscheid 

aangebracht door – met inachtneming van de stukken die daadwerkelijk 

geprogrammeerd werden, zie rapport in bijlage 3 – de auteurs van ‘ontspanningstoneel’ 

(blijspelen, tragi-komedies en al dan niet komische thrillers) te markeren met het 

symbool: (O). Wij namen hiervoor de categorieën over die door de fondscatalogi (zie 

4.1) worden gehanteerd, vermits deze – hoe betwistbaar ze soms ook mogen zijn – 

vrijwel steeds door de amateurgezelschappen worden gevolgd. De overige auteurs 

behoren tot wat we met een overkoepelende term als ‘probleemtoneel’ aanduiden. 

                                                 
16 Romain Deconinck en Ruud de Ridder werden bij de auteurs voor het beroepstoneel ondergebracht, omdat zij 
hun voorstellingen brachten en brengen in een – weliswaar niet gesubsidieerde – beroepscontext. 
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We beschouwen in dit onderdeel wel de producties in globo. Verder (zie 4.5.5 en 4.5.6). 

zullen we voor een aantal welgekozen auteurs meer in detail ingaan op de verdeling van 

de producties van afzonderlijk toneelstukken over de verschillende federaties. 

 

4.5.2.1. Buitenlandse auteurs. 

 

Deze groep bevat 52 auteurs, samen goed voor 1376 producties: 

 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Ray Cooney  (O) 148 14 1 41 92 
Alan Ayckbourn (O) 112 5 6 22 79 
Neil Simon (O) 97 6 7 27 57 
Dario Fo  56 2 9 12 33 
Jack Popplewell (O) 52 3 3 11 35 
John Patrick (O) 46 4 - 13 29 
Marc Camoletti (O) 44 - 3 15 26 
Derek Benfield (O) 40 7 1 15 17 
Michael Frayn (O) 33 1 2 9 21 
Robert Thomas 33 2 - 7 24 
Edward Albee 25 - 3 10 12 
Carlo Goldoni (O) 25 - 1 7 17 
Pierre Barillet en J.P. Grédy (O) 24 1 - 6 17 
Anthony Marriott en Bob Grant (O) 24 4 - 4 16 
Federico Garcia Lorca  23 1 2 10 10 
Arthur Miller 23 1 2 5 15 
Harold Pinter 23 - 5 9 9 
Tennessee Williams 22 - 2 6 14 
Agatha Christie (O)  21 1 1 4 15 
Charles Dickens  21 – 3 5 13 
Georges Feydeau (O)  21 1 – 5 15 
Duncan Greenwood-Derek Parkes (O) 21 4 – 8 9 
Claude Magnier (O) 20 2 - 8 10 
Peter Shaffer 20 - 1 7 12 
Jean Bernard-Luc en J.P. Conty (O) 19 2 2 7 8 
Dale Wasserman 19 1 - 4 14 
John Dole (O) 18 3 - 3 12 
Fitzgerald Kusz 18 2 2 6 8 
Jean Anouilh  17 – 1 6 10 
Berthold Brecht 17 1 1 5 10 
Pavel Kohout 17 - - 2 15 
Françoise Dorin (O) 16 1 1 5 9 
Charles Dyer 16 2 2 2 10 
John Godber (O) 16 2 3 4 7 
Eugène Ionesco 16 – 1 6 9 
Ron Jones 16 – 2 3 11 
William Russell (O) 15 – 3 4 8 
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Otto Schwartz-Georg Lengbach (O) 14 3 1 2 8 
George Batson (O) 13 2 1 2 8 
Brian Clark 13 1 1 6 5 
René de Obaldia  13 1 1 5 6 
Ira Levin (O)  13 1 2 4 6 
Otto Schwartz en Carl Mathern (O) 13 1 – 1 11 
Raymond Vinci en Jean Valmy (O) 13 2 – 8 3 
Bernard Farell 12 1 1 5 5 
Colin Higgins (O) 12 - - 2 10 
Rick Abbott (O) 11 – 2 1 8 
Ron Clark en Sam Bobrick (O) 11 1 1 1 8 
Roald Dahl 11 - - 5 6 
Iphraim Kishon 11 - - - 11 
Anthony Marriott en Alister Foot (O) 11 2 – 1 8 
Ayn Rand (O) 11 1 – 5 5 

TOTALEN 1376 89 80 371 836 

 

4.5.2.2. Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel. 

