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Voorwoord d 

'Hett is ook wel een keer af, hoor', zei mijn driejarige dochter Maayke troostend, 
toenn ik haar vertelde dat ik nog even zou gaan werken als zij sliep. Die opvatting 
hebb ik ook altijd gehuldigd, ook al ging het niet meer zo snel, toen ik het onder-
zoekk de laatste jaren in deeltijd deed. 

Ikk heb erg genoten van het schrijven van dit proefschrift. Daarbij heb ik van veel 
mensenn steun ondervonden. 

Bijj  Prof.dr. W Hogendoorn ben ik met het onderzoek begonnen. Hij bood mij 
dee gelegenheid om mijn onderzoeksvoorstel uit te voeren, als assistent in oplei-
dingg bij de vakgroep Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. 
Dankbaarr heb ik gebruik gemaakt van zijn theaterhistorische deskundigheid. Ik 
bedankk hem voor zijn begeleiding en vertrouwen. In de loop van mijn onderzoek 
verliepp zijn 'ius promovendi', waardoor hij geen promotor meer kon zijn. Hij 
bleeff  wel nauw bij het onderzoek betrokken. 

Prof.dr.. W. van den Berg, al vanaf het begin bij het onderzoek betrokken, was 
toenn zo vriendelijk de taak van promotor over te nemen. Ik bewaar goede herin-
neringenn aan de vele, stimulerende gesprekken die ik met hem voerde. Zijn kriti -
schee vragen brachten me tot nadenken, zijn enthousiasme voor mijn onderzoek 
hieldd me op de goede weg. Ik bedank hem zeer voor zijn hulp en vertrouwen. 

Waardevoll  waren ook de wetenschappelijke discussies en morele steun van de 
ledenn van de promovendiclub rond W. van den Berg (Micky Cornelissen, Yra van 
Dijk ,, Henk Ëijssens, Lotte Jensen, Gert-Jan Johannes, Ton van Kalmthout, Luc 
Korpel,, Ellen Krol, Lisa Kuitert, Jan Oosterholt, Paul Post, Toos Streng, Marleen 
dee Vries, Oscar Westers, Evert Wiskerke). De bijeenkomsten van deze club heb-
benn veel bijgedragen tot het plezier dat ik aan het werk beleefde. Speciaal noem ik 
Mickyy en Henk, die me met raad en daad terzijde stonden. 

Dee vakgroep Theaterwetenschap bood mij wetenschappelijk onderdak. Plezie-
rigg waren de AIO-bijeenkomsten onder leiding van Prof.dr. H. Schmid, met mijn 
collega'ss Saskia Boerma, Erik Laeven, Mieke van Schermbeek, Minet de Wied en 
Robb van der Zalm. Het was erg gezellig en ik heb dankzij hen veel van het vak 
theaterwetenschapp geleerd, wat mij als historicus welkom was. Rob en Erik be-
dankk ik bovendien hartelijk voor de samenwerking bij de colleges die we gaven. 
Diee waren een goede manier om mijn onderzoek in breder (historisch) perspectief 
tee zien. 

Vann de andere collega's bij Theaterwetenschap noem ik graag Peter Eversmann. 
Hijj  stond altijd klaar om computerproblemen te helpen oplossen. Willem Roden-
huiss was zo vriendelijk om enkele omissies in het notenapparaat 'op afstand' te 
helpenn aanvullen. Roger Beckers en Sjack Hunnckens hebben in Eindhoven com-
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puterproblemenn voor mij opgelost. Jan de Jong heeft meegedacht bij het omzetten 
vann de grafieken vanuit mijn verouderde grafische programma. 

Prof.dr.. L. Noordegraaf ben ik erkentelijk voor de literatuur die hij me gaf over 
dee negentiende-eeuwse levensstandaard. De gesprekken die ik met hem voerde 
warenn erg stimulerend. 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan Anna de Haas. Zij heeft het hele manuscript 
gelezenn en van deskundig commentaar voorzien. 

Bennoo Tieke was zo vriendelijk de samenvatting te vertalen, waarvoor ik hem 
hartelijkk dank zeg. 

Ikk bedank Jaco van der Stelt voor haar hulp bij het maken van het register en 
voorr de lezing van delen van het manuscript. 

Femkee Oosterdijk heeft me veel werk uit handen genomen bij het corrigeren 
vann de drukproeven. 

Ikk zeg ook de medewerkers van de verschillende instituten dank voor hun hulp 
bijj  het aanleveren van bronnen: van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, het 
Gemeentearchieff  Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het 
Theaterinstituutt Nederland (TIN). Van de Universiteitsbibliotheek wil ik met 
namee Marja Keyser noemen, die het manuscript las en informatie over toneeltijd-
schriftenn gaf. Van het TIN noem ik Tuja van den Berg, die vele vragen over de de-
corss wist te beantwoorden; Rob van der Zalm, die andere vragen voor mij oplos-
te;; Paul Post, die me op bronnen en artikelen wees. 

Specialee dank verdienen mijn ouders. Zij hebben altijd meegeleefd en hebben 
geholpenn bij de opvang van Maayke, anderhalve dag per week, zodat ik kon wer-
ken. . 

Dee grootste dank ben ik verschuldigd aan Hans Sterk, die het meeste met het 
proefschriftt te maken gehad heeft. Hij heeft me opgepept en nooit geklaagd over 
mijnn afwezigheid 's avonds, als ik achter de computer zat. In het begin dacht hij 
meee over telproblemen, later bewerkte hij de grafieken zodat ze geprint konden 
wordenn en las hij het manuscript. De laatste jaren nam hij vaak vrij , als ik naar 
Amsterdamm moest. 

Ofschoonn ik gelukkig niet veel van het gezinsleven gemist heb, zijn we denk ik 
alledriee blij : het is een keer afgekomen! 

februarii  2002 



Proloog g 

O N D E R W E RPP EN MOTIVATI E 

Inn de eerste plaats, heeft men te letten op de grove zinnelijkheid en verregaande verdier-
lijkin gg des Publieks, hetwelk gewoonlijk, of ook nu en dan, den Schouwburg bezoekt [...] 
Evenn als de dronkaart, die naar, gestadig vermeerderende, prikkeling der maag smacht, 
zooo haakt het naar gestadige, in sterkte meer en meer toenemende, aandoening en roering 
derr zintuigen.1 

Zoo schreef Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) in het 'voorbereidend ver-
toog'' bij zijn verhandeling over de toneelspeelkunst in 1826. Hi j voegde eraan toe 
datt hij 'den grooten hoop, niet alle de eenlingen' op het oog had. Hiermee gaf Wi-
seliuss een uiterst summiere karakterisering van het toneelbezoek van het grote pu-
bliek,, het onderwerp van deze studie.2 

I nn soortgelijke zin als Wiselius liet de redactie van het Amsterdamse toneeltijd-
schriftt De Tooneelkijker (1815-1819) zich uit. De 'goede smaak' en de kunstregels 
lietenn het publiek onverschillig; treur- en blijspelen t rokken bijna geen publiek, 
terwijll  'drama's' en 'melodrama's' een menigte belangstellenden op de been brach-
ten.. Daarmee gaf de negentiende eeuw volgens de recensenten een dieptepunt te 
zienn in de ontwikkel ing van de 'smaak' van het publiek. De neerwaartse spiraal 
wass na de opening van de nieuwe schouwburg op het Leidseplein in 1774 begon-

11 S. Ipz. Wiselius, De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede 
hethet nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels, voorgesteld in 
tweetwee voorlezingen, bij het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid, in de jaren 1821 en 
1822.1822. Door Mr. S.I.Z. Wiselius (Amsterdam 1826), Voorbereidend vertoog, XLVIII-XLIX . 
22 Ik gebruik de term 'toneelbezoek' in de ruime betekenis van potentieel of daadwerkelijk 
schouwburgbezoek.. Ik maak hier dit verschil in verband met het soort gegevens waarop mijn on-
derzoekk grotendeels gebaseerd is: opvoeringsfrequenties en recettes. Recettes geven een schatting 
vann de bezoekersaantallen en dus een beeld van het werkelijke toneelbezoek, maar die zijn niet 
voorr mijn hele onderzoeksperiode voorhanden (ik loop vooruit op p. 36-37). Voor een deel van 
dee periode verlaat ik mij alleen op opvoeringsfrequenties, en die weerspiegelen eigenlijk niet zo-
zeerr het werkelijke, maar het potentiële toneelbezoek; ze geven aan wat het publiek aan voorstel-
lingenn kon 'kopen'. Dat is te vergelijken met het kopen van boeken, een onderzoeksobject binnen 
dee literatuurwetenschap. Daar wordt voor dergelijk soort onderzoek het woord 'boekconsump-
tie'' gebruikt (JJ. Kloek en W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de ne-
gentiendegentiende eeuw (Middelburg 1988), 10. Ik gebruik het analoge woord 'toneelconsumptie' niet, 
omdatt dit minder fraai is en het bovendien te veel 'vertering' of 'smaak' zou suggereren; zulke as-
pectenn worden door mijn kwantitatieve gegevens niet blootgelegd. Waar recensies een indruk ge-
venn van bijvoorbeeld het oordeel van het publiek over de voorstellingen, of hun argumenten, ge-
bruikk ik de term 'receptie'. 
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nen,, toen een voorkeur heerste voor 'sentimentele' stukken van Mercier, Diderot 
enn d'Arnaud. Daarna schreef de mode zangspelen, arlequinades en balletten voor. 
Dee Bataafse Revolutie had aan de neergang ook zijn steentje bijgedragen, omdat 
toenn prozastukken in de plaats zouden zijn gekomen van 'aristocratische' dicht-
stukken.33 Later wenste het publiek Franse vaudevilles en ten slotte melodrama's. 
Hett zouden vooral mensen uit 'gemene' kringen zijn die de nieuwe stukken waar-
deerden;44 hun 'smaak' zou het moderne toneel uit de 'romantische' school5 heb-
benn binnengehaald, wat het einde betekende van het oude klassieke en classicisti-
schee repertoire. 

Overr deze ontwikkeling in het toneelbezoek zijn zowel Wisehus als De 
Tooneeikijker,Tooneeikijker, op zijn zachtst gezegd, niet positief. De nieuwe voorliefde had het 
theaterr volgens het tijdschrift veranderd in een 'schandkraam van vreemde vod-
den'' en het was de hoogste tijd dat hieraan een einde kwam. Daartoe was het no-
digg eerst de 'smaak' van het publiek te 'verbeteren'. Hieraan trachtten tijdgenoten 
alss Wiselius en de redactie van De Tooneelkijker met hun publicaties bij te dragen.6 

Opmerkelijkk is dat veel latere toneelhistorici zich vrijwel kritiekloos geconfor-
meerdd hebben aan het negentiende-eeuwse beeld van zowel de sociaal-maatschap-
pelijkee positie van het publiek als het toneelbezoek; ook de negatieve waardering 
vann het toneelbezoek namen zij veelal over.7 De 'hogere' stand, het 'beschaafde' of 
'geletterde'' publiek had sinds de Bataafs-Franse tijd plaats gemaakt voor het 'volk' 
off  het 'gemeen', zo menen de meeste onderzoekers. Dit publiek had geen behoef-
tee aan 'literair' toneel, maar bezocht de schouwburg uit behoefte aan emotie, om 
dee tijd te doden, of om te zien en gezien te worden. De geliefdste genres waren het 
'melodrama',, het ballet en het zangspel. Aan Nederlandse drama's was geen be-
hoeftee meer, vertalingen uit het Frans en het Duits vierden hoogtij.8 

33 De Tooneelkijker I, 23-30. 
44 Bijvoorbeeld: ld. I, 10, 226, 273; II , 23. 
55 Bijvoorbeeld: De Tooneelkijker l, 192. 
66 Bijvoorbeeld ld. I, 291; Wiselius, De tooneelspeelkunst, voorbereidend vertoog, VIII . 
77 Overigens is de weergave van het toneelbezoek in De Tooneelkijker zelf geschakeerder dan op 
hett eerste gezicht lijkt ; zie hiervoor p, 314-315. 
88 B. Albach, Duizend jaar toneel in Nederland, (Bussum 1965) 61; B. Albach, Helden, draken 
enen comedianten. Het Nederlandse toneelleven voor, in en na de Frame tijd (Amsterdam 1965), 
160,162,, 164-165; G.J. Bork en N. Laan (reds.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale op-
vattingenvattingen in de Nederlandse literatuur (Groningen 1986), 64-65; J. ten Brink, Geschiedenis der 
NederlandscheNederlandsche letterkunde (Amsterdam 1897) VII , 671; [R.L. Erenstein en R. van Gaal], Theatre 
inin the Netherlands (Dutch Arts, serial publication of the International Affairs Department of the 
Dutchh Ministry of Cultural Affairs, Leiden 1992), 18-20; G. Kalff, Geschiedenis der Nederland-
schesche letterkunde (7 din., Groningen 1906-1912) VII , 155-156, 359; G.P.M. Knuvelder, Handboek 
tottot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 din., 's-Hertogenbosch 1970-19765, Ie druk 
1948)) III , 281, 409-413; H.H.J. de Leeuwe, 'Degeschiedenis van het Amsterdamsch tooneel inde 
negentiendee eeuw (1795-1925)', in: A.E. d'Aill y (ed.), Zeven eeuwen Amsterdam (6 dln.; Amster-
damm z.j.) V [123]; H.H.J. de Leeuwe, Perioden en stijlen in de Amsterdamsche tooneelgeschiedenis 
derder 19e eeuw (Lezing z.p. 1954), 21, 30; J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche 
letterkundeletterkunde (7 dln., Haarlem 1922-19272), dl. 6, 7: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in 
dede eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (Haarlem 1925-272) VI , 430; ld. VII , 379; 
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Veell  toneelhistorici zien daarmee het Nederlandse toneel - met als brandpunt de 
Amsterdamsee schouwburg - in het begin van de negentiende eeuw langzamer-
handd verloederen. 'Smaakbedervend bij uitnemendheid' achtte Worp-Sterck in 
19200 de 'literairen modderstroom' van de Duitser Kotzebue die de schouwburg 
mett zijn melodrama's overspoelde; een "chaos der comedianten' noemde Hun-
ningherr in 1949 de periode 1835-1873; 'decay in the eighteenth and nineteenth 
centuries'' heette de beschrijving van het Nederlandse toneel in deze periode in 
Erensteinss uitgave van Dutch Arts uit 1992.9 

Doett de secundaire literatuur de verhoudingen nu recht? Dat valt zeer te be-
twijfelen.. Het grote publiek zelf wordt zelden aan het woord gelaten en de con-
temporainee uitspraken over het toneelbezoek zijn wellicht niet alle betrouwbaar, 
zekerr als men in aanmerking neemt dat verschillende negentiende-eeuwers zich, 
alss gezegd, geroepen voelden de publiekssmaak te 'verbeteren' en het toneel te 
'verheffen'. . 