 

Deze groep bevat 47 auteurs, samen goed voor 1526 producties: 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Paul Coppens (O) 126 20 2 30 74 
Luc Kerkhofs (O) 126 28 5 28 65   
Paul Coppens en Guy Didelez (O) 94 13 2 25 54   
Pierre Soetewey  81 9 6 22 44  
Lode Pools  76 8 2 15 51  
Luc Gijsbrecht (O) 71 6 3 24 38  
Anton Klee (O) 70 5 1 20 44  
Peter de Kemel (O)  65 5 12 16 32  
Bruno Timp (O) 63 12 4 17 30    
Hilda Vleugels  51 8 3 15 25  
Johan Deckers  45 4 5 8 28  
Paul Vanbossuyt  38 1 2 7 28  
J. Hemmink-Kamp (Nederland) (O)  37 6 - 8 23  
John Vermeulen (O) 36 3 1 15 17  
Kamiel Kemels (O) 33 4 2 6 21  
Raymond Cogen  30 2 2 11 15  
Lode Ansoms  27 6 1 9 11  
René Gijbels (O)  23 7 - 3 13  
Jos Houben  21 3 1 7 10  
Ghislain Debray (O) 20 2 1 10 7  
Jack Staal (O) 20 5 - 5 10  
Eddy Thomas (O) 20 6 – 4 10 
Rudi Soetewey (O) 19 2 3 4 10  
Fons Vinck  19 - - 11 8  
Benny Baudewijns (O) 18 3 - 7 8 
Johan Albalonga (pseud.)  17 3 - 3 11 
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Eddy van Ginckel (O) 17 1 10 2 4 
Alex van Haecke (O) 17 9 1 2 5  
Wilfried van Lint (O) 16 1 1 8 6 
Ivo Maes (O) 15 8 - 1 6  
Etienne Notteboom (O) 15 4 - 4 7  
Gerard van Dijk (O) 15 2 - 3 10  
Hans van Wijngaerde (Nederland) (O) 15 3 - 4 8  
Edward de Ruysscher (O) 14 2 - 2 10  
Willem H. Famee (pseud.) (O)  14 3 - 6 5    
Roland Delannoy (O) 13 - - 1 12  
Marc Smet  13 - - 5 8 
Max Andrea (O) 12 1 - 2 9  
Johan en Jan Blaaser (Nederland) (O)  12 2 1 2 7  
Rudy Soetewey en Staf Schoeters (O) 12 1 - 3 8 
René Swartenbroekx  12 2 1 1 8  
Karel Smets (O) 12 1 1 7 3  
Willy Wuyts  12 2 1 2 7  
Jos Berghmans (O) 11 6 - 2 3  
Frans Cools  11 - - 5 6  
Marc de Bie (O) 11 - - 7 4  

  Rik van Essche 11 10 - 1 - 

TOTALEN 1526 229 74 400 823   
          
 

4.5.2.3. Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel. 

 
Deze groep bevat 16 auteurs, samen goed voor 517 producties: 
  

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 
 

Walter van den Broeck 101 9 4 25 63 
René Verheezen  60 5 3 16 36  
Ruud de Ridder (O) 57 5 4 16 32 
Hugo Claus  38 1 5 14 18  
Felix Timmermans  37 7 - 11 19  
Dimitri Frenkel Frank (Nederland)  31 1 4 8 18 
Romain Deconinck (O)  30 7 2 9 12  
Jan Christiaens sr.  26 4 3 4 15 
Cyriel Buysse  22 1 3 4 14  
Walter Van de Velde (O) 22 1 1 5 15  
Gaston Martens (O) 22 1 1 1 19  
Ed Vanderweyden  17 - - 5 12  
Yvonne Keuls (Nederland)  15 1 1 2 11  
Guido van Meir  15 - 4 6 5  
Rudy Geldhof  12 2 - 4 6  
Jos Gevers en Jeroom Verten (O)  12 2 - 6 4 

TOTALEN 517 47 35 136 299 
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4.5.2.4. Auteurs van repertoiretoneel. 

 

Deze groep bevat 5 auteurs, samen goed voor 180 producties: 

      

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT  

William Shakespeare 75 - 6 24 45   
J.B.P. Molière  56 2 5 17 32 
Anton Tsjechov  19 - 2 6 11  
Oscar Wilde 16 1 2 4 9 
Henrik Ibsen  14 - 1 4 9  

TOTALEN 180 3 16 55 106 

 

 

4.5.3. De belangrijkste verhoudingen.  

 

Samenvattend treffen we in 4.5.2 volgende verdeling aan:  

 

 aantal auteurs aantal producties 

Buitenlandse auteurs 52 1376 

Nederlandstalige auteurs 
voor amateurtoneel 

47 1526 

Nederlandstalige auteurs 
voor beroepstoneel 

16 517 

Repertoire-auteurs 5 180 

 

 

Uit deze verdeling over de vier federaties samen kunnen we reeds meteen afleiden dat 

het aantal buitenlandse auteurs (52 of 43,33 % van 120) en Nederlandstalige auteurs 

voor amateurtoneel (47 of 39,17%) met 4,16% verschil heel dicht in elkaars buurt 

liggen.  

 

Dit is eveneens het geval voor het aantal producties, met 1376 of 38,23% van 3599 

tegenover 1526 of 42,40%, wat een bijna identiek verschil van 4,1% geeft, maar wel 

met dien verstande dat het kleinere aantal auteurs - 47 tegenover 52 - wel het grootst 

aantal producties oplevert: 1526 tegenover 1376.  
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We stellen dus al meteen vast dat de Nederlandstalige auteurs voor amateurtoneel qua 

producties domineren, gevolgd door de vertaalde buitenlandse auteurs. De 

Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel vertegenwoordigen met 16 auteurs en 

517 producties respectievelijk slechts 13,33% en 14,37%. De 5 repertoire-auteurs zijn 

de hekkensluiters met 180 producties, respectievelijk 4,17% (van 120) en 5% (van 

3599); ze stijgen dus zowel qua aantal als qua producties niet boven de 5%.      