Ookk op de bewering van de historici dat het toneel achteruit ging, valt het een 
enn ander af te dingen. Hoe dacht het publiek zelf over de kwaliteit van het toneel? 
Dee gangbare voorstelling in de secundaire literatuur is, dat de zaal bij balletten en 
zangspelenn goed bezet was.10 Deze genres voldeden misschien niet aan de normen 
vann toneelhistorici, maar vermoedelijk wel aan die van het publiek in de zaal. Met 
dee stellingname dat het toneel in verval was, doet men aan deze toeschouwers dus 
geenn recht. Als het gaat om de waardering van het toneel, zouden de normen van 
hett contemporaine publiek bepalend moeten zijn, niet die van de historicus - ik 
schaarr mij hier achter De Leeuwe, die hier in 1948 al op wees.11 

Watt betreft de sociaal-maatschappelijke positie van het publiek zijn de auteurs 
niett altijd precies in hun terminologie en blijken hun gezichtspunten onderling 
nogall  eens met elkaar in tegenspraak te zijn. Het toneel in de achttiende en negen-

J.A.. Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772. Uitgeg. met aanvul-
lingg tot 1872 door J.EM. Sterck (Amsterdam 1920) (Worp-Sterck) 228-231, 234, 255, 257; J.A. 
Worp,, Geschiedenis van het drama en van het tooneelin Nederland (2 dln.; Rotterdam z.j. [1903-
1907])) II , 375-376. Soms is er sprake van een synchrone publieksdifferentiatie, waarbij de 'be-
schaafden'' of 'ontwikkelden' een voorkeur hadden voor treurspelen of voor buitenlandse stuk-
ken,, en het 'volkse' of lager opgeleide publiek andere genres prefereerde (Albach, Helden, 160, 
164;; Worp, Drama en tooneel II , 376-377; Worp, Geschiedenis, 257; De Leeuwe, 'Perioden en stij-
len',, 30). Worp-Sterck maakt melding van een verschil van mening binnen een van de 'ontwikkel-
de'' publieksgroepen, de literatoren: Wiselius en Bilderdijk vs. Kinker, t.a.v. Schiller (p. 234). 
99 Worp/Sterck, 231; B. Hunningher, Een eeuw Nederlands toneel (Amsterdam 1949), 7; Eren-
stein-Vann Gaal, 17. Overigens pleitte Erenstein er later voor, het negentiende-eeuwse toneel te 
herijkenn ( 'Ons tooneel is niet officieel en niet voornaam', De negentiende Eeuw 24 (2000), nr 1, 
5-16,, aldaar 16). 
100 Wel wordt beweerd dat de beroemde treurspel-actrice Ziesenis-Wattier in het begin van de 
negentiendee eeuw voor lege zalen speelde (recent door P. Post, '1827. De schilder-acteur Johan-
ness Jelgerhuis begint de publikatie van zijn boek Theoretische lessen over de gesticulatie en mi-
miek.miek. De naweeën van de classistische speeltrant', in: R.L. Erenstein (red.), Een theatergeschiede-
nisnis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam 
1996),, 396-403, aldaar 401). 
111 De Leeuwe, 'De geschiedenis', [116]. De normen van een deel van het contemporaine publiek 
zijnn door de historici nota bene wel overgenomen, maar die zijn ten onrechte veralgemeniseerd. 
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tiendee eeuw wordt door Albach bijvoorbeeld gekarakteriseerd als een 'volksver-
maak'.maak'. De schouwburgen werden volgens hem - op de hogere rangen - vooral be-
zochtt door de 'arbeidersbevolking, zoals hij de contemporaine aanduiding van 
'gemeen'' interpreteert.12 Enigszins in dezelfde geest taxeert Worp de sociale gele-
dingg van het schouwburgpubliek: dit bestond 'uit allerlei soort van menschen [...] 
vann regeerende vorsten tot den eenvoudigen werkman'. Wellicht heeft ook hij met 
dezee 'werkman' het later door hem aangehaalde 'gemeen' op het oog.13 Elders is, 
voorr de periode na 1840, sprake van 'de laagste en minst gevormde volksklasse' .u 

Dee Leeuwe lijk t daarentegen aanvankelijk vooral de 'kleine burgerij' tot het pu-
bliekk te rekenen.15 Na 1840 bezochten volgens hem niet alleen 'de kleine midden-
standers',standers', maar ook 'de arbeiders en velen van de zelfkant' het theater.16 Deze vi-
siee deelt hij met Hunningher, die van mening is dat 'het publiek van het 
Leidsepleinn grotendeels gerecruteerd [werd] uit de kleine middenstand, op den 
duurr zelfs uit de toen nog totaal onontwikkelde arbeidersklasse'. Ik neem aan dat 
hijhij  met 'op den duur' de periode na 1858 bedoelt, het jaar waarin naar zijn zeg-
gen177 de zogenaamde 'remuneratie-biljetten' ingevoerd werden, die voor een 
kwartjee in kroegen en tabakswinkels te koop waren. Deze 'korting'kaartjes gaven 
toegangg tot de bak, waardoor deze betere en duurdere rang (ƒ1.10 sinds 1841) nu 
ookk financieel bereikbaar geworden was voor mensen die vroeger op zijn best een 
lootjee (kaartje) voor het schellinkje konden betalen.18 

Gezienn de theaterhistorische traditie is de optiek en het standpunt van de (ou-
dere)) toneelhistorici wel begrijpelijk. Tot de jaren zeventig stond binnen het vak 
theaterwetenschapp principieel de voorstelling, als voltooid produkt, centraal. De 
invalshoekk was hermeneutisch; het ging om de immanente kenmerken en de bete-
keniss van het Kunstobject; die moesten door de historicus achterhaald worden. 

Inn de jaren zeventig begon de belangstelling evenwel te verschuiven. Zowel na-
tionaall  als internationaal verlegde men het studieobject van de enscenering als zo-
danigg naar de enscenering als communicatie tussen makers en toeschouwers. 
Hierdoorr werd tegelijkertijd het probleem van de vergankelijkheid van het object 
opgelost;; sinds Lessing (1729-1781) besefte men dat toneel slechts bestaat zolang 
hett doek op is. Het theaterkunstwerk kon niet teruggehaald worden, de intentie 
vann de makers en de ontvangst door het publiek wel. Van de nood maakte men een 
deugdd door deze twee polen van de communicatie centraal te stellen. Een promi-
nentt theoreticus in dit opzicht was de Duitser Arno Paul; geleidelijk groeide de 
voorkeurr voor de nieuwe richting, die in Duitsland onder meer door Dietrich 

122 Albach, Helden, 141. (Cursivering HR.) Overigens vermeldt hij deze arbeiders niet meer in 
zijnn opsomming van het publiek op p. 143. 
133 Worp, Drama en tooneel II , 412-413. (Cursivering HR.) 
144 Idem, Geschiedenis, 268 (Cursivering HR). 
155 De Leeuwe, 'Geschiedenis', [118, 124]. (Cursivering HR.) 
166 Idem, Perioden en stijlen, 31. (Cursivering HR). 
177 Hij vermeldt hierbij geen bron. 
188 Hunningher, Een eeuw Nederlands toneel, 26; Idem, Het dramatische werk van]. Schimmel 
inin verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw (diss. Amsterdam 1931), 
65.. (Cursivering HR.) 
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Steinbeckk en in Nederland door Hans de Leeuwe gepropageerd werd.19 

Dezee veranderingen staan overigens niet op zichzelf. Ook de literatuurweten-
schapp - waarvan de theaterwetenschap zich in de jaren zestig had losgemaakt -
wass in beweging. Hier was niet zozeer het probleem dat het object in stoffelijke 
zinn verdwijnt, maar wel dat de waarde en de betekenis die de lezer eraan toekent, 
verandert.. Vanuit dit besef kwam in de jaren zeventig de receptie-esthetica in de 
mode.. Het dogma van de unieke, adequate interpretatie van een tekst werd ook 
hierr verlaten. De lezer, niet alleen de geleerde lezer, geeft betekenis aan een tekst. 
Naastt gecanoniseerde literatuur kwamen hiermee ook werken met een andere ge-
bruiksfunctiee binnen het blikveld van de literatuurwetenschapper. Aanvankelijk 
wass binnen de receptie-esthetica de aandacht vooral gevestigd op het blootleggen 
vann het 'betekenispotentieel' van de tekst, maar langzamerhand ontstonden tal 
vann stromingen, afhankelijk van waarheen de blik zich richtte, naar de lezer of de 
tekst,, naar de tegenwoordige of de verleden tijd.20 

Inn de richting die zich met reële lezers in het verleden bezighoudt, verschoof de 
aandachtt langzamerhand van de relatie tussen tekst-lezer naar die van lezer-con-
text.. Men was hier vooral geïnteresseerd in de vragen naar wie er las; wat men las; 
hoee men las; waarom men las. Het onderzoek richtte zich daarmee onder andere 
opp de omvang en sociale samenstelling van het lezerspubliek en van de lectuur-
consumptie;; op de instituties waar de mogelijkheid tot lezen geboden werden. 
Omm zulke vragen adequaat te lij f te gaan, werden sociale en economische aspecten 
inn het onderzoek betrokken, zoals de prijzen van de boeken, de oplagecijfers, de 
organisatiee van het boekbedrijf, de mate van scholing en alfabetisering. Zodoende 
haaldee men ook kwantitatieve onderzoeksmethoden de literatuurwetenschap bin-
nen.. Met dit alles kwam de hele leescultuur in beeld. Niet alleen de communica-
tievee handeling zelf, maar de produktie, distributie en consumptie in brede zin 
warenn object van onderzoek geworden. Overigens is inmiddels duidelijk gewor-
denn dat het oorspronkelijke doel, het in beeld brengen van de reacties van lezers, 
moeilijkk haalbaar is. De kopers van boeken zijn wel in beeld gebracht, maar hoe en 
waaromm de koper leest, is onbelicht gebleven. Wat de lectuur voor de lezer bete-
kende,, weten we niet.21 

Inn elk geval vervaagden de grenzen tussen literatuurwetenschap en cultuurge-
schiedenis.. Bij de cultuurgeschiedenis had de Annale$-sc\voo\ voor een nieuw 
soortt onderzoek gezorgd, gericht op de mentaliteit in het verleden. De zoge-
naamdee 'derde generatie' van deze beweging zette kwantitatieve analyses van se-
riëlee bronnen op om, ten aanzien van diverse kwesties, de mentaliteit van ver-

199 De internationale discussie komt onder andere naar voren in: H. Klier (Hrsg.), Theateruais-
senschaftsenschaft im deutschsprachigen Raum. Texte zum Selbstverstündnis (Darmstadt 1981); R. Möhr-
mannn (Hrsg.), Theaterwissenschaft heute. Eme Einführung (Berlin 1990). In Nederland werd de 
discussiee gevoerd in Forum der Letteren (mei 1967), waar De Leeuwe zich uitspreekt in 'Wat is en 
watt wil de theaterwetenschap?', 84-95, aldaar 87, 93 (stelling 23-25, 53, 55). 
200 Een handig schema in: J.J. Kloek, Over Werther gesebreven. Nederlandse reacties op Goet-
heshes Werther 1775-1800. Proeve van historisch receptie-onderzoek (2 din. diss. Utrecht 1985) I, 12. 
211 J.J. Kloek, 'Van receptie-esthetica naar leescultuur-en terug?', Forum der Letteren 34 (1993) 
4,, 242-254. Zie ook de daar genoemde literatuur. 
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schillendee sociale groepen te achterhalen. Veel van het nieuwe onderzoek was niet 
mogelijkk zonder gebruik van de computer.22 

Nuu ben ik geïnteresseerd in aspecten die het grote publiek aangaan. De vragen 
diee bij het lezersonderzoek gesteld worden, kan men, met een kleine variant, ook 
stellenn voor het schouwburgpubliek: wie zag wat hoe en waarom? De vraag naar 
dee achterliggende reden raakt aan de kwestie van de functie. De manier waarop het 
toneell  in de samenleving functioneerde is interessant tegen de achtergrond van 
verschillendee Verlichtingsverschijnselen die in verband met de boekconsumptie 
well  zijn geconstateerd.23 Zo kan men zich afvragen of in de schouwburg sprake 
wass van een 'publieksrevolutie', analoog aan de mogelijke 'lezersrevolutie' op de 
boekenmarkt;; was er sprake van een verandering van een kleine elite naar een gro-
terr toeschouwersbestand uit de zich emanciperende burgerij? Werd de schouw-
burgg door een klein publiek veelvuldig bezocht, of kwamen veel mensen af en toe 
inn het theater? Ook kan men zich afvragen in hoeverre het toneelaanbod bepaald 
werdd door de vraag van de toeschouwers; speelden degenen die het aanbod be-
paaldenn in op de wensen van het publiek, of probeerden de programmamakers de 
vraagg te manipuleren? Kwam de programmering tot stand vanuit esthetische, 
commerciële,, filantropische, of ideologische overwegingen? En in verband hier-
mee:: was de schouwburg een openbaar, 'Verlicht' platform waar de publieke opi-
niee in alle vrijheid gevormd werd, of werd het medium toneel van boven af ge-
bruiktt om de mening van het publiek te beïnvloeden? Deze vragen hebben ook te 
makenn met de kwestie van de toenmalige 'moderniteit' van het theater.24 

Ikk ga niet op al deze vragen in. Wat mij intrigeerde, waren de ergernissen van 
contemporainee scribenten over de 'smaak' van de zwijgende massa. De toeschou-
werss werden wel aangeklaagd, maar kregen geen gelegenheid tot een weerwoord. 
Ikk had graag van henzelf willen weten: wie waren zij nu eigenlijk; waren zij zo 'ge-
meen'' als contemporaine zegslieden wilden doen geloven; uit welke sociaal-maat-
schappelijkee strata waren zij precies afkomstig? En welke voorstellingen zagen zij; 
warenn dat inderdaad voornamelijk 'romantische' opvoeringen? Wat bepaalde hun 
keuze;; welke aspecten hadden invloed op het toneelbezoek? Hoe oordeelde het 
publiekk over de voorstellingen? Kwam het repertoire overeen met hun wensen; 
warenn zij het die de programmering bepaalden? En wat zochten zij in het alge-
meenn in de schouwburg - Kunstgenot, vermaak, een avondje uit? Kan het publiek 
overr één kam geschoren worden, of waren er verschillen? En waaraan was het dé-
dainn van de recensenten toe te schrijven? Dachten zij allemaal zo negatief, of wa-

222 P. Burke, The French historical revolution. The Annales School 1929-89 (Worcester 1990). 
233 Een handzame samenvatting, met verwijzingen naar de belangrijkste secundaire literatuur, 
vann de noties t.a.v. de lezersrevolutie, de burgerlijke openbaarheid, de commercialisering en an-
deree aspecten geeft G.J. Johannes in De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 
1770-18301770-1830 (Den Haag 1995), 10-18, 
244 Over het begrip 'modern' theater schreven H. Gras en Ph. H. Franses, 'Toneelverval ge-
toetst.. Een statistische analyse van het theaterbezoek te Rotterdam in de eerste helft van de ne-
gentiendee eeuw', Tijdschrift voor sociale geschiedenis 24 (1998), 3, 255-291; Id., 'Theatre-going in 
Rotterdam,, 1802-1853: a statistical analysis of ticket sales', Theatre Survey 39 (1998) 2, 73-97. 



PlaatsPlaats in de theaterhistoriografie 19 9 

renn (ook) bij hen verschillende stromingen aanwezig? 
Omdatt ik het zwijgende publiek geen stem meer kan geven, moet ik omwegen 

bewandelenn om deze vragen te kunnen beantwoorden (zie onder 'methode'). 
Daardoorr kan ik niet alle vragen tot in detail beantwoorden. Wel is het mogelijk in 
globalee zin greep te krijgen op de sociaal-maatschappelijke positie van de toe-
schouwerss en op de invloed op het toneelbezoek. Met mijn onderzoek probeer ik 
dee vragen te beantwoorden hoe 'gemeen' de toeschouwers waren, en welke ele-
mentenn van contextuele, dramatische of scenische aard het toneelbezoek beïn-
vloedden.. Met het oog op de laatste kwestie ga ik na welke voorstellingen er aan-
gebodenn en bezocht werden en welke succesvol waren of flopten. Ofschoon het 
accentt ligt op de massa, ga ik gedeeltelijk na in hoeverre er differentiaties aan te 
brengenn zijn binnen het publiek. Om te weten te komen of er schrijvende toe-
schouwerss waren die als spreekbuis voor de massa beschouwd kunnen worden, 
betrekk ik ook de recensenten in het onderzoek. Ik hoop zo ook te weten te komen, 
waaraann de geringschatting van tijdgenoten toe te schrijven was. 

PLAATSS IN DE THEATERHISTORIOGRAFIE 

Hierbovenn is al gezegd dat de belangstelling binnen de theaterwetenschap in de ja-
renn zeventig verschoof naar de communicatie over de voorstelling tussen theater-
makerss en publiek. Men zou verwachten dat er sinds die tijd op dit gebied veel stu-
diess verschenen zijn. Dat is niet zo. Wie de Nederlandse twintigste-eeuwse 
letterkundigee en theaterhistorische overzichtswerken inziet,25 moet constateren 
datt de thema's publiek en toneelbezoek stiefmoederlijk bedeeld zijn. Het beeld 
vann het toneelbezoek dat in de vorige paragraaf aan de orde kwam, is gebaseerd op 
minn of meer losse opmerkingen in de secundaire literatuur. Het onderwerp is zel-
denn focus van het onderzoek. Van de oudere literatuur wijdt alleen Worp in zijn 
GeschiedenisGeschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland een kleine paragraaf 
aann het publiek, die voornamelijk de luidruchtige gedragingen van de toeschou-
werss betreft.26 Het recent verschenen boek Een theatergeschiedenis der Nederlan-
denden van Erenstein bevat van de 120 items - die de periode van Middeleeuwen tot 
dee huidige tijd beslaan - zes artikelen die raakpunten hebben met toneelbezoek of 
publieksreceptie.277 De opmerking in de inleiding dat alle fasen van de voorstelling 

255 Naast de in noot 7 en 17 genoemde literatuur moeten nog vermeld worden: F. von Hellwald, 
GeschicbteGeschicbte des Holldndischen theaters (Rotterdam 1874); H. Kindermann, Tbeatergeschichte Eu-
ropasropas (10 din., Salzburg 1957-1974); Fr.W.S. Thienen, Het doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in 
enen om het Europese theater (2 dln. Bussum 1969); M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, Neder-
landselandse literatuur, een geschiedenis (Groningen 1993) Van de letterkundige handboeken zijn uiter-
aardd alleen de werken opgenomen die aandacht aan het toneel besteden. 
266 Worp, Drama en tooneelll, 412-414. 
2727 M. van Engen, '9 oktober 1969. Begin van de Akti e Tomaat. De crisis in het theater leidt tot 
openlijkk protest en acties van het publiek', in: Erenstein, R.L. (red.), Een theatergeschiedenis der 
Nederlanden.Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam 1996), 
752-759;; A. Hanou, '26 januari 1720. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam verscherpen 
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aann bod zullen komen, zowel de 'produktie' en de 'distributie', als de 'receptie', is 
well  terecht, maar wekt ook de indruk dat er in Nederland meer publieksonder-
zoekk gedaan was, dan eigenlijk het geval was.28 

Uitt Erensteins boek blijkt verder dat het perspectief van de theatergeschiedenis in 
Nederlandd nog steeds het gecanoniseerde theaterprodukt is; het boek kan be-
schouwdd worden als hett 'voorlopige eindpunt' van het Nederlandsee theaterhistori-
schee onderzoek, en het merendeel van de artikelen handelt over de hoogtepunten in 
dee theaterproduktie. In 1990 constateerde Schoenmakers al dat de meeste aandacht 
inn het theateronderzoek naar het drama uitging; hij deed een oproep om de beide 
polenn van de communicatie, intentie en receptie, in het onderzoek te betrekken.29 

Vann de ambitie uit de jaren zeventig is in de praktijk niet veel terecht gekomen. 
Monografieënn of artikelen over mijn onderwerp zijn ook schaars. Van vele jaren 

terugg dateert G.W. Huygens' De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociolo-
gisch-litterairegisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Neder-
landland sedert de 18e eeuw (diss. Amsterdam 1945), dat een globale indruk geeft van 
dee 'smaak' van het negentiende-eeuwse schouwburgpubliek; de toeschouwers 
zijnn hier slechts zeer indirect, via impressies uit de secundaire literatuur, aan het 
woordd gelaten. De laatste tijd krijgt het publiek wat meer aandacht. Th.M.M. 
Mattheijj  richtte zich in 1980 op de waardering en kritiek van de schouwburgbe-
zoekerss ten aanzien van de auteur Johannes Nomsz;30 in twee ongepubliceerde 
doctoraal-scripties,, van Le Clerq en Korving uit 1982 en van mijzelf uit 1988, 
werdd aandacht besteed aan de receptie van het toneel in de Leidse, respectievelijk 
dee Amsterdamse schouwburg.31 Nieuw in deze laatste drie studies is dat de 'waar-
mett een 'Handhaving der Ordre' de sancties tegen misdragingen van publiek en acteurs in de 
Schouwburg.. Iets over de sfeer in de Schouwburg', in: Idem, 306-311; A. Hanou, 'Juli 1762. Pu-

blikatiee van Schouwburg Nieuws, het eerste Nederlandstalige toneeltijdschrift. Begin van de to-

neelkritiek',, in: Idem, 326-331; P. de Koek, '25 juni 1960. Gomperts ontvangt als eerste theatercri-

ticuss de Pierre Bayle-prijs. Toneelkritiek in Nederland in de twintigste eeuw', in: Idem, 716-721; 

H.H.J.. de Leeuwe, '11 mei 1772. Brand in de Amsterdamse Schouwburg. Reacties hierop en de 

veiligheidd van schouwburgen', in: Idem, 332-339; H. Ruitenbeek, '25 mei 1858. Bij de gemeente-

raadd van Amsterdam wordt geklaagd over de verspreiding van remuneratiebiljetten voor de Am-

sterdamsee Schouwburg. Het schouwburgpubliek in de negentiende eeuw', in: Idem, 440-445. 

288 Ercnstein, R.L. (red.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en 
theatertheater in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam 1996), XXIII . Overigens lijken mij dit hier ver-
warrendee termen, want Erenstein heeft niet de brede connotatie van deze begrippen uit de litera-
tuurgeschiedschrijvingg op het oog, maar een engere betekenis afkomstig uit de theorie die een 
theatervoorstellingg als een communicatieproces ziet. Adequater lijk t mij in dit verband te spreken 
vann intentie - realisatie - receptie. 
299 H. Schoenmakers, 'Between reasonlesss passion and passionless reason. Theatre studies in 
thee nineties' in: E. Zürcher en T. Langendorff (eds.), The humanities in the nineties. A view from 
thethe Netherlands (Amsterdam/Lisse 1990), 175-206, aldaar 195. 
300 Th.M.M., Mattheij, Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de Amsterdamse Schouw-
burgburg 1764-1810 (Amsterdam 1980). 
311 M. le Clerq en E. Korving, Het toneel in de Leidse schouwburg tussen 1830 en 1840. Een re-
ceptieonderzoekceptieonderzoek (ongepubl. doet. scriptie R.U. Leiden 1982); H. Ruitenbeek, Toneelopvoeringen 
inin de Amsterdamse Stadsschouwburg in de periode 1829-1841. Een bijdrage tot historisch recep-
tieonderzoektieonderzoek (2 dln. ongepubl. doet. scriptie K.U. Nijmegen 1988). 
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dering'' respectievelijk de 'receptie' (of toneelbezoek) van de voorstellingen door 
hett grote publiek empirisch, door kwantitatieve analyse van opvoeringsfrequen-
tiess en recettes, onderzocht is. Onlangs verschenen artikelen van Gras en Franses 
overr het theaterbezoek in de Rotterdamse schouwburg in de eerste helft van de 
negentiendee eeuw.32 Ook hier worden recettes gebruikt om inzicht te krijgen in de 
motivatiee van het publiek voor schouwburgbezoek; de kaartverkoop is daartoe 
mett behulp van statistische methoden geanalyseerd. 

Inn het buitenland zijn meer studies op het gebied van het historische toneelbe-
zoekk verschenen. Sommige behandelen de sociaal-maatschappelijke positie van 
hett publiek, andere richten zich op onderwerpen die verwant zijn aan het toneel-
bezoek,, zoals de 'receptie', de 'waardering', de 'smaak', of het 'oordeel' van de 
toeschouwerss - de terminologie is niet altijd duidelijk gedefinieerd, noch scherp 
afgebakend.33 3 

Dee sociaal-maatschappelijke positie van het publiek wordt daar op verschillen-
dee manieren achterhaald: op grond van drama-analyse;34 door middel van con-
temporainee uitspraken;35 via de omweg van sociaal-economische gegevens en van 

322 Zie noot 24. Tevens: H.K. Gras, '"Interne verdeeldheid". Het onderzoek naar de smaak van 
hett toneelpubliek in de negentiende eeuw', De negentiende eeuw 24 (2000) nr.1, 81-93; Idem, 'De 
toneelgeschiedeniss van Nederland is die van de Rotterdamse schouwburg', Historisch tijdschrift 
HollandHolland 32 (2000), 76-88. 
333 In de noten verwijs ik naar enkele studies. Het spreekt voor zich dat ik alleen de werken 
noemm die, wat betreft vraagstelling, brongebruik of werkwijze het dichtst tegen mijn eigen on-
derzoekk aanliggen. Overigens verdient het aanbeveling, meer eenheid in de gebruikte terminolo-
giee aan te brengen. 
344 D. Bruster, Drama and the market in the age of Shakespeare (Cambridge 1992); P. Danchin, 
'Lee public des theatres Londonien a 1'epoque de la Restauration d'après les prologues et les epi-
logues',, in: J. Jacquot e.a. (eds.), Dramaturgie et société. Rapports entre l'oeuvre theatrale, son in-
terpretationterpretation et son public aux XVIe et XVIle siècles, (2 din. Paris 1968), dl. 2, 847-888; H. Kin-
dermann,, Das Theaterpublikum der Antike (Salzburg 1979); Id., Das Tkeaterpublikum des 
MittelaltersMittelalters (Salzburg 1980); J. Lough, Paris theatre audiences in the seventeenth and eighteenth 
centuriescenturies (London 19652); B.A. McConachie, Melodramatic formations. American theatre and so-
ciety,ciety, 1820-1870 (Iowa 1992); K. Richards, 'Theatre audiences in Caroline and early Restauration 
London:: continuity and change', in: H. Kindermann, Das Theater und sein Publikum (Wien 
1977),, 162-187. 
355 W.A. Armstrong, 'The audience of the Elizabethan private theaters', in: G.E. Bentley (ed.), 
TheThe seventeenth-century stage. A collection of critical essays (Chigaco and London 1968), 215-
234;; AJ. Cook, The privileged playgoers of Shakespeare's London, 1576-1642 (Princeton N.J. 
1981);; M. Descotes, Le public de theatre et son histoire (Paris 1964); A. Gurr, Playgoing in Sha-
kespeare'skespeare's London (Cambridge 1987); H. Kindermann, Das Theaterpublikum der Antike; Id., 
DasDas Theaterpublikum des Mittelalters; H. Lagrave, Le theatre et le public a Paris de 1715 a 1750 
(Pariss 1972); Lough, Paris theatre audiences; McConachie, Melodramatic formations; Reid, D., 
'Popularr theatre in Victorian Birmingham'; Richards, 'Theatre audiences'; Rigal, E., Le theatre 
FrancaisFrancais avant la période classique (fin du XVIe et commencement du XVII siècle), Geneve 1969 
(fotomechanischee herdruk Paris 1901) O.G. Schindler, 'das Publikum des Burgtheaters in derJo-
sephinischenn Ara. Versuch einer Strukturbestimmung', in: Dietrich (hersg.), Das Burgtheater und 
seinsein Publikum (Wien 1976), 11-95; Stock, Fr., Kotzebue im literarischen Leben der Goethezeit. 
PolemikPolemik - Kritik - Publikum (Düsseldorf 1971); Wiemann, R., Drama und Wirklichkeit in der 
Shakespearezeit.Shakespearezeit. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Elisabethanischen Theaters (Halle 
1958). . 
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bronnenn die het functioneren van de schouwburg belichten. Drama-analyse levert 
mijnss inziens op zijn best hypotheses over de sociaal-maatschappelijke gelaagd-
heidd van de toeschouwers; analyse van indirecte getuigenissen betekent onder-
zoekk van standpunten of van 'feiten' die door standpunten gekleurd zijn - deze 
bronn is dus niet altijd betrouwbaar. Interessanter zijn de werken waarin de socia-
lee afkomst via een omweg wordt teruggevonden; hiermee kunnen de hypotheses 
getoetstt worden. De onderzoekers die zo te werk gaan, maken op een inventieve 
manierr gebruik van hun bronnen. Zo gaat Hüttner na in welke stadsdelen theate-
raffichess opgehangen werden, om er op die manier achter te komen op welk pu-
bliekk het theater zich richtte. Ook bekijkt hij wat bijvoorbeeld regelingen over het 
verkeerr naar de schouwburg of over wachtende bedienden kunnen zeggen over de 
socialee afkomst van het publiek; met dat doel onderzoekt hij ook aspecten van de 
theaterarchitectuur,, zoals de verdeling van de rangen.36 Vindingrijk is het idee ge-
bruikk te maken van de prijzen van zitplaatsen en van de openingstijden van de 
schouwburgg en die te vergelijken met de kosten van levensonderhoud en met de 
dagindelingg van verschillende sociaal-maatschappelijke groepen.37 De uitwerking 
iss echter naar mijn idee doorgaans te globaal; de onderzoekers houden weinig re-
keningg met de complexiteit van de sociaal-maatschappelijke stratificatie en van het 
onderzoekk naar de levensstandaard. 

Ookk op het gebied van het toneelbezoek maken verschillende studies gebruik 
vann contemporaine getuigenissen of van produktanalyse, meestal van de drama-
tekst.388 De bezwaren zijn zojuist al aangehaald. Van belang voor mijn onderzoek 
zijnn de werken die het publiek zelf 'ondervragen'. De meeste van deze studies zeg-

366 Hüttner, 'Das Burgtheaterpublikum in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts', in: M. Die-
trichh (hersg), Das Burgtheater und sein Publikum. 1. Bd. (Wien 1976), 123-184. Dergelijke ele-
mentenn gebruiken ook: Cook; Lagrave; H.W. Pedicord, The theatrical public in the time of Gar-
rickrick (Carbondale e.a. 1954). 
377 Hüttner, 'Das Burgtheaterpublikum'; ld., 'Theater und Wohlstand. Okonomische Einflüsse 
auff  den Theaterbesuch am Beispiel Wiens', Maske und Kothurn 20 (1974), 41-70 (hier gaat het 
voorall  om de verschillen in de loop der tijd); Cook; Lagrave; Pedicord. 
388 Van contemporaine getuigen maken onder meer gebruik: Descotes; Gurr; F.W.J. Hemmings, 
'Applausee for the wrong reasons: The use of Applications for political purposes in Paris theatres, 
1780-1830',, Theatre Research International vol. 14 (1989), 256-270 (hier gaat het om de pu-
blieksreactiee tijdens de opvoering); L. Hughes, The drama's patrons. A study of the eighteenth-
centurycentury London audience (Austin, Texas 1971); Mélèses, Le theatre et le public a Paris sous Louis 
XIVXIV 1659-1715 (Geneve reprint 1976, oorspr. Paris 1934); D.A. Reid, 'Popular theatre in Victo-
riann Birmingham', in: D. Bradby e.a. (eds.), Performance and politics in popular drama. Aspects 
off  popular entertainment in theatre, fil m and television 1800-1976 (2 din. Cambridge 1980), dl. 1 
65-89;; W. Ruskamp, Dramaturgie ohne Publikum. Lessings Dramentheorie und die zeitgenóssi-
schesche Rezeption von 'Minna von Barnhelm' und 'Emilia Galoti'. Ein Bettrag zur Geschichte des 
deutschendeutschen Theaters und seines Publikums (Köln 1984); E. Unglaub, "Das mit fingern deutende 
Publikum".Publikum". Das Bild des Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz in der literanschen Offentlich-
keitkeit (Frankfurt am Main 1770-1814); Drama-analyse vindt plaats bij: McConachie. Anderen ma-
kenn gebruik van een combinatie: M. Krause, Das Trivialdrama der Goethezeit 1780-1805. Pro-
duktionduktion und Rezeption (Bonn 1982), werkt met een combinatie van 'werkingsstrategieën in het 
drama',, getoetst aan receptie en werking volgens contemoraine getuigenissen; Lough gebruikt 
naastt uitspraken van contemporaine getuigen prologen en epilogen. 
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genn uit te zijn op het achterhalen van de 'smaak' van het publiek ('taste', 'Gesch-
mack',, 'gout'). Dit gebeurt veelal via analyse van het gespeelde repertoire; in de 
opvoeringsfrequentiess wordt de 'smaak' weerspiegeld.39 Of 'smaak' overigens een 
juistee benaming is, waag ik te betwijfelen. Dit woord impliceert immers een voor-
keurr of een persoonlijke waardering.40 Een kwantitatieve analyse geeft mijns in-
zienss voornamelijk een beschrijving van wat aanschouwd is. Of de toeschouwers 
dee opvoering waardeerden weten we daarmee nog niet. Opvoeringsfrequenties 
zijnn een indicatie voor het toneelbezoek, maar de smaak of de receptie en dus de 
preciezee verklaring van die consumptie komt daarmee nog niet naar voren. 

Hett inspirerendst vond ik de werken waarin repertoireanalyse gecombineerd 
wordtt met bestudering van de recettes.41 Recettes weerspiegelen immers de zaal-
bezetting,, en dat is een waardevolle aanvulling op de opvoeringsfrequenties als in-
dicatiee voor het toneelbezoek. De historici gebruiken deze beide gegevens op ver-
schillendee manieren. In de eerste plaats als middel voor het achterhalen van 
publiekssuccessen.422 Van belang daarbij is het onderscheid tussen kort- en lang-
durendee successen. Via zo'n tijdsaspect wordt bijvoorbeeld duidelijk of een stuk 
naa verloop van tijd aan succes inboette, of dat bijvoorbeeld theaterinterne (zoals 
dee dood van een acteur) of censurele aspecten redenen waren om een stuk vroeg-
tijdigg van het repertoire te halen.43 

Inn de tweede plaats gebruiken de onderzoekers recettes om te achterhalen wel-
kee contextuele elementen invloed hadden op het toneelbezoek. Zij koppelen de 
recettess dan niet aan de voorstellingen, maar bestuderen ze per tijdseenheid.44 

Doorr bijvoorbeeld de relatieve inkomsten per speelseizoen met elkaar te vergelij-
ken,, wordt duidelijk dat cholera-epidemieën een negatieve invloed op het toneel-
bezoekk als zodanig hadden; door maandelijkse inkomsten naast elkaar te leggen, 
vallenn seizoensverschillen op. 

Tenslottee berekent men opvoeringsfrequenties en recettes voor verschillende 
aspectenn van het repertoire, zoals voor verschillende genres en auteurs, voor pre-
mières,, zogenaamde 'petites pieces', 'nouveautés' en repertoirestukken.45 In feite 
wordtt hiermee onderzocht welke 'theatrale' elementen invloed hadden op het to-
neelbezoek,, al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. 

Dee kwantitatieve analyses zijn geschikte middelen voor het onderzoek naar het 

399 Het repertoire als spiegel voor de 'smaak' gebruiken onder meer: W.H. Bruford, Theatre, 
dramadrama and audience in Goethe's Germany (Westport, Conn. 1974); Fühler, Das Schauspielreper-
toiretoire des Mannheimer Hof- und Nationaltheaters im Geschmackswandel des 18. und 19. Jahr-
hundertshunderts (1779-1870); Pedicord. 
400 Zie voor het begrip 'smaak': D. Cooper (ed.), A companion to aesthetics, (Oxford, Cam-
bridgee (Mass.) 1992), 415-418. 
411 Met name: Hiittner, 'Das Burgtheaterpublikum'; Lagrave. 
422 Hiittner, Id., 166-178; Lagrave, 583-612. 
433 Lagrave voert nog een derde norm in: het aantal reprises van een stuk. In feite gaat het hem 
daarmeee om successen op de lange termijn. 
444 Hüttner, ld. (156-165) onderzoekt de inkomsten per speeljaar, per maand en per week; La-
gravee (295-307) bekijkt de recettes in de theatrale seizoenen en op de dagen van de week. 
455 Lagrave, 309-359. 
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toneelbezoek.. Nu zal ik aangeven welke omwegen ik bewandeld heb om de vra-
genn die ik op p. 19 gesteld heb, te kunnen beantwoorden. Daarbij heb ik, gedeel-
telijk,, gebruik gemaakt van methoden uit de buitenlandse secundaire literatuur. 