 

We kunnen deze bevindingen als volgt in tabel brengen: 

 

 

Periode 1995-1999 aantal auteurs aantal producties 

Buitenlandse auteurs  52        43,33% 1376          38,23% 

Nederlandstalige auteurs 
Voor amateurtoneel 

 47        39,17% 1526          42,40% 

Nederlandstalige auteurs  
Voor beroepstoneel 

 16        13,33%   517          14,37% 

Repertoire-auteurs    5          4,17%   180                 5% 

Totaal 120          100%  3599            100% 

 

 

Indien we hier nog het onderscheid tussen het amusementstoneel - in de 

overzichtstabellen onder 4.5.2 gemarkeerd met: (O) – en het probleemtoneel bijvoegen, 

dan treffen we in de vier categorieën auteurs volgende verdeling aan:  

 

 

 amusementstoneel Probleemtoneel 

Buitenlandse auteurs 29 24 

Nederlandstalige auteurs 
voor amateurtoneel 

32 15 

Nederlandstalige auteurs 
voor beroepstoneel 

5 11 

Repertoire-auteurs 217 3 

 

 

                                                 
17 J.B.P. Molière en O. Wilde, van wie - op één productie van Salomé na – enkel komedies worden opgevoerd, 
zie bijlage 3: 301 
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4.5.4. Conclusies m.b.t. de vastgestelde verhoudingen. 

 

De onderwaardering van Vlaamse auteurs en het overwicht van geïmporteerde stukken 

– een terecht geuite klacht  over het beroepstoneel18 - gaat dus voor het amateurtoneel 

niet op: samengeteld staan  6319 Nederlandstalige auteurs (= 52,5%) tegenover 52 

buitenlanders (= 43,33%). 

  

De dominantie van de amusementsauteurs is verpletterend en bovendien grotendeels een 

aangelegenheid van de 34 Vlaamse auteurs (voor amateurtoneel en beroepstoneel 

samen). 

Het Noord-Nederlandse drama blijft met 5 auteurs zo goed als afwezig in de 

programmatie, in Nederland is dit trouwens net andersom20. 

Bij de buitenlandse auteurs overheerst het Angelsaksische drama, zowel binnen als 

buiten het amusementsgenre.  

 

In dit opzicht sluit het Vlaamse amateurtoneel aan bij de evolutie die zich in het 

beroepstoneel heeft voltrokken. Tot voor de Eerste Wereldoorlog oriënteerde de Franse 

nationale letterkunde het Vlaamse repertoire. In het amusementsgenre primeerde het 

Franse boulevardstuk en binnen het ernstige genre het Franse pièce-bien-faite, het 

symbolistisch drama, het ideeëndrama en het classicistisch drama. Na de  Tweede 

Wereldoorlog werd dit patroon doorbroken: de Engelse ‘society comedy’ onttroonde de 

Franse vaudeville en ook in het ernstige genre werd het Angelsaksisch drama 

toonaangevend21.  

 

Wat de genres en stromingen betreft, kunnen een aantal vaststellingen22 worden gedaan. 

  

Het blijspel blijkt een Angelsaksische-Franse aangelegenheid : de Franse vaudeville-

auteur uit de belle époque, George Feydeau (21), en zijn hedendaagse opvolgers Barillet 

& Grédy (24) en Françoise Dorin (16). De onbetwiste meesters in het lichte genre zijn 

nu evenwel de Britten Ray Cooney (148) en Alan Ayckbourn (112) en de Amerikaan 

                                                 
18 cf. Van Schoor 1979: 15 
19 zelfs indien we de 5 Noord-Nederlandse auteurs bij de buitenlanders zouden rekenen, geeft dit nog steeds 58 
tegenover 57 
20 cf. Opsomer 1983: 388 
21 cf. Opsomer 1983: 372 



 129 

Neil Simon (97); ze worden gevolgd door nog twaalf landgenoten, alle auteurs van ‘well 

made comedies’: Jack Popplewell (52), Derek Benfield (40), Michael Frayn (33), 

Anthony Marriott & Bob Grant (24), Duncan Greenwood & Derek Parkes (21), John 

Dole (18), John Godber (16),William Russell (15), Colin Higgins (12), Rick Abbott 

(11), Ron Clark & Sam Bobrick (11), Anthony Marriott & Alister Foot (11). Deze 

indrukwekkende reeks eindigt met hun nog niet volledig vergeten 19de eeuwse 

voorganger Oscar Wilde (16). 

 

Ook de thriller is een Anglo-Amerikaanse onderneming met Agatha Christie (21), 

George Batson (13), Ira Levin (13), Ayn Rand (11) en Francis Durbridge (10)23. 

 

De absurdistische golf van 1975-1980 echoot na met de Brit Harold Pinter (23) die voor 

een realistisch bovenlaagje koos en de Frans-Roemeense ‘rechtse anarchist24’ Eugène 

Ionesco (16). 