METHODE E 

Socialee geleding van het schouwburgpubliek 

Dee vraag naar de sociale positie van het schouwburgpubliek beantwoord ik met 
behulpp van contemporaine uitlatingen en via een interdisciplinaire 'omweg'. Ik 
probeerr te achterhalen welke sociaal-maatschappelijke groepen over voldoende 
financiëlee middelen en vrije tijd beschikten om zich een avondje toneel te kunnen 
veroorloven.. Daarbij vergelijk ik de levensstandaard en dagindeling van verschil-
lendee beroepsgroepen met de prijzen van de schouwburgkaartjes en de dagen en 
tijdenn van openstelling van het theater. Met deze omweg wordt de vraagstelling 
verschoven;; het gaat niet meer om de vraag wie de schouwburg daadwerkelijk be-
zochten,, maar welke groepen aan de onderkant van de sociale ladder potentiële 
bezoekerss van de schouwburg waren.46 

Dezee vraag benader ik zowel synchroon als diachroon. Dit laatste door ook de 
invloedd op het schouwburgbezoek van het in de loop der tijd veranderende prijs-
peill  van de eerste levensbehoeften te onderzoeken; zo ga ik na of er groepen wa-
renn die op bepaalde momenten uit de schouwburg verdwenen. Op deze manier 
blijk tt welke sociaal-maatschappelijke geledingen in de hele periode het beste ver-
tegenwoordigdd waren. 

Voordatt ik deze vragen beantwoord, onderzoek ik welke beroepsgroepen tot de 
'lage'' strata behoorden, om een al te zorgeloos gebruik van de terminologie te ver-
mijden. . 

Toneelbezoekk van het anonieme kassapubliek 

Wiee de Amsterdamse Schouwburg bezocht, had misschien een abonnement of een 
vrijkaartje,, maar de meesten kochten een kaartje (lootje) aan de kassa. Omdat het 
aantall  abonnementen en vrijkaarten niet precies te achterhalen is, beperk ik mij tot 
hett 'kassapubliek'. 

Ditt publiek was van het toneelprogramma op de hoogte via toneelaffiches, die 
opp verschillende plaatsen in de stad werden opgehangen; via aankondigingen in de 
krant;; door recensies in kranten en tijdschriften; en na mond-op-mond reclame. 
Overr dat laatste valt niet veel te zeggen, maar affiches en recensies zijn voor mijn 
onderzoekk wel bruikbaar. Beide bronnen geven informatie over de voorstelling. 

466 Omdat de schouwburg niet alleen een sociale, maar ook een culturele institutie is, wordt dit 
potentieell  ook bepaald door andere factoren, zoals de belangstelling van het publiek en concur-
rerendee vormen van vermaak. Ik beperk mij hier tot het sociale aspect. 
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Zo'nn voorstelling kenmerkte zich volgens deze bronnen door verschillende 
componenten;; er was een dramatekst die gespeeld werd door acteurs in een be-
paaldd kostuum, met een al dan niet bijzondere haardracht en macquillage. Zij 
speeldenn tegen de achtergrond van een decor. Soms werd muziek ten gehore ge-
bracht;; dan was ook een componist in het spel. Het drama was geschreven door 
eenn bepaalde auteur en behoorde tot een bepaald genre: 'treurspel', 'blijspel', 'blij -
spell  met zang', 'toneelspel', 'zangspel' of opera, of een subgenre. Sommige stuk-
kenn waren oorspronkelijk Nederlands, maar andere waren vertaald, meestal uit 
hett Frans of Duits. 

Ikk probeer de vraag te beantwoorden door welk van deze elementen het publiek 
zichh liet leiden. Hierbij maak ik gebruik van opvoeringsfrequenties en recettes van 
dee verschillende aspecten. Hoe vaak voerde men treurspelen op, en hoe dicht was 
dee zaal dan bezet? zijn vragen die bijvoorbeeld beantwoord worden. Zo'n kwan-
titatieff  onderzoek is minutieus van aard, maar dat wil niet zeggen dat de uitkom-
stenn gedetailleerd zijn. Omdat ik slechts over tamelijk ruwe getallen beschik - van 
deelss alleen opvoeringfrequenties, deels ook zaalrecettes, maar meestal geen rang-
recettess (zie onder 'bronnen') - zijn de resultaten globaal. Men krijgt een indruk 
vann de invloed op het toneelbezoek.47 

Vermoedelijkk hadden niet alleen 'theatrale' factoren invloed, maar ook aspecten 
vann contextuele aard, zoals de weekdag of de in de stad aanwezige kermis - er wer-
denn dan speciale kermisvoorstellingen gegeven. Dit is een lastiger categorie, want 
inn tegenstelling tot de componenten van een voorstelling zijn die aspecten afhan-
kelijkk van zeer uiteenlopende en moeilijk te traceren factoren. Wat te denken van 
dee invloed van het weer, bijvoorbeeld? 

Nuu vermeldden de toneelaffiches zowel de verschillende componenten van een 
voorstelling,, als enkele stereotype contextuele aspecten. Omdat deze gegevens het 
publiekk naar de schouwburg moesten trekken en zij bovendien kwantificeerbaar 
zijn,, heb ik mij beperkt tot de items die op de affiches vermeld zijn.48 Van de 'to-
neelmatige'' aspecten zijn dat 'dramatische': het genre van het gespeelde stuk; de bron-
cultuurr van het stuk; de auteur; de componist; 'scenische': de acteur; het decor; het 
kostuumm en 'bijzondere': benefieten; voorstellingen voor het pensioenfonds voor 

477 Opvoeringsfrequenties en recettes zijn op verschillende manieren te berekenen, bijvoor-
beeldd absoluut en relatief. Het soort berekeningen kan per item verschillen; dat hangt ervan af hoe 
informatieff  de cijfers voor het betreffende item waren. Welk soort cijfers ik ook gebruikt heb, ik 
hebb de resultaten steeds met gemiddelde waarden vergeleken. 
488 Een uitzondering hierop zijn de items Belgische Opstand en cholera, die evenwel via de op 
dee affiches vermelde data onderzocht kunnen worden. De inhoud van de toneelstukken is geen 
item.. Dit mag vreemd lijken aangezien het thema of de motieven een belangrijke motivatie zou-
denn kunnen zijn om naar het theater te gaan. Deze aspecten zijn echter moeilijk empirisch te on-
derzoeken.. Soms vermelden recensies het thema of het onderwerp - met name in De Tooneelkij-
ker-,ker-, maar dit gebeurt niet zo algemeen dat een complete lijst van thema's volgens de recensenten 
kann worden opgesteld. Het zou overigens interessant zijn te weten in hoeverre toneelaffiches in-
derdaadd een wervende functie hadden. Onderzoek hiernaar zou onder meer verricht kunnen 
wordenn op grond van stilistische kenmerken van affiches of het aantal keren dat elementen als 
genree of auteur vermeld werden. Met dit laatste zou het 'gewicht' van die items op de reclame be-
kekenn worden. Zulk onderzoek voert hier evenwel te ver. 
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acteurs;; debuutoptredens; voorstellingen van amateurs; premières. Bij de contex-
tuelee elementen gaat het om: de maand; de weekdag; kermisvoorstellingen; bezoek 
vann de koning. Om mogelijk Valse' invloeden op te sporen, heb ik verschillende 
factorenn niet alleen naast elkaar, maar ook in wederzijds verband bestudeerd.49 

Bijj  elk item gaat een visie van tijdgenoten over de gang van zaken en over de pu-
blieksopkomstt of -waardering aan de berekeningen vooraf, om te weten te komen 
inn hoeverre de blik van die tijdgenoten verschilde van het 'werkelijke' toneelbe-
zoek.. Opmerkingen over het aantal toeschouwers, hun motivatie en waardering 
lopenn dan vaak door elkaar, omdat de informatie van de tijdgenoten meestal moei-
lij kk te scheiden is. De daaropvolgende berekeningen betreffen in principe het aan-
tall  toneelstukken, het aantal opvoeringen daarvan, het aantal speeljaren waarin zij 
opp het programma stonden en de hoogte van de recettes. Als norm gebruik ik ge-
middeldee waarden, per speelseizoen of van alle speeljaren samen. Niet ieder item 
leentt zich echter voor eenzelfde soort aanpak. Soms moesten er bovendien prag-
matischee of arbitraire keuzes gemaakt worden. 

Ditt laatste komt duidelijk naar voren bij het onderdeel 'acteur'. De invloed van 
dee acteurs en actrices op het toneelbezoek is om theoretische en praktische rede-
nenn moeilijk te achterhalen, omdat de acteur als het ware 'verkleefd' is met zijn 
rol.. Hij treedt niet als zijn eigen ik voor het voetlicht, maar als de belichaming van 
eenn door de tekst gestuurd personage. Hierdoor valt de vraag naar de invloed van 
dee acteur uiteen in twee kwesties: welk personage had het meeste succes? en wel-
kee vertolking? Omdat er vrijwel altijd meer dan één acteur en personage in een to-
neelstukk figureren, kunnen deze vragen echter niet apart beantwoord worden, te-
meerr daar een acteur in het begin van de negentiende eeuw veel sterker aan een 
personagee gebonden was dan tegenwoordig, vanwege het spelen in vaste rollen of 
'emplooien'.500 Een praktisch bezwaar is, dat de rolverdeling niet volledig in kaart 
gebrachtt kan worden, vanwege beperkingen van de historische bronnen. 

Ditt alles brengt mij ertoe bij het item 'de acteur' af te zien van de getalsmatige 
benaderingg en uitsluitend gebruik te maken van de informatie over de publieksre-
ceptiee uit de recensies. Dit betekent dat de consequentheid van de methode door-
brokenn wordt en de nagestreefde confrontatie van het toneelbezoek van het ano-
niemee publiek met die van de recensenten hier minder zuiver is. 

Naa de analyse van het algemene repertoire ben ik nagegaan welke voorstellingen 
succesvoll  waren en welke niet. Dat succes kon bepaald zijn door de waan van de 
dag,, maar kon ook van langere duur zijn, zo zelfs dat van een zekere canonisering 
gesprokenn kan worden. Bij afzonderlijke voorstellingen is het mogelijk verschil te 
makenn tussen het evenementiële en structurele succes. Ik breng een onderscheid 
aann tussen canonieke,51 langdurige, en tijdelijke successvoorstellingen, en voor-

499 Ik heb alleen factoren langs elkaar heen geschoven, die kwantitatief de moeite waard waren 
enn elkaar dus mogelijk beïnvloedden. 
500 Omdat de uitleg veel gedetailleerder is dan voor een inleiding geschikt is, kom ik op. p. 64-
700 op het probleem terug. 
511 De term canoniek heeft hier uitsluitend betrekking op de beperkte betekenis van het succes 
vann een toneelstuk. Het gaat mij hier dus niet om het meeromvattende begrip van: 
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stellingenn die flopten. Hierbij maak ik ook weer gebruik van opvoeringsfrequen-
tiess en recettes. Omdat ik de scheidslijnen aanbreng, ben ik strikt genomen zelf 
degenee die een voorstelling al dan niet succesvol noemt, maar omdat ik de opval-
lendstee cijfers gebruik, ga ik ervan uit dat zo'n kwalificatie ook voor de toenmali-
gee toeschouwers gold. 

Dee manier waarop de verschillende succescategorieën onderscheiden zijn, 
wordtt in hoofdstuk vijf uitgelegd. De hoofdlijnen geef ik hier alvast aan, omdat 
ookk in hoofdstuk vier aan die succescategorieën gerefereerd wordt. Langdurig 
succesvollee voorstellingen noem ik voorstellingen die gedurende een grote reeks 
vann jaren vaak opgevoerd en druk bezocht werden. Anders dan canonieke voor-
stellingenn konden zij na verloop van tijd wel van het programma verdwijnen of 
juistt later op het repertoire verschijnen. Canoniek noem ik voorstellingen die ge-
durendee de gehele periode, eventueel met korte tussenpozen, op het repertoire 
blevenn en ook steeds veel publiek trokken, maar die per seizoen niet (noodzake-
lijk )) uitzonderlijk vaak werden opgevoerd. Voorstellingen die slechts gedurende 
eenn beperkt aantal jaren, maar daarbinnen wel veelvuldig, werden opgevoerd en 
veell  publiek trokken, zijn tijdelijke succesvoorstellingen; voorstellingen die 
slechtss korte tijd op het repertoire stonden, weinig keren uitgevoerd werden en 
slechtt bezocht werden, niet-succesvolle. 

Ikk onderwerp het succesrepertoire ook aan een kwantitatieve analyse en verge-
lij kk de bevindingen met de uitkomsten voor het totale repertoire. Na het telwerk 
gaa ik te rade bij recensies en voorwoorden van de toneelstukken. Vaak komt hier-
inn niet alleen de mening van de recensent naar voren, maar ook de publieksrecep-
tie.. Dikwijl s wordt die alleen in algemene termen besproken - de zaal was 'eivoP, 
off  het stuk richtte zich naar de 'hedendaagsche smaak' -, maar soms wordt nauw-
keurigerr aangegeven waaraan het succes van een voorstelling te danken was. Om 
tee weten te komen of een genoemde reden algemeen zou kunnen zijn, ga ik via de 
recensiess na of het kenmerk dat de ene voorstelling succes bezorgde, ook bij an-
deree voorstellingen aanwezig was. 

Bijj  het repertoire als geheel dienden de uitspraken van tijdgenoten dus als hypo-
these,, bij het succesrepertoire gebruik ik die als verklaring - het gaat in de twee ge-
vallenn overigens niet om dezelfde aspecten. Het is echter niet de bedoeling aan con-
temporainee uitspraken een zwaarder gewicht toe te kennen wanneer ze als Verkla-
ring'' gebruikt worden, dan waar ze als 'hypothese' dienen, omdat ze in beide ge-
vallenn gekleurd kunnen zijn door vooringenomenheid van de recensent. Ik maak 
jj  uist gebruik van twee soorten gegevens - kwantitatieve en kwalitatieve -, om door 
middell  van vergelijking uiteindelijk vooringenomenheden op het spoor te komen. 

Ofschoonn ik in de uitlatingen van tijdgenoten ten aanzien van het succesreper-

eeneen verzameling van literaire teksten, die in een samenleving als waardevol erkend worden, en 
diedie dienen ah referentiepunten in de literatuurbeschouwing [...]  en in het onderwijs. 

Ziee hiervoor onder meer het themanummer 'Literatuurgeschiedenis en canonvorming' van Spek-
tator.tator. Tijdschrift voor neerlandistiek, jrg. 15 (1985-1986) nr. 1 (waaruit ook bovenstaand citaat, p.3). 
Overr de 'triviale canon' zie: M. Laurense, 'Canondeclinatie', in: R.T. Segers (red.), Visies op cultuur 
enen literatuur. Opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooi]'(Amsterdam 1991), 273-278. 



28 8 Proloog Proloog 

toiree dus gezocht heb naar verklarende aspecten, geven die geen verklaring voor 
hett toneelbezoek als geheel; ze gelden niet voor het hele repertoire en zijn als ge-
zegdd mogelijk gekleurd door bepaalde opvattingen van de recensent. Een precie-
zee verklaring van het toneelbezoek kan niet gegeven worden, omdat de toeschou-
werss zich daar zelf niet systematisch over hebben uitgelaten. Het onderzoek trekt 
alss het ware de contouren van de motivatie voor toneelbezoek en van het oordeel 
overr de voorstellingen door het publiek. 

Voorr de seizoenen 1835-36 en 1838-39 is het mogelijk de toneelconumptie per 
rangg te onderzoeken. In het Gemeentearchief van Amsterdam en in het Theaterin-
stituutt Nederland bevinden zich twee documenten, een 'lootjesboek' en een cahier 
mett 'ontvangsten door kaartverkoop',52 waarin van elke voorstellingsavond in 
dezee speeljaren het aantal verkochte lootjes (toegangsbewijzen) per rang genoteerd 
is.. Deze administratie maakt het mogelijk te onderzoeken of er bij het publiek op 
dee diverse rangen verschillen in bezettingsgraad waren, en van welke factoren die 
afhankelijkk waren. Ook geven deze boeken de gelegenheid om de validiteit van 
mijnn onderzoeksmethode met betrekking tot het toneelbezoek te 'toetsen'.53 

Naastt de onderzochte items vormen recensies een kanaal dat invloed op het be-
zoekk en het oordeel van het publiek kan hebben gehad. Behalve informatie over een 
voorstellingg of het oordeel van het publiek, bevatten zij meestal een waardeoordeel, 
mett argumenten, van de recensent. Soms werd het publiek ook aangespoord of juist 
tegengehoudenn een voorstelling te gaan zien. Het is interessant na te gaan of recen-
siess het bezoek van het grote publiek hebben gestuurd. Sommige periodieken wa-
ren,, op grond van de achtergrond van de redactie en de bekendheid bij het publiek, 
gezaghebbend.544 Directe invloed op het toneelbezoek van het grote publiek is ech-
terr niet te constateren. Elders ben ik nagegaan of er een relatie gelegd kan worden 
tussenn een gunstige of ongunstige toneelrecensie en de recettes van een daarop vol-
gendee voorstelling. Dat bleek niet het geval.55 Het is mogelijk dat een deel van het 
publiekk zich door toneelbesprekingen liet leiden, maar dat legde dan niet zoveel ge-
wichtt in de schaal dat de recettes er zichtbaar door beïnvloed werden. 

Nietteminn is het belangwekkend om het oordeel van de recensenten over to-
neelvoorstellingenn te 'vergelijken' met dat van het publiek. Zoals gezegd, is op 
grondd van kwantitatieve gegevens na te gaan welke voorstellingen voor het grote 
publiekk succesvol waren en welke niet. Ik vergelijk, of liever, confronteer de lijst-
jess publiekssuccessen met het oordeel van de recensent - van een echte vergelij-
kingg is geen sprake omdat er twee ongelijksoortige zaken tegenover elkaar gesteld 
worden.. Zodoende worden opvallende overeenkomsten of verschillen tussen het 
'oordeel'' van het grote publiek en dat van de recensenten opgespoord. Het is niet 
gezegdd dat het grote publiek er dezelfde normen op nahield als de recensenten, 

522 Voortaan aangeduid met 'lootjesboeken*. Zie ook p. 36-37. 
533 Zie p. 30-32. 
544 Zie p. 291-297 en H. Ruitenbeek, 'Negentiende-eeuwse toneelkritiek en de invloed op het 
schouwburgpubliek',, in: K.D. Beekman (e.a., reds.), De as van de Romantiek. Opstellen aange-
bodenboden bij het afscheid van Willem van den Berg (Amsterdam 1999), 239-252. 
555 Ibidem. 
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maarr wel kan meer gezegd worden over het soort voorstellingen dat bij het grote 
publiekk succesvol was. 

Enn passant onderzoek ik de standpunten van de recensenten nauwkeuriger dan 
tott dusverre in de secundaire literatuur gedaan is. Tot nu toe zijn de schrijvende 
tijdgenotenn grotendeels als één groep met een gelijkluidende visie beschouwd; ik 
gaa na in hoeverre er differentiaties aangebracht kunnen worden, en welke recen-
sentenn opgevat kunnen worden als spreekbuis voor het grote publiek. 

Opp het eerste gezicht zit hier overigens een methodische adder onder het gras. 
Hett lijk t er op dat het grote publiek en de recensenten helemaal niet beschouwd 
kunnenn worden als twee afzonderlijke groepen, omdat de critici ook toeschouwer 
warenn en dus eveneens tot het collectief te rekenen zijn. Zij moesten meestal ge-
woonn een toegangskaartje kopen en hielden zich meestal ook niet beroepshalve 
mett het toneel bezig; toneelrecensent was men in zijn vrije tijd. Bovendien waren 
dee meeste critici net zo 'anoniem' als het overige publiek, want de meeste toneel-
beschouwingenn verschenen in de eerste helft van de negentiende eeuw nog zonder 
naamsvermelding. . 

Inn de kwantitatieve analyse tel ik de recensenten inderdaad mee, maar in aantal 
warenn zij een kleine groep - het gaat hier vermoedelijk om nog geen tien man in 
bijnaa veertig jaar. Hun 'gewicht' op de kwantiteit is dus nagenoeg te verwaarlozen; 
omm die reden is het methodisch gezien mogelijk hen als sub-groep te behandelen. 
Off  zij wat betreft hun oordeel werkelijk als zodanig beschouwd kunnen worden, 
wordtt hier dus onderzocht; of zij in sociaal-maatschappelijk opzicht verschilden 
vann het grote publiek, wordt duidelijk als wij weten wat de maatschappelijke po-
sitiee van het grote publiek was.56 

Ikk wil ook nog iets zeggen over de waarde van opvoeringsfrequenties en recet-
tess als bron voor het toneelbezoek, want daarop valt nog het een en ander af te 
dingen.. Opvoeringsfrequenties weerspiegelen niet alleen het toneelbezoek door 
hett publiek, maar ook de repertoirekeuze van het schouwburgbestuur. Daarbij is 
err een verschil tussen het aantal verschillende toneelstukken en het aantal opvoe-
ringenn van één bepaald stuk. Het tweede cijfer drukt de publiekswaardering waar-
schijnlijkk sterker uit dan het eerste, omdat het weergeeft hoe lang de toneelstuk-
kenn repertoire hielden. Het eerste cijfer drukt die waardering mogelijk minder 
sterkk uit, maar staat er vermoedelijk ook niet helemaal los van, omdat men mag 
aannemenn dat het bestuur wel op de wensen van het publiek anticipeerde. Het is 
dann ook zinvol stil te staan bij dat bestuur en de wijze waarop het repertoire tot 
standd kwam. Daarbij is ook van belang te weten of de programmering aangepast 
werdd aan de behoeften van het publiek en of geprobeerd werd de mening van het 
publiekk te beïnvloeden.57 

Eenn ander aspect van belang voor de waarde van opvoeringsfrequenties als 
maatstaff  voor het toneelbezoek, is de flexibiliteit van het programma. Als het re-

566 Voor de critici zie: Ibidem. Gras en Franses noemen overigens als criticus van De Tooneel-
kijker.kijker. A. van Halmael Jr., naast J. van 's-Gravenweert (Toneelverval getoetst', 256, noot 5). 
577 Zo kan gedeeltelijk aangegeven worden of het toneel in het begin van de negentiende eeuw 
'modern'' te noemen is. Zie noot 24. 
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pertoiree voor aanvang van het speelseizoen al volkomen vastlag en aanpassingen 
niett mogelijk waren, zijn aantallen opvoeringen alleen in globale zin van beteke-
nis.. Omdat de directie in dat geval bij de programmering alleen lering zou kunnen 
trekkenn uit het voorafgaande speeljaar, zouden niet zozeer opvoeringsverschillen 
tijdenss de speeljaren zelf van belang zijn, maar eigenlijk alleen die tussen de 
theaterseizoenen.. Met name het succes van individuele voorstellingen onttrekt 
zichh dan grotendeels aan onze waarneming. Om deze reden onderzoek ik ook hoe 
flexibell  de programmering in de praktijk was. 

Eenn complicerende factor bij de recettes is de wijze waarop een voorstellings-
avondd samengesteld was: vanouds werden per avond diverse toneelstukken ver-
toond,, een hoofdspel en één of meer voor- of nastukken. De bezoekers betaalden 
echterr voor de hele avond. Dit maakt het moeilijk te beoordelen waar de voorkeur 
vann het publiek in de eerste plaats naar uitging. In hoofdstuk 1.3 betoog ik dat het 
publiekk waarschijnlijk vooral door het hoofdspel aangetrokken werd. De voor- en 
nastukkenn hebben wel enige invloed op het bezoek gehad, maar die is lastig te ach-
terhalen.. Mij n onderzoek beperkt zich tot de hoofdspelen.58 

Eenn ander punt is, dat de totale recettes het bezoek in zijn totaliteit weerspiege-
len.. Informatie over individuele bezoekers is hierin eigenlijk niet terug te vinden. 
Dee inkomsten per avond zouden immers gevormd kunnen zijn door de verkoop 
vann voornamelijk dure kaartjes of juist van veel goedkope. Bij een zelfde totale re-
cettee zou het aantal bezoekers dan ook flink kunnen variëren. Dit betekent dat de 
hoogtee van de recettes geen indicatie hoeft te zijn voor het aantal toeschouwers en 
duss evenmin voor het succes van een voorstelling. Ik richt me dan ook niet op de 
individuelee schouwburgbezoeker, maar op het toneelbezoek als geheel. Niettemin 
zouu men graag meer willen weten over de verhouding tussen het toneelbezoek en 
dee toneelbezoekers. Nu zijn voor twee seizoenen zowel de hoogte van de recettes 
alss het aantal toeschouwers te achterhalen, via de 'lootjesboeken'. Dat stelt ons in 
staatt uitspraken te doen over de verhouding tussen beide soorten getallen. 

Omdatt voor de meeste onderzoeksjaren de recettes gebruikt zullen worden die 
dee penningmeester van de schouwburg in zijn 'Aanteekeningen' vermeld heeft,59 

dientt eerst vastgesteld te worden in hoeverre deze bedragen overeen komen met 
dee cijfers uit de lootjesboeken. Vergelijking leert dat de recettes die de penning-
meesterr vermeldt, inderdaad overeenkomen met de 'totale opbrengsten' in de bor-
derellen.. Die totale opbrengst bestaat uit de inkomsten uit reguliere en militaire 
lootjes,, uit de recettes van verbeterbriefjes en nagelden (fooien). Deze fooien moe-
tenn eigenlijk buiten beschouwing gelaten worden, omdat zij eerder iets over de 
waarderingg voor verrichte diensten of verkregen privileges zeggen dan over de 
waarderingg van toneelopvoeringen. De tipgelden blijken echter dermate laag ge-
weestt te zijn - over twee seizoenen gemiddeld ongeveer één procent van de op-

588 Alleen bij de individuele succesvoorstellingen ga ik na of het nastuk van doorslaggevend ge-
wichtt kan zijn geweest op het succes. Ook heb ik bij de rangverdeling wel onderzoek gedaan naar 
dee combinatie van hoofdspel en nastuk, waarbij in het algemeen de invloed van het hoofdspel het 
belangrijkstee leek. 
599 Zie p. 36, noot 76. 
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brengstt -, dat zij gevoeglijk verwaarloosd kunnen worden. 
Alss wij de totale recettes dan vergelijken met de aantallen toeschouwers, dan 

blijk tt dat de ontvangsten doorgaans evenredig zijn aan de bezoekersaantallen 
(grafiekk l.l 60; de getallen zijn afgerond op tientallen); alleen bij de hogere op-
brengstenn is de recette in verhouding tot het aantal toeschouwers vaak iets hoger 
(mett name bij inkomsten van meer dan ƒ1100 of ƒ1200). Aan de grafiek is dan ook 
aff  te lezen dat elke gulden meestal één bezoeker representeert. 

Nuu doet Hüttner in zijn artikel over de receptie van toneelopvoeringen in het 
Weensee Burgtheater het voorstel een conversiefactor te berekenen, in een poging 
tott een verantwoorde schatting van het aantal bezoekers te komen.61 

-- (totale inkomsten bij uitverkocht huis): (totaal aantal zitplaatsen) = conversie-
factor; ; 

-- (recette): (conversiefactor) = schatting van het aantal bezoekers. 
Dee conversiefactor beoogt dus een middel te zijn om bij een gegeven recette deze 
omm te rekenen naar het aantal bezoekers. 

Ikk heb zijn voorstel hier gevolgd, en ook de uitkomsten van deze berekening in 
dee grafiek opgenomen. Uitgaande van een totale recette bij uitverkocht huis van 
ƒƒ 1709 en een totaal aantal zitplaatsen van 1424, krijgt men een conversiefactor van 
1.2.. Zoals in de grafiek te zien is, blijk t de curve gebaseerd op deze schatting ech-
terr veel sterker af te wijken van die van het werkelijke aantal bezoekers, dan de 
grafiekk van de recettes zelf. Het berekenen van een theoretische conversiefactor 
heeftt dan ook niet zoveel zin. Beter is een empirisch gefundeerde conversiefactor 
tee gebruiken. Deze bedraagt voor mijn onderzoek ongeveer 1: elke gulden repre-
senteertt grofweg één bezoeker. Alleen bij zeer hoge recettes lijk t de feitelijke con-
versiefactorr te tenderen naar een waarde van 1.2. 

Menn kan dus stellen dat - voor de seizoenen 1835-36 en 1837-38 - de recettes 
well  degelijk een goede indicator zijn voor het aantal bezoekers (gebruik makend 
vann de omrekeningsfactor). Alleen bij extreem hoge opbrengsten van - met enige 
margee - een bedrag hoger dan ƒ1000, zal het bezoekersaantal waarschijnlijk iets 
lagerr liggen dan de recette doet vermoeden. In die gevallen wijst de opbrengst toch 
all  op een behoorlijke bezetting van de zaal. 

Aangezienn zowel de prijzen van de kaartjes als het aantal zitplaatsen per rang en 
dee inkomens van diverse bevolkingsgroepen onveranderd bleven,62 lijk t het mij 
niett onredelijk deze bevindingen te extrapoleren naar de overige onderzoeksjaren 
waarvoorr recettes bekend zijn (allemaal onder het commissarissenbestuur). Te-

600 De gegevens in de grafieken zijn gebaseerd op analyse van het repertoire en van de recettes. 
Dee bronnen daarvan zijn toneelaffiches, aantekeningen van de penningmeester en een leveran-
ciersboekjee (zie onder Bronnen). Waar de bron van de grafiek een andere was, is dat in de grafiek 
aangegeven. . 
611 J. Hüttner, 'Das Burgtheaterpublikum', 157; iets dergelijks doet Pedicord(p. 15), met dit ver-
schill  dat hij een conversiefactor berekent op basis van gemiddelde bedragen. Doordat Pedicord 
uitgaatt van gemiddelden, betracht hij ook, en mijns inziens terecht, een grotere mate van voor-
zichtigheidd in zijn conclusies. 
622 Zie p. 94, noot 8; p. 104-110; p.126, 130. 
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meerr daar blijkens een notitie van deze schouwburgcommissarissen, zij zelf ook 
uitgingenn van ƒ1 voor één bezoeker.63 Bovendien komen de rangbezettingen van 
dee seizoenen 1835-36 en 1838-39 verhoudingsgewijs met elkaar overeen (zie gra-
fiekk 1.2). Kleine verschillen in andere speeljaren zijn natuurlijk mogelijk omdat 
bijvoorbeeldd de kosten van levensonderhoud in de loop der jaren wel iets fluctu-
eerden.. Incidentele prijsverhogingen kwamen vrijwel niet voor: een enkele keer 
tijdenss het optreden van buitenlandse gasten of een galavoorstelling. De conclu-
siess zullen hierdoor niet beïnvloed worden. 

Omdatt het denkbaar is, dat de verhoudingen in andere speeljaren toch iets meer 
fluctueerden,, worden de ontvangstgelden in combinatie met aantallen opvoerin-
genn en informatie uit recensies bestudeerd. 

Toneelaanbod d 

Alss men het toneelbezoek wil onderzoeken, moet men op de hoogte zijn van wat 
err aangeboden werd; pas als men weet wat er in de schouwburg te koop was, hoe 
menn de 'produkten' kon verwerven en hoe het aanbod tot stand kwam, is het mo-
gelijkk patronen in de consumptie te ontdekken, en krijgt het toneelbezoek bete-
kenis. . 

Hett toneelaanbod werd ten dele bepaald door het beleid van de schouwburgdi-
rectie,, dat daarom op voor het onderzoek relevante punten aan de orde komt. Ik 
bespreekk met name het beleid ten aanzien van de programmering, de decors en de 
kostuums,, en de flexibilitei t van het repertoire. 

Hett toneelaanbod is ondermeer naar toneelgenres te onderscheiden, een van de 
itemss die het toneelbezoek mogelijk mede bepaalde. De toneelaffiches gaven vol-
genss tijdgenoten een tamelijk vage genre-terminologie. Omdat ik onderzoek wel-
kee genologische keuzes het publiek maakte, is het ook van belang te weten welke 
aspectenn tijdgenoten voor het genologische onderscheid distinctief achtten, en in 
hoeverree het (grote) publiek van genre-verschillen op de hoogte was. 

Err werden zowel oorspronkelijk Nederlandse, als vertaalde of bewerkte dra-
ma'ss en zangspelen opgevoerd. Welke bronculturen dat waren en hoe ik gebruik 
maakk van het onderscheid tussen vertalingen en bewerkingen, komt aan de orde in 
hoofdstukk 1. 

Bijj  het onderzoek naar de invloed op het toneelbezoek van acteurs en actrices 
speeltt de vaste binding van een acteur aan zijn rol - het 'emplooisysteem' - een rol 
bijj  de interpretatie van de gegevens. Een rolverdeling volgens vaste emplooien be-
perktt de keuzevrijheid van het publiek. De onderzoeker heeft dan weinig in han-
denn om een eventuele voorkeur voor een bepaalde toneelspeler te achterhalen. 
Hett publiek heeft eenvoudigweg geen keuze tussen alternatieve spelers en de his-
toricuss weet dus niet waardoor de toeloop of het enthousiasme van het publiek 
bepaaldd werd, door de acteur of de rol.64 Het probleem doet zich in de praktijk 

633 GAA 5177/171/1771, 4-11-1840. 
644 Een eventuele voorkeur kan mogelijk wel blijken wanneer verschillende gezelschappen het-
zelfdee stuk tegelijkertijd op de planken brachten, maar ik beperk me tot het gezelschap dat de 
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voorall  bij een kwantitatieve aanpak voor, maar ook bij de bestudering van de to-
neelrecensiess moet men met het verschijnsel rekening houden. Het is dus van be-
langg te weten of men in mijn onderzoeksperiode in de Amsterdamse Schouwburg 
aann de indeling in emplooien vasthield. 