 

De exploratie van het “inner self” is eveneens een bijna exclusieve Angelsaksische 

activiteit met Eduard Albee (25), Arthur Miller (23) en Peter Schaffer (20); 

 

Het Vlaamse psychologisch drama is present met het werk van René Verheezen (60) en 

Rudy Geldhof (12). 

 

Maatschappij-kritisch toneel wordt flink vertegenwoordigd door de Vlamingen Walter 

van den Broeck (101) en  - in mindere mate - Jan Christiaens sr (26) en door de Duitser 

R.W. Fasssbinder (9)25 en uit het voormalige Oostblok Pavel Kohout (17). 

 

Wat de oudere auteurs betreft :  

 

Sociokritische auteurs van rond de vorige eeuwwisseling, die ook belangstelling hadden 

voor de psychoanalyse, zijn Anton Tsjechov (19) en Henrik Ibsen (19); uit de periode 

                                                                                                                                                         
22 achter de auteursnaam vermelden we telkens tussen haakjes het aantal producties  
23 hij viel met 10 producties net buiten onze selectie met de 120 populairste auteurs, zie bijlage 3: 97 
24 uitspraak van Richard N. Coe in Teater, jg 3, nr 2 
25 ook deze auteur viel met 9 producties net buiten de selectie, zie bijlage 3:116-117 
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voor en na het interbellum wordt het maatschappij-kritische drama van Bertolt Brecht 

(17) en het Franse existentialistische toneel26 van Jean Anouilh (17) gespeeld. 

Eigen auteurs uit deze periode zijn Felix Timmermans (37) en Gaston Martens (22) 

voor het interbellum27 en Cyriel Buysse (22) voor de periode rond de vorige 

eeuwwisseling. 

 

Het Elisabethaanse drama en het Franse classicisme zijn vertegenwoordigd met 

Shakespeare (75)28 en Molière (56).     

                                                    

Indien we ons beperken tot de 20 meest gespeelde auteurs (50 producties of meer in de 

onderzochte periode) dan wordt de boven geschetste trend nog duidelijker: bij de 

buitenlanders treffen we vier Angelsaksische blijspelauteurs (Ray Cooney, Alan 

Ayckbourn, Neil Simon en Jack Popplewell) en de Italiaan Dario Fo29 van wie 

hoofdzakelijk komisch werk wordt geprogrammeerd, samen goed voor 465 producties. 

 

Bij de 10 Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel, die 823 producties op hun 

naam hebben, vinden we maar liefst 7 Vlaamse blijspelauteurs terug (Paul Coppens, 

Luc Kerkhofs, Paul Coppens en Guy Didelez, Luc Gijsbrechts, Anton Klee, Peter de 

Kemel en Bruno Timp30) samen goed voor 615 producties.  

 

Slechts 3 Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel overschrijden de drempel van 

50 producties: Walter van den Broeck (201), René Verheezen (60) en Ruud de Ridder 

(57). De meest getalenteerde en meest veelzijdige Vlaamse auteur, Hugo Claus31, brengt 

het in het amateurtoneel tot ‘slechts’ 38 producties. 

 

De meest geproduceerde auteur is – zoals we reeds zagen - de Britse blijspelschrijver 

Ray Cooney (148 producties), gevolgd door de Vlamingen Paul Coppens en Luc 

Kerkhofs, allebei met 126 producties.   

                                                 
26 J.P. Sartre haalt slechts 7 producties, zie bijlage 3:225 
27 Herman Teirlinck werd geen enkele keer gespeeld 
28 opvallend is de voorkeur voor zijn komedies én voor Hamlet, dat toch voor heel wat kringen een uitdagende 
‘tour de force’ blijkt te zijn, zie bijlage 3: 230-232 
29 de populariteit van Dario Fo kan wellicht worden verklaard door het enorme succes van Mistero Buffo en door 
de actieve aanwezigheid van Fo in Vlaanderen 
30 de overige drie Vlaamse auteurs in dit segment die niet specifiek tot het blijspelgenre behoren zijn: Pierre 
Soetewey, Lode Pools en Hilda Vleugels 
31 zie o.m. Van Schoor 1983: 343 
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We benadrukten reeds bij de aanvang van dit hoofdstuk dat er zo goed als geen 

gepubliceerde statistische gegevens, van de orde die ons hier interesseert, beschikbaar 

zijn. Een gelukkige uitzondering vormt Marcel van Spaandoncks Een oog en een oor. 

Een zwerftocht doorheen 25 jaar Koninklijk Landjuweel 1972-1997. Dit verdienstelijk 

werk geeft ons inzicht in het, uiteraard in omvang veel meer bescheiden, repertoire  dat 

werd opgevoerd in de wedstrijden voor het Landjuweel.32 

 

Interessant zijn de in de studie aangeboden overzichten van de meest gespeelde auteurs 

in de periodes 1922-1972 en 1972-1997, evenals de alfabetische lijst van de opgevoerde 

stukken in de periode 1972-1997. Het valt op dat voor het Landjuweel het aandeel van 

de Nederlandstalige auteurs slechts 34% bedroeg in 1922-1972 en nog daalde naar 28% 

in 1972-1997. De Noord-Nederlandse auteurs deemsterden haast volledig weg.33 

 

Uit de vergelijking met deze studie en onze reslutaten kunnen we grote parallellen 

afleiden m.b.t. de meest gespeelde auteurs: De populairste auteurs34 in het Landjuweel 

vinden we ook in ons onderzoek terug.  