Dee invloed op het toneelbezoek van decors en kostuums kan niet onderzocht 
wordenn zonder kennis van de soorten decors en kostuums. Ook die betrek ik in 
hett onderzoek. 

Opp toneelaffiches is sprake van voorstellingen ten behoeve van het 'Fonds ter 
opleidingg en verdere onderrigting van Tooneelkunstenaars voor den Stads 
Schouwburgg te Amsterdam'. De oprichting ervan was in de eerste helft van de ne-
gentiendee eeuw één van de pogingen om het toneelonderwijs te institutionalise-
ren.. Om het Fonds in perspectief te plaatsen, besteed ik aandacht aan de verschil-
lendee vormen van toneelonderwijs in mijn onderzoeksperiode. Die belichten 
bovendienn welk belang de schouwburgcommissarissen aan bepaalde vormen van 
toneell  hechtten. 

Schouwburgbezoekk in de praktij k 

Hett toneelbezoek kan evenmin goed bestudeerd worden als niet ook verschillen-
dee aspecten die direct met het schouwburgbezoek in verband staan, onderzocht 
worden.. Om de recettes goed te kunnen interpreteren en ermee te kunnen reke-
nen,, moet men bijvoorbeeld op de hoogte zijn van het soort entreekaartjes, het 
soortt rangen en de prijzen. Op de interpretatie van de recettes heeft de manier 
waaropp een speelavond samengesteld was, invloed. Voor de berekeningen moet 
menn het aantal zitplaatsen en de maximale opbrengsten - voor de hele zaal en per 
rangg - kennen. Aan al deze aspecten besteed ik aandacht. 

BRONNEN N 

Socialee geleding van het schouwburgpubliek 

Voorr het onderzoek naar de sociale positie van het schouwburgpubliek heb ik ge-
bruikk gemaakt van de prijzen van de schouwburgkaartjes en het tijdstip van de op-
voering.. Deze informatie treft men onder meer op de schouwburgaffiches aan, 
aanwezigg in het Gemeentearchief Amsterdam en de Universiteitsbibliotheek in 
Amsterdam.655 Voor de algemene sociaal-economische gegevens met betrekking 
tott de levensstandaard en de dagindeling heb ik voornamelijk gebruik gemaakt 
vann secundaire sociaal-economische literatuur. Wat betreft de dagindeling van 
verschillendee sociaal-maatschappelijke groepen is onder meer de lengte van de 

Amsterdamsee Schouwburg in de herfst, de winter en het voorjaar bespeelde. 
655 GAA, PA 267/34 en UBA, depot uitleenbalie (programma-aankondigingen Amsterdamse 
schouwburg).. Ook Het Theater Instituut Nederland beschikt over deze bronnen. 
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werkdagg van belang. Daarover geven twintigste-eeuwse studies van Noordegraaf 
enn Nusteling informatie, alsmede een rapport uit 1812, waarin burgemeester Wil -
lemm Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839) aan de Franse overheid 
verslagg doet van de zeden en gewoonten van de Amsterdamse bevolking.66 Hierin 
komenn ook de tijdstippen waarop men at en sliep, aan de orde. 

Voorr de 'koopkracht' is gebruik gemaakt van twintigste-eeuws onderzoek naar 
negentiende-eeuwsee lonen. Belangrijk werk op dit punt heeft Noordegraaf ver-
richt,, die de daglonen van ambachtslui in Alkmaar heeft gereconstrueerd.67 Behal-
vee aan de inkomens van ambachtsmensen in de particuliere sector, heeft hij aan-
dachtt besteed aan de bezoldigingen van arbeiders in dienst van de overheid en aan 
diee van werknemers in min of meer fabriekmatig georganiseerde bedrijven - cho-
colademakerijen,, tichelbakkerijen, bierbrouwerijen en dergelijke. 

Zijnn studie is vooral bruikbaar, omdat de bronnen hem in staat stelden binnen de 
beroepsgroepenn onderscheid te maken tussen de lonen van 'meesters' en 
'knechts'.. De beloning hing af van vakbekwaamheid, scholing, leeftijd en het aan-
tall  dienstjaren. Naast geschoolde meesters en vakbekwame knechts, de 'meester-
knechts'' of 'oudknechts' die hun proef hadden afgelegd, waren bij de meeste be-
roepsgroepenn ook lager betaalde, ongeschoolde gezellen en leerjongens 
werkzaam.. Bij het metselambacht bovendien vaak nog zogenaamde 'opperlieden'. 
Dezee oppers verrichtten doorgaans zwaar sjouw- en tilwerk, en kunnen be-
schouwdd worden als ongeschoolde werklieden. 

Noordegraafss onderzoek is ook van belang voor mijn vraagstelling, omdat zijn 
onderzoeksobjectt een stad in Noord-Holland is; algemeen wordt gewezen op de 
economisch-geografischee eenheid van de kustprovincies - Holland, een deel van 
Utrechtt en de noordelijkste gewesten, eventueel ook Zeeland - tegenover de rest 
vann de Republiek of het Koninkrijk.68 Een gebied dus waartoe ook Amsterdam 
behoort.. In deze hele regio zouden ook de inkomens op vergelijkbaar niveau kun-
nenn liggen. Toch blijf t het natuurlijk de vraag of men de lonen van Alkmaarse am-
bachtsmensenn zonder meer mag extrapoleren naar die in Amsterdam. Noorde-
graaff  typeert Alkmaar als een 'middelgrote Hollandse stad met een overwegend 
opp lokale en regionale marktvorming afgestemde handels- en verkeerssektor en 
mett een hoofdzakelijk verzorgende nijverheid en winkelstand'.69 Amsterdam 
daarentegenn was een metropool, waar de economische activiteiten niet alleen ver-
zorgendd waren en dus gericht op de afzet en consumptie binnen de stad zelf, maar 

666 L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar 1500-1850 (z.p. 1980); H. Nusteling, Welvaart en 
werkgelegenheidwerkgelegenheid in Amsterdam 1840-1860. Een relaas over demografie, economie en sociale poli-
tiektiek van een wereldstad (Amsterdam, Dieren 1985). Van Brienen naar: J.M.M, de Meere en L. 
Noordegraaf,, 'De sociale gelaagdheid van Amsterdam in de Franse tijd. Het beeld van een tijdge-
noot',, Amstelodamum 69 (1987), 156-175, aldaar 161-163. Overigens moet men erop bedacht zijn 
datt Van Brienens visie op de levensgewoonten van de armere stadgenoten gekleurd kan zijn door 
zijnn rijke bril. 
677 Noordegraaf, Daglonen. 
688 Vermeld bij: Ibidem, 73. Ook: J.L. van Zanden, 'Lonen en arbeidsmarkt in Amsterdam 1800-
1865',, TvSG, 9 (1983), 3-27, aldaar 11. 
699 Noordegraaf, Daglonen, 18. 
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ookk stuwend, ten gevolge van de van oudsher belangrijke internationale export-
positiee van de stad.70 Verschillen in de economische structuur van beide steden 
warenn er dus wel degelijk, en daarmee mogelijk ook in de hoogte van de salarissen. 
Opp basis van Amsterdamse loonopgaven uit de zestiende eeuw meent Noorde-
graaff  evenwel dat de verschillen gering waren, wat hij in overeenstemming acht 
mett de zojuist genoemde economisch-geografische eenheid. 

Naa het verschijnen van het boek van Noordegraaf is meer over Amsterdamse 
traktementenn in de nijverheid bekend geworden, ook uit later tijd, maar deze ge-
gevenss zijn doorgaans minder gedetailleerd.71 Daarom zal ik de hoogte van de be-
loningenn in Alkmaar vergelijken met het niveau van de Amsterdamse inkomens. 

Naarr de salarissen in de economische en maatschappelijke dienstensector is bij 
mijnn weten geen systematisch onderzoek gedaan, maar Diederiks geeft wel enige 
informatiee over de traktementen in deze branche, waarvoor hij onder meer pa-
tentregisterss heeft gebruikt.72 Ik zal niet alle genoemde salarissen opsommen, 
maarr volstaan met enkele voorbeelden van lonen van beroepsbeoefenaars uit de 
onderstee sociale lagen. 

Prijzenn van tarwe- en roggebrood en aardappelen staan vermeld in een scriptie 
vann H. Muskee.73 Het gaat om jaaropgaven voor de periode 1816-1856 voor tarwe 
enn rogge, en voor 1817-1855 voor aardappelen. Gegevens over huurprijzen geven 
Diederikss en Lesger.74 Diederiks baseert die onder meer op zogenaamde wijkboe-
ken,, die gebruikt werden voor de vaststelling van het bedrag dat betaald moest 
wordenn voor vrijstelling van militaire inkwartiering. Lesger maakt gebruik van 
huuradministratiess van instellingen van sociale zorg en van de stad Amsterdam. 
Kostenn van verwarming en verstelwerk zijn gehaald uit zeven negentiende-eeuw-
see huishoudboekjes: vijf van arbeiders bij een machinefabriek en scheepswerf; één 
vann een Amsterdamse houtzagersknecht; één van een ambachtsman.75 Andere dan 
Amsterdamsee budgetten heb ik niet geraadpleegd, omdat de lonen en prijzen in 
anderee steden, met name die in het oosten en op het platteland, nogal eens van de 
Amsterdamsee verschilden. 

700 H. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. Demografisch, economisch, 
ruimtelijkruimtelijk (Amsterdam 1982), 141-143; A. Knotter, Boekbespreking van Diederiks, Een stad in 
verval,verval, TvSG, 10 (1984), 197-201, aldaar 197. 
711 Diederiks, 231-262; Knotter, 'De Amsterdamse bouwnijverheid in de 19e eeuw tot ca. 1870. 
Loonstarheidd en trekarbeid op een dubbele arbeidsmarkt', TvSG 10 (1984), 123-155, aldaar tabel 
55 en bijlage 2; Nusteling, tabel 5.1; Van Zanden, tabel 2, 3. Van Diederiks zijn alleen de lonen van 
dee werknemers bij de stadsoverheid gebruikt, en daarvan alleen die waarbij de rang van de stads-
werkerr duidelijk was. 
722 Diederiks, 231-262. 
733 H. Muskee, De evolutie van de levensstandaard in Amsterdam 1815-1855. Een onderzoek 
naarnaar de consumptie van granen (en aardappelen) en vlees (niet uitgegeven scriptie Amsterdam, 
z.j.),, 10-11. 
744 Diederiks, 340-348; Lesger, bijlage 3. 
755 IJ. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1813-1870 (8e druk. 
Utrecht,, Antwerpen 1970), 162-163; J. Giele, Arbeidersleven in Nederland 1850-1914 (Nijmegen 
1979),, 42. 
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Toneelbezoekk van het anonieme kassapubliek 

Zoalss gezegd steunt de beschrijving van het toneelbezoek op het aantal opvoerin-
genn en op recettes. Om het aantal opvoeringen te kunnen achterhalen moest ik eerst 
hett repertoire reconstrueren. De belangrijkste bron hiervoor waren de toneelaffi-
chess van de schouwburg. Gegevens van enkele ontbrekende seizoenen - 1820-1821 
tott en met 1825-1826- zijn aangevuld met informatie uit de aantekeningen van de 
penningmeesterr van de schouwburg, OW. Thöne.76 De informatie in de bronnen 
wass niet altijd uniform; soms werd bijvoorbeeld het genre of de auteur van het to-
neelstukk weggelaten. Voor het telwerk was het van belang de data zoveel mogelijk 
tee standaardiseren. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van toneelcatalogi.77 

Thöness aantekeningen waren ook de belangrijkste bron voor de recettes. Zijn no-
titiess ten aanzien van de kaartverkoop beslaan de seizoenen 1826-1827 tot en met 
1838-1839;; voor 1820-1821 gaf een nagelaten leveranciersboekje van de schouwburg 
informatie.788 Andere documenten met totale recettes zijn mij niet bekend.79 Dit be-

766 C.W. Thöne, Aanteekeningen betreffende de voorstellingen in den Stads Schouwburg te Amsterdam 
1774-1839,33 dln. + eenige losse blaadjes (Hs. UBA, afd. ZKW, MDC 1604/D 132, VI E 29-31). 
7777 L.J.N.K. van Aken, Catalogus Nederlands toneel (3 dln. Amsterdam 1954-56); Nederlandsch 
tooneel,tooneel, Bew. door Th. J.J. Arnold. Met suppl. bew. door Louis D. Petit [Leiden 1887]; [Brink-
man,, C.L.J.], Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 
18331833 tot en met 1849 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn; benevens opgave van den naam 
desdes uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de platen en kaarten, het formaat 
enen den prijs; strekkende ten vervolge op de alphabetische naamlijst van boeken van 1790 tot en 
metmet 1833 in Nederland uitgekomen, bewerkt door], de Jong en uitgegeven bij de Gebr. van Cleef 
(Amsterdamm 1858); Catalogus van een zeer uitnemende fraaie verzameling van Nederduitsche 
TooneelTooneel spellen (Amsterdam [1754]); W. Henskens, Catalogus van [...]  Nederduitsche tooneel 
spellenspellen (Amsterdam 1754); J. Hilman, Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de biblio-
theektheek vanjohs. Hilman (Amsterdam 1878); Katalogus van de toneelbibliotheek van de openbare 
bibliotheekbibliotheek te Groningen (6 dln., Groningen 1967-1968); F.Z. Mehler en M.B. Mendes da Costa, 
Tooneel-catalogusTooneel-catalogus Nederland (Amsterdam 1895); R. van der Meulen, e.a., Brinkman's catalogus 
derder boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgege-
venven of herdrukt, in alphabetische volgorde gerangschikt, met vermelding van den naam ... en den 
prijsprijs (Amsterdam [1885-] 1932); Naam-rol der tooneelspelen, behoorende onder de privilegie van 
denden Amsterdamschen schouwburg (Amsterdam 1742); Naam-rol der tooneelspelen, behoorende 
onderonder de privilegie van den Amsterdamschen schouwburg. Benevens de naamen der dichteren 
vanvan de genoemde tooneelspelen (Amsterdam 1754); Naamrol der tooneelspellen: behoorende on-
derder de privilegie van den Amsterdamschen Schouwburg. Benevens de naamen der dichteren van 
dede genoemde tooneelspellen (Amsterdam 1782); Rogge, H.C., Kaart-catalogus van de boeken en 
handschriftenn toebehoord hebbende aan den Stadsschouwburg en verloren gegaan bij den brand 
vann 20 februari 1890; [Saakes, A.B. e.a.], Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fran-
schesche en Latijnsche werken, oratiën, dissertatiën, konstprenten, pourtraitten, landkaarten enz., ge-
durendedurende de jaaren ... in ons vaderland uitgekomen (Amsterdam 1794-[1855]. Uiteraard heb ik de 
ontbrekendee gegevens alleen aangevuld als het zeker of hoogstwaarschijnlijk was dat het in de ca-
taloguss vermelde toneelstuk hetzelfde was als het opgevoerde drama. 
788 GAA, PA 267/18 (lootjesboek 1835-1836). 
799 B. Albach maakt melding van recettes in een handschrift van Worp, betreffende opvoeringen 
uitt 1638-1818 ('De Amsterdamse geschreven bronnen van de Nederlandse toneelgeschiedenis', 
Scenarium.Scenarium. Nederlandse reeks voor theaterwetenschap I, 92-113, aldaar 112). Di t is juist voor de 
periodee tot en met 3 mei 1779; vanaf die datum tot 1791 -1792 worden nog slechts recettes van be-
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tekentt dat het toneelbezoek voor de vroege jaren alleen steunt op aantallen opvoe-
ringen.. Omdat in deze gegevens mogelijk ook het beleid van het schouwburgbe-
stuurr grotendeels weerspiegeld wordt, moeten de conclusies ten aanzien van het to-
neelbezoekk over de periode waarvan geen recettes bekend zijn, met de nodige voor-
zichtigheidd getrokken worden. Overigens valt uit andere bronnen informatie af te 
leidenn over de vraag in hoeverre het beleid gericht was op de wensen van het pu-
bliek,, waarmee bij de interpretatie van het aantal opvoeringen rekening gehouden 
kann worden. 