 

Het beduidend kleinere percentage Nederlandstalige auteurs (een verschil van 18,5% 

voor 1922-1972 en van 24,5% voor 1972-1997) kan worden verklaard door een groter 

kwaliteitsstreven bij de groepen die deelnemen aan het Landjuweel. In de lijst35 met de 

in totaal 106 in de periode 1972-1997 gespeelde auteurs, zijn er slechts twee van de 47 

auteurs terug te vinden die wij onderbrachten in de categorie Nederlandstalige auteurs 

voor het amateurtoneel:  Pierre Soetewey en René Swartenbroekx die elk éénmaal 

opgevoerd werden (resp. in het 46ste en het 50ste Landjuweel). 

                                

4.5.5. Spreiding van de producties over de vier federaties. 

 

Om dieper te kunnen analyseren dienen we nu door te dringen tot op het niveau van de 

afzonderlijke federaties. 

 

                                                 
32 cf. Koninklijk Landjuweel: In Vademecum  Amateurkunsten, 31.03.1998: 16-17 
33 cf. Van Spaandonck 1997: 72-73 
34 cf. Van Spaandonck 1997: 205-206 
35 cf. Van Spaandonck 1997: 149-155 
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Uit het volledige rapport kan de verdeling van 6532 producties over de federaties 

worden afgeleid:  

FAKREA 587 producties; FVST 509; KNTV 1833; NVKT 3603 

Totaal: 6532 

 

Wanneer we deze cijfers vergelijken met het aantal groepen dat elke federatie telt (zie 

hoofdstuk 6.2.2), dan kunnen we het productiegemiddelde berekenen:  

 

 

 aantal groepen 
per federatie 

Totaal aantal 
producties 

Productiegemiddelde
periode 1995-1999 

FAKREA 151 587 3,88 

FVST 70 509 7,27 

KNTV 251 1833 7,3 

NVKT 505 3603 7,13 

 

 

Hieruit wordt duidelijk dat het productiegemiddelde, d.w.z. de verhouding tussen het 

aantal groepen en het aantal producties vrijwel gelijk ligt voor FVST, KNTV en NVKT, 

met een factor die net iets meer dan 7 bedraagt, maar dat het productiegemiddelde van 

de federatie FAKREA in vergelijking met de andere verbonden amper de helft haalt met 

een factor 3,88. 

 

De vier groepen auteurs die we eerder onderscheidden,  samen 120 in getal op een totaal 

van 1224 - iets meer dan 10% -   zijn goed voor 3599 producties - ruim 55 % - op een 

totaal van 6532,  wat de representativiteit van de door ons gemaakte selectie (meer dan 

10 producties over de hele periode, zie 4.5.1) ook cijfermatig aantoont.  

 

De verdeling van de 120 auteurs over de verbonden valt af te leiden uit de uitsplitsing 

van de producties over de vier federaties die we makkelijkheidshalve meteen  reeds 

vermelden in de lijst opgenomen onder 4.5.2. 

 

 

 



 133 

Samengeteld en vergeleken geeft dit volgende tabel: 

 

Producties 1995-1999 FAKREA FVST KNTV NVKT TOTAAL 

Buitenlandse auteurs  89    6,5%   80    5,7% 371      7%   836    60,8% 1376 100% 

Nederlandstalige auteurs 
voor amateurtoneel 

229    15%    74    4,8% 400  26,2%   823       54% 1526 100% 

Nederlandstalige auteurs 
voor beroepstoneel 

  47      9%   35    6,8% 136  26,4%   299    57,8%   517 100% 

Repertoire-auteurs    3    1,6%   16    8,9%   55  30,6%   106    58,9%   180 100% 

Totaal 368 205 962 2064 3599 

 

 

Wanneer we ons zoals daarnet toespitsen op de 20 meest gespeelde auteurs (50 

producties of meer) en meteen ook de percentages berekenen, dan geeft dit volgende 

verdeling over de vier verbonden: 

 

Buitenlandse auteurs: 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Ray Cooney (O) 148 14/9,5% 1/0,6% 41/27,7% 92/62,2% 
Alan Ayckbourn (O) 112 5/4,5% 6/5,3% 22/19,7% 79/70,5% 
Neil Simon (O) 97 6/6,2% 7/7,2% 27/27,8% 57/58,8% 
Dario Fo  56 2/3,5 9/6% 12/21,5% 33/59% 
Jack Popplewell (O) 52 3/5,8% 3/5,8% 11/21,2% 35/67,3% 

totaal : 465 30/6,4% 26/5,6% 113/24,3% 296/63,7% 

 
 

Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel : 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Paul Coppens (O) 126 20/5,9% 2/1,6% 30/23,8% 74/58,7% 
Luc Kerkhofs (O) 126 28/22,2% 5/4% 28/22,2% 65/51,6%   
Paul Coppens en Guy Didelez (O) 94 13/13,8% 2/2,1% 25/26,6% 54/57,5%   
Pierre Soetewey  81 9/11,1% 6/7,4% 22/27,2% 44/54,3%  
Lode Pools  76 8/10,5% 2/2,6% 15/19,8% 51/67,1%  
Luc Gijsbrecht (O) 71 6/8,4% 3/4,2% 24/33,8% 38/53,6%  
Anton Klee (O) 70 5/7,2% 1/1,4% 20/28,6% 44/62,8%  
Peter de Kemel (O)  65 5/7,7% 12/18,5% 16/24,6% 32/49,2%  
Bruno Timp (O) 63 12/19% 4/6,4% 17/27% 30/47,6%    
Hilda Vleugels  51 8/15,7% 3/5,5% 15/29,5% 25/49,3%  

totaal : 823 114/13,8% 40/4,9% 212/25,8% 457/55,5% 
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Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel : 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Walter van den Broeck 101 9/8,9% 4/3,9% 25/24,8% 63/62,4% 
René Verheezen  60 5/8,3% 3/5% 16/26,7% 36/60%  
Ruud de Ridder (O) 57 5/8,8% 4/7% 16/28% 32/56,2% 

 totaal : 218 19/8,7% 11/5% 57/26% 131/60% 

  

 Repertoire-auteurs: 

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

William Shakespeare 75 - 6/8% 24/32% 45/60%   
J.B.P. Molière  56 2/3,6% 5/9% 17/30,3% 32/57,1% 

totaal : 131 2/1,5% 11/8,4% 41/31,3% 77/58,8% 

 

 

De percentages kunnen ons met enige voorzichtigheid doen besluiten dat deze vier 

groepen van in totaal 120 auteurs – waarvan we het zware accent op het 

amusementstoneel reeds aangaven (4.5.4) – ongeveer even goed in de markt liggen bij 

KNTV en NVKT met percentages die resp. rond de 30% en de 60% cirkelen en 

rekening houdend met de getalsterkte van het aantal bij deze federaties aangesloten 

kringen. Voor het NVKT valt een wel wat grotere belangstelling voor de buitenlandse 

blijspelauteurs te detecteren (63,7%) en in iets mindere mate ook voor het het 

Nederlandstalig werk voor beroepstoneel 60%. 

 

Bij FAKREA en FVST ligt dit anders : FAKREA heeft een duidelijke voorkeur voor de 

Vlaamse auteurs voor amateurstoneel 13,8 % en de FVST eerder een ‘afkeer’ met 4,9%, 

bij de Nederlandstalige auteurs voor het beroepstheater komen de percentages wat 

dichter bij elkaar : 8.7% tegnover 5%, evenals bij de buitenlandse blijspelauteurs : 6,4% 

tegenover 5,6%. Bij de repertoireauteurs wijken deze federaties opnieuw gevoelig af : 

FAKREA 1,5% en FVST 8,4%.  

Hierbij mag ook niet uit het ook worden verloren dat FAKREA 151 kringen telt en 

FVST minder dan de helft met slechts 70 groepen. 

FAKREA  heeft dus blijkbaar een voorkeur voor zéér vrijblijvende werk dat kwalitatief 

niet erg hoog scoort,  terwijl dit bij de FVST precies net andersom is. 
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4.5.6. Referentielijsten. 

 

Uit de 122436 in de periode 1995-1999 gespeelde auteurs, zoals opgenomen in het 

rapport (bijlage 3), stelden wij een eerste referentielijst van binnen- en buitenlandse 

auteurs samen met als criterium dat hun stukken tot het kwaliteitsvolle probleemtoneel 

kunnen worden gerekend. De norm hiervoor ligt in de lijn van wat we in hoofdstuk 2.1 

zagen m.b.t. de definitie van kunst, meer bepaald de rol van de deskundigen, de critici, 

de plaats binnen de kunsthistorische traditie en een zekere continuïteit van productie37. 

Toegepast op het toneel impliceert dit dat onze norm voor het samenstellen van de 

referentielijst uit het totaal van 1224 gespeelde auteurs, ingegeven is door de wijze 

waarop deze zich plaatsen in de literatuurgeschiedenis en de erkenning door de al dan 

niet academische toneelkritiek. Uiteraard werd enkel rekening gehouden met auteurs die 

een bepaalde productiviteit aan de dag legden, zodat ook aan het criterium van de 

continuïteit werd voldaan. Bovendien heeft hun werk een meer uitgesproken strekking, 

vanuit de werkhypothese dat dit ons zou moeten toelaten enkele uitspraken te doen in 

levensbeschouwelijk-ideologische zin (zie 4.5.7).  

 

Onze tweede referentielijst bestaat uit alle door de verbonden geproduceerde repertoire-

auteurs.  

 

Het gebruik van deze referentielijsten compenseert ook de onder 4.5.1 gehanteerde 

deselectie van de auteurs met minder dan 11 producties over de hele onderzochte 

periode vermits voor het opstellen van de referentielijsten deze groep wél in 

beschouwing werd genomen. 