Dee recettes uit de twee genoemde bronnen beslaan de totale inkomsten per 
avondd en zijn niet uitgesplitst naar rang. Twee borderellenboeken uit de periode 
1835-18366 en 1838-1839 bevatten deze informatie wel, zodat voor deze twee sei-
zoenenn het toneelbezoek per rang bestudeerd kan worden.80 Er staat nauwkeurig 
aangetekend: : 
-- dag en datum van de betreffende voorstelling; 
-- verkorte titel van het hoofdspel en de voor- of nastukken; 
-- beschrijving van de kleur en het kenmerk van de lootjes van die dag; 
-- aantal per rang ontvangen lootjes (waarmee, naar men mag aannemen, het aan-

tall  lootjes bedoeld wordt dat van de drukker ontvangen is); 
-- aantal lootjes dat per rang 'uitgegeven' (verkocht) is; 
-- de daarmee ontvangen recettes per rang; 
-- totaal recettebedrag dat hieruit resulteert; 
-- niet verkochte lootjes ('rest'); 
-- uitgegeven militaire lootjes per rang; 
-- de daarmee ontvangen militaire recettes per rang; 
-- totaal recettebedrag dat hieruit resulteert; 
-- aantallen uitgegeven 'verbeterbriefjes' (waarmee voor een duurdere rang bijbe-

taaldd kon worden); 
-- de totale daarmee verkregen inkomsten; 
-- ontvangen 'nagelden' (fooien); 
-- prijzen van de gewone lootjes; 
-- prijzen van de militaire lootjes (de helft van de reguliere prijzen); 
-- prijzen van de verbeterbriefjes 

(N.B.:: de prijzen van de militaire verbeterbriefjes zijn niet expliciet aangegeven, 
maarr worden wel steeds vermeld wanneer ook de verkoop van zo'n verbeter-
briefjee opgeschreven wordt); 

-- verhuur (sporadisch) van de 'loge grillée' 
-- totaal bedrag aan inkomsten, bestaande uit de gelden van de gewone lootjes, de 

verbeterbriefjes,, de militaire lootjes, de militaire verbeterbriefjes, en de op-
brengstenn van het nageld; 

-- het subtotaal van de recettes uit de gewone lootjes en uit de verbeterbriefjes. 

nefietvoorstellingenn vermeld; daarna ontbreken de recettes helemaal. Het bedoelde handschrift is 
aanwezigg in de UB Leiden, Dousa-kamer, sign. Ltk 1730 1-15, 16-18, 19-22. Ook schouwburgre-
keningenn (in GAA 5177) geven recettes, maar dat zijn totale ontvangsten per speeljaar. 
800 GAA, PA 267/18 (lootjesboek 1835-36); T I N B-C-8, Ontvangsten door kaartverkoop uit de 
jarenn 1838-1839. 
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Recensiess over toneelvoorstellingen zijn te vinden in kranten en tijdschriften. 
Voorr de selectie van tijdschriften heb ik gebruik gemaakt van de lijsten van De 
Groot,, Hanou, Van Poortvliet/Visser en Mathijsen/Wiskerke.81 Voor de kranten 
hebb ik de CCP en Schneider/Hemels geraadpleegd.82 

Bijj  de selectie van de periodieken die voor het oordeel van de recensenten ge-
bruiktt zijn, heb ik mij laten leiden door het soort periodiek, de plaats in het 'net-
werk',, de periode van verschijnen en het aantal recensies (voor informatie over het 
toneell  en het toneelbezoek en voor de receptie door het publiek, is natuurlijk een 
veell  groter corpus gebruikt; zie hiervoor de literatuurlijst). Omdat het mij gaat om 
mensenn die de voorstelling bezochten, niet om hen die de tekst in hun leunstoel la-
zen,, heb ik alleen gebruik gemaakt van recensies die toneelvoorstellingen in de 
schouwburgg betreffen en niet van kritieken die zich tot de dramatekst beperken. 
Zulkee recensies zijn te vinden in toneeltijdschriften, algemeen-culturele tijdschrif-
tenn en kranten. Van al deze soorten heb ik er één of enkele uitgekozen. 

Lezingg van de periodieken leerde dat de recensenten in verschillende groeperin-
genn van medestanders en tegenstrevers te verdelen zijn, elk met zijn eigen achterban. 
Daartoee behoorden onder meer acteurs, schouwburgbestuurders en toneelkenners 
diee zich (ook) via andere kanalen met het toneel bemoeiden, zoals Wiselius en Bil-
derdijk,, die toneelverhandelingen schreven. Ik heb één of enkele geschriften per kring 
recensentenn geselecteerd. Daarbij heb ik rekening gehouden met de vraag of een tijd-
schriftt er voor de eventuele tegenpartij toe deed - soms verwijzen de periodieken 
naarr elkaar, en in enkele gevallen werd de concurrent als ronduit storend of hinder-
lij kk ervaren. Zulke blijken van 'erkenning' heb ik bij de keuze meegewogen. 

Ikk moet erkennen dat over zo'n selectie te twisten valt zolang niet alle tijd-
schriftenn onderzocht zijn en de identiteit van de critici en hun plaats in het net-
werkk van toneelliefhebbers nauwkeurig beschreven is. Ofschoon ik wel enige uit-
sprakenn doe, zijn die niet als het laatste woord bedoeld. Het is bijzonder 
arbeidsintensieff  om alle relaties in kaart te brengen, en het zou het doel van mijn 
onderzoekk voorbijstreven. Daarom heb ik de selectie gebaseerd op een minder 
diepgaandd onderzoek van de periodieken; het risico dat ik daardoor een achteraf 
belangrijkk tijdschrift over het hoofd zie, neem ik voor lief. 

Omm de publiekssuccessen over de hele onderzoeksperiode te kunnen confronte-

811 H. de Groot/Bibliografie van in Nederland verschenen 18de-en 19de-eeuwse toneeltijdschriften 
(1762-1850)) en toneelalmanakken (1770-1843)', Scenanum 4 (1980), 118-146; A.J. Hanou, Lijst pe-
riodiekenriodieken in bet Nederlands/Belgisch taalgebied gedrukt voorzover aanwezig UBA (volgens tss-
catalogus)catalogus) tijdvak 1801 t/m 1830 (z.p., z.j.) ;M. Mathijsen, 'Bibliografie literaire tijdschriften 2.1810-
1819',, De Negentiende Eeuw 2 (1978), 2-8; M. Mathijsen, 'Bibliografie literaire tijdschriften 3.1820-
1829',, De Negentiende Eeuw 4 (1980), 2-13; E. Wiskerke en M. Mathijsen, 'Bibliografie literaire 
tijdschriftenn 4. 1830-1839', De Negentiende Eeuw 7 (1983), 260-276; E. Wiskerke en M. Mathij-
sen,'Bibliografiee literaire tijdschriften 5. \840-\849\ De Negentiende Eeuïu9(l985)y25A7; W. van 
Poortvliett en W. Visser, Negentiende-eeuwse literair-culturele tijdschriften en de collectie van de 
UniversiteitsbibliotheekUniversiteitsbibliotheek van Amsterdam (Amsterdam 1995 2e druk). 
822 M. Schneider en J. Hemels, De Nederlandse krant. Van 'Nieuwstydinghe' tot dagblad (Baarn 
19794).. Recent verscheen: K. Korevaart, Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Neder-
landselandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848 (Hilversum 2001). 

file:///840-/849/
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renn met de receptie door de recensenten, moesten de recensies gelijkmatig over de 
onderzoeksjarenn verdeeld zijn. Ook de bestuurswisselingen van de schouwburg 
zijnn bij de keuze meegewogen, omdat die de factievorming soms beïnvloedden. 

Dee hoeveelheid recensies in een tijdschrift was voor de selectie ook van belang, 
wantt er moesten genoeg recensies zijn om de confrontatie met het pubhekssucces 
zinvoll  te maken. 

Ditt alles leidde tot het volgende corpus periodieken:83 

DeDe Tooneelkijker, toneeltijdschrift (4 dln. 1816-1819, maandelijks oktober 1815 
tott juni 1819, na 1819 onregelmatig) 

HetHet Kritisch Lampje. Lectuur voor alle standen; bevattende tooneel-recensiën, pa-
rodiën,rodiën, verscheidenheden, enz., enz., enz., algemeen-cultureel, maar voorname-
lij kk toneeltijdschrift (1822-1824) 

HetHet Tooneelklokje. Nuttig en lastig, toneeltijdschrift (1824-1825, maandelijks ja-
nuarii  1824 tot 1825) 

DeDe Arke Noach's, algemeen-cultureel tijdschrift (1827-1833, maandelijks) 
NieuweNieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, dagblad (1831-

1840,, 6 keer per week), voortgezet als Algemeen Handelsblad (-1970) 
MelpomeneMelpomene en Thalia. Tijdschrift, voor de beminnaren van den schouwburg, to-

neeltijdschriftt (1834, maandelijks 16 september 1834 tot 16 oktober 1834) 

Toneelaanbodd en schouwburgbezoek in de praktij k 

Voorr het toneelaanbod en het schouwburgbezoek heb ik gebruik gemaakt van 
contemporainee bronnen van verschillende soort, zoals: beschrijvingen van de 
schouwburg;; decor- en kostuumontwerpen; dramateksten; toneelcontracten; les-
materiaal;; verhandelingen; bespreekplannen; lootjesboeken; toneeltijdschriften; 
hett archief van het stadsfabriekambt, later stadswerken en gebouwen; het archief 
vann de Koninklijke Muzyk- en Zangschool. Een schat aan informatie gaven daar-
naastt de notulen van de commissarissenvergaderingen uit het archief van de Stads-
schouwburg,, door vroegere toneelhistorici weinig of niet gebruikt wegens brand-
schadee aan de stukken, maar nu op microfiche te raadplegen; het archief van de 
afdelingg Algemene Zaken van de Gemeentesecretarie van Amsterdam 1812-1945; 
hett archief van Financiën. Ook deze laatste twee archieven zijn voorheen waar-
schijnlijkk weinig of niet gebruikt.84 

833 Voor het geraadpleegde corpus periodieken met toneelrecensies van voorstellingen in de 
Amsterdamsee schouwburg zie bibliografie. Het aantal toneelrecensies in de tijdschriften wisselt 
overigenss sterk. De uit het corpus geselecteerde tijdschriften zijn over de hele onderzoeksperio-
dee verdeeld. Voor de goede orde moet opgemerkt worden dat dit niet betekent dat de discussie in 
dee tijdschriften zich alleen diachronisch afspeelde; verschillende groeperingen ventileerden hun 
standpuntenn ook tegelijkertijd. Dat ik geen periodieken gekozen heb die licht werpen op deze 
synchronee discussie, heeft met de selectiecriteria te maken; vooral het kleine aantal recensies 
noodzaaktee mij periodieken met een andere visie terzijde te leggen. Dat de lijst bovendien kort is, 
iss ook te wijten aan het feit dat een groot aantal tijdschriften van de hand van één auteur was, de 
boekverkoperr en toneelliefhebber Anton Cramer (zie p. 293, noot 18). 
844 In algemene studies over het Amsterdamse toneelleven worden ook opmerkingen over as-
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PLAATSS EN PERIODISERING 

Ditt onderzoek gaat over de Amsterdamse schouwburg, tot 1820-21 Hollandsche 
Schouwburg,, daarna Amsterdamsche Stadsschouwburg geheten. Gezien de to-
neeltijdschriftenn en verhandelingen uit de eerste helft van de negentiende eeuw be-
kleeddee dit theater een belangrijke positie in het Nederlands toneel. Veel bespre-
kingenn in de tijdschriften gingen over de voorstellingen in de Amsterdamse schouw-
burgg en zowel daar als in verhandelingen werd wel gepleit voor de verheffing ervan 
tott 'nationale' schouwburg.85 Het belang dat tijdgenoten er aan hechtten, was een 
belangrijkee reden om deze schouwburg als studieobject te nemen.86 

Ondankss het feit dat veel bronmateriaal in de twee schouwburgbranden van 
17722 en 1890 verloren is gegaan, zijn de recettes en de toneelaffiches voor een 
groott aantal jaren bewaard gebleven. Het seriële karakter van deze bronnen maak-
tee het lange-termijn onderzoek dat beoogd werd, mogelijk. 

Dee onderzoeksperiode ligt tussen de schouwburgseizoenen van 1814-15 en 
1840-41.. Het ging er mij in de eerste plaats om een periode af te bakenen ergens in 
dee eerste helft van de negentiende eeuw. Deze tijd werd door toneelhistorici im-
merss beschouwd als een overgangsperiode waarbij de strakke classicistische regels 
diee aanvankelijk het drama, de speeltrant, de toneelbouw en het decor bepaalden, 
plaatss maakten voor meer vrijheden; het publiek zou uit een andere maatschappe-
lijk ee laag afkomstig zijn; een beroemde generatie acteurs die in de oude genres had 
geschitterd,, maakte plaats voor nieuwe spelers. Deze overgang werd door de 
meestee toneelhistorici, in navolging van tijdgenoten, beschouwd als het vergaan 
vann bloei naar verval. 

Zoalss bekend is het enigszins kunstmatig om ontwikkelingen in de geschiedenis 
binnenn strikte grenzen vast te leggen. De toneelhistorici legden de cesuren ver-
schillend.. Expliciet als bloeitijdperk betiteld werd door Hellwald de periode 
1795-1815;; door Albach en Worp/Sterck 1795-1820; door Hunningher de perio-
dee tot 1835 (zonder beginjaar). De overgang naar 'verval' begon bij Hellwald dus 
inn 1815; bij Albach en Worp/Sterck in 1820; bij Worp in 1830; bij Hunningher in 
1835.877 De Leeuwe zag de periode 1795-1840 als eenheid met de speeltrant als cri-
terium;; elders beschouwde hij het tijdperk 1813-1840 als één geheel, toen volgens 

pectenn van het toneelaanbod of het schouwburgbezoek gemaakt, maar ik heb deze secundaire li -
teratuurr alleen genoemd als ik er specifieke informatie aan ontleend heb. 
855 Di t pleidooi hing samen met de kritiek van velen op de kwaliteit van de opvoeringen, maar 
moett ook gezien worden in verband met de nationale kwestie in zi)n algemeenheid. Zie hiervoor: 
N.C.F,, van Sas, 'Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland , 1770-1813', 
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis 102 (1989), 471-495; ld., 'Nationaliteit in de schaduw van de Gou-
denn Eeuw. Nationale cultuur en vaderlands verleden 1780-1914', in: F. Grijzenhout en H. van 
Veenn (eds.), De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuivse 
schilderkunstschilderkunst in later tijd (Heerlen (OU) 1992), 83-106. 
866 De relatie met de andere Amsterdamse theaters is dus niet onderzocht. Zo'n onderzoek is 
veelomvattendd en daarom passend voor een aparte studie. 
877 Albach, Helden, 97; Worp, Geschiedenis, 226, 255; ld., Drama en tooneel II , 376. Hellwald 
behandeltt de geschiedenis van het Amsterdamse theater tot 1820; een expliciet vervalstijdperk 
noemtt hij niet. 
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hemm 'romantische' voorstellingen gegeven werden.88 

Ikk heb gekozen voor de periode 1814-15 tot 1840-41. Gezien deze secundaire li -
teratuurr omvat dit tijdperk de overgang naar een 'modern' soort toneel met een 
'nieuw'' publiek.89 De begintermijn is het vroegst genoemde jaar waarin het 'ver-
val'' zou zijn begonnen (1815: Hellwald); de eindtermijn is het laatst genoemde 
jaarr van het 'moderne', 'romantische' toneel (1840: De Leeuwe), dat door tegen-
standerss als oorzaak van het verval beschouwd werd. Ook in de letterkunde als 
geheell  was de eventueel aanwezige 'romantische' stroming toen voorbij.90 Voor de 
begin-- en eindjaren gelden ook externe criteria, die niet van gelijke aard zijn. Zij 
zijnzijn ontleend aan de nationale geschiedenis en aan de ontwikkelingen in het 
schouwburgbestuur.. Het toneelseizoen 1814-15 was het eerste waarin Nederland 
weerr een onafhankelijke staat was, na het vertrek van de Fransen eind 1813. Dat 
betekendee een opleving van 'nationale' gevoelens, die ook een rol speelden bij de 
wenss om van de Amsterdamse schouwburg een 'nationaal' theater te maken. Het 
toneelbestuurr veranderde toen niet, maar het had denkelijk meer vrijheid ten aan-
zienn van de programmering.91 De uitingen van extreem nationalisme sinds het be-
ginn van de Belgische Opstand hadden met het einde van de Belgische Opstand in 
1839,, dus rond mijn eindjaar, hun bestaansrecht verloren (in feite waren zij al eer-
derr uitgedoofd). Het jaar 1841 zelf gaf een wisseling in het bestuur van de schouw-
burgg te zien. 