 

Referentielijst 1  

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT  

 Heinrich Böll 2 - 1 - 1 
Louis Paul Boon 4 1 1 1 1 
Bertolt Brecht 17 1 1 5 10 
Georg Büchner 7 - - 4 3 
Albert Camus 2 - - 1 1 
Ernest Claes 2 - - 1 1 
Hugo Claus 38 1 5 14 18 

                                                 
36 zie noot 12  
37 cf. Elias 1990: 29-30 
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Geertrui Daem 7 - 1 1 5  
Paul de Mont 5 2 - - 3 
Friedrich Dürrenmatt 4 - 1 1 2 
Rainer Werner Fassbinder 9 - - 4 5 
Dario Fo 56 2 9 12 33 
Max Frisch 6 - - 1 5 
Jean Genet 7 - 1 3 3 
Witold Gombrowicz 2 - 1 - 1 
Graham Greene 1 - - - 1 
Judith Herzberg 3 - - 1 2 
Eugene Ionesco 16 - 1 6 9 
Paul Koeck 7 - 1 2 4 
Pavel Kohout 17 - - 2 15 
Tom Lanoye / Herman Brusselmans 10 - 2 2 6 
Federico Garcia Lorca 23 1 2 10 10 
David Mamet 6 - 1 2 3 
Arthur Miller 23 1 2 5 15 
Eugene O’Neill 1 - - 1 - 
John Osborne 2 - 1 - 1 
Harold Pinter 23 - 5 9 9 
John Boyton Priestley 6 - 1 2 3 
Jean Paul Sartre 7 - - 3 4 
Arthur Schnitzler 3 - - - 3 
Peter Shaffer 20 - 1 7 12 
Felix Timmermans 37 7 - 11 19 
Ödön von Horvath 1 - - - 1 
Walter van den Broeck 101 9 4 25 63 
Roger van Ransbeek 2 - - 2 - 
René Verheezen 60 5 3 16 36 
Tennessee Williams 22 - 2 6 14 

TOTAAL referentielijst 1 559 30 47 160 322 

 

 

Referentielijst 2 (repertoire-auteurs) 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Aristophanes 7 - 1 3 3 
Alexandre Dumas 1 - - 1 - 
Euripides 6 - - 2 4 
Johan Wolfgang Goethe 1 - 1 - - 
Maxim Gorki 2 - 1 1 - 
Herman Heijermans 5 - - 3 2 
Henrik Ibsen 14 - 1 4 9 
J.B.P. Molière 56 2 5 17 32 
William Shakespeare 75 - 6 24 45 
George Bernard Shaw 6 - - 2 4 
Sophocles 7 - 1 2 4 
August Strindberg 5 - - 1 4 
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Anton Tsjechov 19 - 2 6 11 
Vondel 1 - - 1 - 
Oscar Wilde 16 1 2 4 9 

TOTAAL referentielijst 2 221 3 20 71 127 

 

4.5.7. Interpretatie referentielijsten. 

 

Refentielijst 1. 

 

Deze lijst bevat een bewust gekozen aantal auteurs van wie het  werk aansluit bij een 

progressief maatschappelijk en individueel engagement en probleemgegevens als 

(homo)sexualiteit, individuele en sociale ontvoogding, relatie man-vrouw e.d.m. niet uit 

de weg gaat.  

Ook een veel meer beperkte groep van eerder traditionele en behoudende auteurs werd 

erin opgenomen : Ernest Claes, Paul de Mont, Graham Greene, J.B. Priestley en Felix 

Timmermans. 

 

Algemeen kunnen we uit de cijfers concluderen dat, op enkele uitzonderingen na, al 

deze auteurs weinig worden gespeeld. Hierin enige levensbeschouwelijk-ideologische 

duiding aanbrengen is bijgevolg moeilijk. 

 

We merken ook op dat een aantal auteurs precies niet worden gespeeld in de federatie 

waar men hun werk eerder wel zou verwachten en omgekeerd, maar ook hier speelt het 

geringe aantal producties ons parten. 

 

We stellen vast dat twee uitgesproken katholieke auteurs als Felix Timmermans (37) en 

Paul de Mont (5) niet door de socialistische federatie worden gespeeld. Op 

Timmermans na ligt het aantal producties echter zo laag dat het niet aangewezen is 

daaruit conclusies te trekken. 

 

Wel kunnen we uit de opvallende afwezigheid van FAKREA in referentielijst 1 

opmaken dat deze federatie kennelijk niet erg geïnteresseerd is in het gedachtegoed van 

progressieve auteurs in het algemeen. 

 



 138 

Het NVKT en in mindere mate ook het KNTV spreiden daarentegen een bepaalde 

breedheid en ruimdenkendheid ten toon waaruit in elk geval kan worden afgeleid dat bij 

hun pogingen om een repertoire van een hoger niveau te brengen hun artistieke ambities 

zeker niet gehinderd worden door levensbeschouwelijk-ideologische opties. 

 

Refententielijst 2. 

  

Uit deze lijst met oude en modernere repertoire-auteurs kunnen we concluderen dat er 

zo goed als geen belangstelling meer bestaat voor de oudere traditie en de klassieken, 

met als enige uitzonderingen Shakespeare (75) en Molière (56), die we al eerder 

bespraken, en als modernere repertoire-auteurs uit de 19de eeuwe traditie Anton 

Tjechov (19), Oscar Wilde (16) en Henrik Ibsen (14). 

 

4.6. Conclusies. 

 

Op basis van een toch wel representatief te noemen aantal auteurs en producties kunnen 

we concluderen dat de programmatie in haar geheel geen grote verzuilingskenmerken 

meer vertoont. De tijd is blijkbaar voorbij dat in katholieke kringen enkel auteurs 

worden gebracht die strookten met het christelijk gedachtegoed of dat in socialistische 

gezelschappen uitsluitend werk zou worden opgevoerd dat aansloot bij hun ideologische 

strekking.38 

 

We konden slechts heel minieme relicten van zuilaanhankelijkheid traceren in bepaalde 

aspecten van de programmatie. Het geringe aantal producties van stukken die daarvoor 

als graadmeter konden dienen vormden een probleem, tenzij men daaruit een conclusie 

op zich zou willen trekken. 

 

Wat de programmatie in haar geheel betreft, valt het bovendien op dat FAKREA, als 

federatie nochtans slechts opgericht in 1986 - toen het hoogtij van de verzuiling reeds 

flink voorbij was - momenteel nog het meest zuilgebonden lijkt met toch eerder een 

afkeer van probleemauteurs, die raken aan de problematiek van individuele 

ontvoogding, intieme man-vrouw relatie, (homo)sexualiteit en maatschappelijk of 

                                                 
38 zie ook 2.3.1 en 2.3.3 
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individueel engagement, zoals aanwezig in het werk van een groot aantal auteurs uit 

onze eerste referentielijst. Wij wijten dit aan de KWB-KAV invloed die het 

wezenskenmerk van deze federatie is.39  

 

Hoewel een receptieonderzoek vanuit esthetische kwaliteitsnormen buiten ons opzet 

valt, willen we vanuit het gevoerde onderzoek van de programmatie toch opmerken dat, 

ondanks de kwaliteitsbevorderende inspanningen die de federaties naar eigen zeggen 

hoog in hun vaandel schrijven40 en de nadruk die hierop wordt gelegd van 

overheidswege41, er nog bijzonder veel werk aan de winkel is. Vooral FAKREA scoort 

in dit opzicht niet goed.  

 

Men zal zich hierbij ook moeten beraden over groepen die duidelijk geen belangstelling 

aan de dag leggen voor de kwaliteitsbevorderende activiteiten die worden aangeboden.  

Op deze problematiek komen we nog terug in de hoofdstukken 5 en 7. 

 

Het valt op dat qua repertoirekeuze algemeen voor stukken wordt geopteerd die weinig 

risico inhouden omdat hun succes reeds door het beroepstoneel werd bevestigd. 

Het groot aantal producties van Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel is 

eveneens een constante. Ook hierin ligt een bepaalde gemakkelijkheidstrend, vermits dit 

werk overwegend totaal vrijblijvend, zelfs goedkoop amusement biedt, meestal in de 

vorm van weinig verfijnde situatiehumor en gespeeld in het dialect.  

 

Aan dit drama zouden dus zeer zeker ook kwaliteitseisen moeten worden gesteld, zowel 

wat betreft de literaire kwaliteit als de speelbaarheid. De vaststelling m.b.t. eigen 

dramateksten die Geert Opsomer in 1983 voor het beroepstoneel maakte, gaat evenzeer 

op voor het amateurtoneel en heeft vandaag nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet: 

“Men moet er de lijsten van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs, SABAM, 

Auteursbureau ALMO e.a. maar eens op naslaan. Het aanbod is niet onvoldoende maar 

het beantwoordt soms niet aan de specificiteit en de kwaliteitsnormen van de vraag; 

m.a.w. er is geen tekort aan dramateksten maar wel aan geschikte of goede 

dramateksten.” (Opsomer 1983: 355) Om het te stellen met een uitspraak die best een 

                                                 
39 zie 2.3.4 
40 zie hoofdtuk 7 
41 zie hoofdstukken 3 en 5 
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titel uit deze categorie toneelwerken zou kunnen zijn: het is niet de vraag hoeveel men 

eet, maar hoe fijn. 

 

Kwantitatief bekeken hebben we in dit hoofdstuk ook aangetoond dat in Vlaanderen 

heel veel amateurtoneel bedreven wordt, wat onze vaststellingen nog aan relevantie in 

de breedte doet winnen en aansluit bij de sociaal-culturele betekenis van het 

amateurtoneel, die we in hoofdstuk 2 onderscheidden (2.2). Het Nederlandstalig 

repertoire komt dominant naar voren in de opgevoerde stukken - zij het met de boven 

aangestipte reserves aangaande de kwaliteit van de auteurs en van de stukken - en bij de 

producties van buitenlandse origine overheerst het Anglo-Amerikaans drama. 

 

 

 
 

 