HOOFDSTUKINDELING G 

Omdatt het toneelbezoek niet los van bestuurlijke en institutionele aspecten bestu-
deerdd kan worden, ga ik in de eerste twee hoofdstukken op deze context in. In het 
eerstee hoofdstuk bespreek ik wie het schouwburgbestuur vormden en hoe de ver-
antwoordelijkhedenn ten aanzien van de programmering geregeld waren. Ook het 
toneelaanbodd en beleidskwesties daaromtrent komen in het eerste hoofdstuk aan 
dee orde. Ik ga na welke genres er aangeboden werden, wat tijdgenoten eronder ver-
stonden,, welk soort rollen er gespeeld werden, welk soort decor en kostuum er ge-
bruiktt werd en of er wat dat betreft in de loop der tijd verschil was in beleid. Het 

888 De Leeuwe, 'De geschiedenis van het Amsterdamsch tooneel, [113]; ld., 'Perioden en stijlen', 
25,, 31, 34; 'Das romantische Theater in den Niederlanden', in: H. Kindermann (ed.), Tbeaterge-
schicbteschicbte Europas (10 din., Salzburg 1957-1974) dl. 6, 194-209, aldaar 196. 
899 De Leeuwe hanteert 1840 als cesuur, maar de veranderingen naar toneel met meer vrijheden 
begonnenn volgens zijn beschrijvingen in de periode daarvoor. 
900 W. van den Berg, De ontwikkeling van de term 'romantisch' en zijn varianten in Nederland 
tottot 1840 (Assen 1973), 469; Idem, 'De Nederlandse romantiek, een verschijnsel in de marge?', De 
GidsGids 153 (1990), nr. 2, 79-87, aldaar 85. 
911 In het Gemeentearchief Amsterdam heb ik documenten aagetroffen die wijzen op een Frans 
verbodd op het spelen van melodrama's. Na het vertrek van de Fransen werden stukken van dit 
genree wet opgevoerd, zoals uit de toneelaffiches en toneeltijdschnften blijkt . Ook drama's die in 
dee Bataafs-Franse tijd (politiek) aanstootgevend waren, konden nu vrijelij k op de planken ge-
brachtt worden (zie hierover Albach, Helden, 50-53). Overigens wil dit alles niet zeggen dat er na 
18133 geen controle was op de programmering. Zie hiervoor p. 44-50. 
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onderscheidd tussen hoofdspelen en nastukken komt aan de orde, evenals de bron-
cultuur.. Tenslotte wordt op de verschillende toneelopleidingen ingegaan. 

Hett tweede hoofdstuk behandelt aspecten van het schouwburgbezoek. Voor een 
juistee interpretatie van de opvoeringsfrequenties en recettes moet men weten wel-
kee entreekaartjes er waren, welke rangen, en wat de prijzen waren. Ook het aantal 
zitplaatsenn komt aan de orde, evenals de samenstelling van een speelavond. 

Hett derde hoofdstuk bespreekt de sociale geleding van het grote publiek, via de 
omwegg van dagindeling en koopkracht. Bekeken wordt in hoeverre de sociale ge-
ledingg in de schouwburg een afspiegeling is van de sociale stratificatie in de maat-
schappijj  als geheel, zowel synchroon als diachroon; het accent ligt daarbij op de 
'onderste'' geledingen. 

Hett toneelbezoek van het grote publiek komt aan de orde in hoofdstuk vier. Ik ga 
naa welke van de op de toneelaffiches voorkomende elementen invloed hadden op 
hett toneelbezoek, met behulp van de opvoeringsfrequenties en recettes. Ik onder-
zoekk contextuele en toneelmatige factoren. Tot de eerste reken ik de weekdag en het 
seizoen,, en bijzondere gelegenheden, namelijk de Belgische Opstand, de cholera, de 
kermiss en het bezoek van de koning. Tot de toneelmatige factoren behoren bijzon-
deree gelegenheden, dramatische en scenische factoren. Van de bijzondere toneelma-
tigee gelegenheden komen aan de orde benefieten, zogenaamde 'FondsVoorstellin-
gen,, debuten, optredens van 'liefhebbers' en premières; van de dramatische: genre, 
broncultuur,, auteur en componist; van de scenische: acteur, decor en kostuum. Waar 
mogelijkk onderzoek ik de verschillende elementen in onderling verband. De mees-
tee items worden voorafgegaan door een bespreking van de visie van tijdgenoten op 
dee voorkeuren van het grote publiek, soms gecombineerd met die op het 'aanbod' 
vann het betreffende item. Dit was afhankelijk van de beschikbare informatie. 

Nadatt de mogelijke invloedsfactoren op het toneelbezoek besproken zijn, ga ik 
-- in hoofdstuk vijf - na welke voorstellingen succesvol waren of flopten. Ik geef 
lijstjess en onderzoek vervolgens of er aspecten kwantitatief opvallen; waren bij-
voorbeeldd bepaalde genres of auteurs oververtegenwoordigd? speelden scenische 
factorenn een duidelijke rol? Ook hiermee kunnen mogelijke invloedfactoren op 
dee toneelconumptie opgespoord worden. Daarnaast onderzoek ik welke redenen 
toneelrecensentenn gaven voor het succes van de betreffende voorstellingen. 

Hoofdstukk zes betreft het toneelbezoek per rang voor de schouwburgseizoenen 
1835-366 en 1838-39. Op dezelfde manier als in het vorige hoofdstuk onderzoek ik 
mogelijkee invloedsfactoren op het toneelbezoek, nu voor iedere rang afzonderlijk. 
Opp deze manier wordt duidelijk of het publiek naar zijn toneelbezoek te differen-
tiërenn is. 

Hoofdstukk vier, vijf en zes vormen dus het verslag van het kwantitatieve onder-
zoek.. De concentratie van de lezer wordt daar door de veelheid van gegevens mis-
schienn op de proef gesteld. Het weglaten van cijfers zou de verslaggeving mijns in-
zienss te oppervlakkig maken. Degene die niet in alle details geïnteresseerd is, 
verwijss ik derhalve naar de conclusies. 

Dee systematiek van het onderzoek brengt in deze hoofdstukken bovendien wel 
eenss herhalingen met zich mee. Weglating daarvan zou mijns inziens onduidelijk-
heidd of onvolledigheid met zich meebrengen. 
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Inn hoofdstuk zeven gaat het over de receptie door de recensenten. Eerst geef ik 
eenn korte karakteristiek van de periodieken, daarna komt per blad de receptie aan 
bod.. Na een korte bespreking van de manier van critiseren bespreek ik welke ei-
senn de recensenten stelden aan de poëtica van de dramatekst, de toneeluitvoering 
enn de maatschappelijke functie van het toneel in het algemeen. Hun oordeel over 
dee succesvoorstellingen en over de mislukte uitvoeringen stel ik tenslotte tegen-
overr het 'oordeel' van het grote publiek, dat in het succes naar voren komt. In een 
conclusiee bespreek ik wat deze confrontatie over het toneelbezoek van het grote 
publiekk kan zeggen. 

Hett besluit brengt enkele resultaten van de vorige hoofdstukken met elkaar in 
verband.. In de epiloog geef ik aan wat het onderzoek opgeleverd heeft; wat de be-
perkingenn zijn; welke mogelijkheden voor verder onderzoek er zijn. De bijlagen 
bevattenn berekeningen ten behoeve van de sociaal-maatschappelijke positie van 
hett schouwburgpubliek; een lijst van de opgevoerde toneelstukken (hoofdspelen) 
inn de onderzoeksperiode; een lijst met toneelrecensies van succesvolle en misluk-
tee voorstellingen; tabellen; grafieken. In de samenvatting zet ik de belangrijkste 
conclusiess van het onderzoek nog eens bij elkaar. 
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I . II  B E S T U U R, PROGRAMMERING EN REGIE 

Vann 1811 tot 1820 was de leiding van de schouwburg in handen van een zoge-
naamdee Opperdirectie en een dagelijks bestuur. Opperdirecteuren waren profes-
sorr David Jacob van Lennep (1774-1853), burgemeester Jan Brouwer Joachimsz. 
(1744-1821)) en Pieter van den Broeke (-1824).' In het dagelijks bestuur hadden ac-
teurss en actrices zitting: Andries Snoek (1766-1829), Theodorus Johannes Ravens 
Majofskii  (1771-1836) en, tot 1817, Joanna Cornelia Ziesenis-Wattier (1762-1827) 
(voortaann acteursbestuur genoemd). 

Inn 1820 kwam de schouwburg onder directe verantwoordelijkheid van de stad. 
Burgemeesterss en Wethouders2 droegen het bestuur van het theater op aan enkele 
onbezoldigdee commissarissen: de vroegere toezichthouder Pieter van den Broeke, 
Petruss Johannes van Naamen van Scherpenzeel, Jacob Nicolaas Warin, Hiëroni-
muss Nicolaas van Slingelandt en Daniël Hooft Jacobszoon (1783-1860).3 Willem 
Haverkornn Willemsz. (1753?-1826) werd benoemd tot assistent-commissaris, en 
Adriaann Taunay (later) als secretaris; deze twee werden wel betaald. Van den Broe-
kee werd na zijn dood in 1824 opgevolgd door Jan van 's-Gravenweert (1790-
1870),, die op zijn beurt in 1831 plaats maakte voor Abraham de Neufville. Warin 
namm in 1822 ontslag en werd opgevolgd door P. van Marselis Hartsinck. Hooft 
vertrokk in 1825, Slingelandt in 1830; hun plaatsen werden in 1832 door Jacques 
Eliee Pauly ingenomen. Haverkorn werd in 1826 vervangen door Carsten Wilhelm 
Thöne.44 Vóór 1820 werd het repertoire door het dagelijks bestuur samengesteld, 
maarr het bestuur handelde daarbij niet helemaal autonoom. In de Franse tijd 
moestt het repertoire goedgekeurd worden door de Directeur Général de Police, 
diee een index van verboden toneelstukken samengesteld had.5 Na het vertrek van 
hett Franse overheidsbestuur verdween de toneelcensuur in haar strenge vorm. 

11 GAA 5177 (Archief Gemeentesecretarie van Amsterdam, Afdeling Financiën) / l6/2105. 
22 Van 1814 tot maart 1824 bestond het stadsbestuur van Amsterdam uit vier burgemeesters en 
eenn Raad; na 1824 uit één burgemeester en wethouders, en een Raad (Hofland, P.J., Inventaris van 
betbet archief van de afdeling Algemene Zaken van de Gemeentesecretarie van Amsterdam 1812-
19451945 (Amsterdam 1989), 5. 
33 Waar geen geboorte- en sterfdata vermeld worden, zijn die mij niet bekend. 
44 GAA, 5177/46/716, 11-4-1820; 5177/46/776,18-4-1820; GAA, 267/3, notulen, passim. 
55 Volgens Worp bevindt zo'n lijst zich in het Rijksarchief te Groningen {Drama en tooneel II , 
4177 noot 3). Ik heb er ook één aangetroffen in het Gemeentearchief te Amsterdam, voor het sei-
zoenn 1813-14 (GAA 5181 (Archief Gemeentesecretarie van Amsterdam, afdeling Algemene Za-
ken)) /10/1703). Zie voor de controle op het repertoire ook: GAA 5181 /10/1721, 20-8-1813. 
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Well  moest het repertoire door de Opperdirectie beoordeeld worden op zijn 
ethischh en esthetisch gehalte; zij mocht zodanige veranderingen aanbrengen, 'als 
zijj  ter handhaving van order, ter bewaring van goede zeden, en ter bevordering 
vann smaak, kunst en vlij t nodig en dienstig [zou] oordelen'.6 

Naa 1820 lag de verantwoordelijkheid voor het repertoire bij de commissarissen. 
Aanvankelijkk had Hooft de directe zorg voor de programmering en was de beoor-
delingg van nieuwe drama's de taak van Warin. Na hun vertrek werden deze taken 
doorr respectievelijk Marselis Hartsinck en Van 's-Gravenweert overgenomen.7 Het 
aanbodd van nieuwe toneelwerken kwam zowel op verzoek van de commissarissen, 
alss op initiatief van acteurs of particulieren - meestal auteurs of vertalers - tot stand.8 

Uitt de aangeboden werken maakten de rapporteurs Warin en Van 's-Gravenweert 
eenn eerste selectie, waarna de overgebleven stukken ook door de andere leden van 
hett bestuur gelezen werden. De verantwoordelijkheid voor de programmering lag 
duss bij de commissarissen, maar zij vroegen bij (politiek) gevoelige programmeringen 
toestemmingg aan Burgemeester(s) en Wethouders, zoals bij de invoering en de her-
nieuwdee vertoning van de opera Het sprakelooze meisje van Portici, of het oproer 
tete Napels van Scribe en Delavigne (muziek van Auber), die tijdens de Belgische Op-
standd ongetwijfeld als 'staatsgevaarlijk' beschouwd werd.9 

Dee overige verantwoordelijkheden van de commissarissen waren als volgt ver-
deeld:: Hooft was vermoedelijk met de rolverdeling belast - hij moest de stukken 
tenminstee 'dirigeren'; Slingelandt was verantwoordelijk voor de decors en kos-
tuumss en de 'distributie' van de balletten (dit laatste vanaf 1824); Warin voor de 
muziek;; Van den Broeke voor de financiën en Van Naamen van Scherpenzeel voor 
hett toezicht op het gebouw. Na hun vertrek werden deze taken vermoedelijk aan 
hunn opvolgers overgedragen, maar Van Marselis Hartsinck nam in 1824 het toe-
zichtt op de financiën en het orkest over, Van 's-Gravenweert de rolbezetting.10 

Eenn echte regisseur bestond zeker aanvankelijk nog niet,11 behalve voor zang-
spelen;; die taak had Theodorus J. Majofski (1771-1836) van 1826-27 tot 1832-33.12 

66 GAA, 5177/15/1559, 22-6-1814, huurcontract art. 19; 5177/16/2051, 30-8-1814, idem. Sinds 
18155 werd een algemene bepaling opgenomen waarin de Opperdirectie 'het oppertoezicht over 
dee smaak, goede zeden, orde en handhaving van ware kunst' werd opgedragen; zij bleef ook toen 
belastt met de goedkeuring van het repertoire. GAA 5177/21/1769, 4-8-1815, huurcontract art.4 
enn 18 t/m 23; 5177/36/1024, 20-5-1818, idem art. 19 t/m 24; 5177/44/2565, 13-8-1819, idem. 
77 GAA, 267/3; notulen 16-5-1820, 20-6-1821,11-8-1821, 15-9-1824, 19-12-31. 
88 Aanbod: 29-12-1820; 6-2-1821; 17-4-1821; 11-5-1826; 12-8-1826; 23-5-1827; 29-8-1827; 10-
10-1827;; 22-10-1827; 10-11-1827; 21-9-1829; 21-4-1830; 20-10-1830; 23-12-1830; 20-7-1831;24-
1-1832;; 3-3-1832. Verzoek: 20-6-1827 (betreft vertaling); 18-9-1829 (vertaling); 16-6-1830 (verta-
ling);; 21-2-1831; 24-8-1831; 4-2-1832 (vertaling); 16-5-1832. Overigens nam men, in elk geval 
sindss 1821, geen balletten aan die niet door de balletmeester waren geschreven/gecomponeerd 
(notulenn 21-5-1821). 
99 GAA 5181/219/10437, 7-11-1836, 8-11-1836. 
100 GAA 267/3 notulen 16-5-1820, 15-9-1824, 3-10-1827. 
111 C. van der Vijver, Wandelingen in en om Amsterdam, door — (Amsterdam 1829), 87. 
122 GAA 267/3, notulen 4-5-1826, 16-5-1832. Wie hem opvolgde, is niet helemaal duidelijk. 
Mogelijkk was dit Cornelis Johannes Roobol (1806-1870), die in een Kunstkronijk als regisseur ge-
noemdwerdd ('Stads Schouwburg te Amsterdam', Kunstkronijk, 1 (1840), 45-48, aldaar 47). Het is 
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Dee verdeling van de stukken gebeurde door de commissarissen; die werd vastge-
legdd in een 'rollenboek', dat door een 'tooneelmeester' beheerd werd.13 Nadat de 
spelerss hun tekst thuis geleerd hadden, kwamen ze voor de repetitie bij elkaar, 
waarr zij afspraken maakten over de uitvoering, groepen en standen bestudeerden 
enn scènes in elkaar zetten. De toneelmeester had wel enige bemoeienis met repeti-
ties,, want aan hem leverde de drukker bijvoorbeeld 'kaarten op volgbriefjes' voor 
grotee repetities;14 hij voerde geen echte regie. Die werd door toneeltijdschriften als 
HetHet tooneelklokje en De arke noach's node gemist.15 De commissarissen hadden 
vermoedelijkk ook geen directe bemoeienis met de uitvoeringen; zij waren niet bij 
grotee repetities aanwezig.16 Kostuums werden gewoonlijk door de acteurs zelf 
uitgezocht,, zo lezen wij tussen de regels in het leerboek voor aankomende acteurs, 
vann de schilder-acteur Johannes Jelgerhuis Rzn. (1770-1836). 

[...]]  zoowel om bij voorkomende gevallen die [kostuums] goed te ordonneren, als om uit 
velee welgemaakte kleederen goed te kunnen kiezen [...] wordt [van de acteur] wetenschap 
vereischt,, bovenal om zich voor grove mislagen in die keuze te behoeden.17 

Decorss werden waarschijnlijk door decorateur Francois Joseph Pfeiffer (1798-
1835)) gekozen, die 'ordonnateur en opziender' van de decoraties was.18 

Voorr mijn onderzoek is het van belang, te weten in hoeverre het schouwburg-
bestuurr bij zijn programmering rekening hield met de wensen van het publiek. 
Daaropp heeft mogelijk de wijze van financiering van de voorstellingen invloed ge-
had.. Het acteursbestuur pachtte de schouwburg en exploiteerde het toneel voor 
eigenn rekening, steeds met een batig saldo.19 Dit zou erop kunnen duiden dat het 
inn het algemeen geen stukken programmeerde die het publiek onwelgevallig wa-
ren,, wat ook de strekking van veel recensies in het toneeltijdschrift De tooneelkij-
kerker (1816-1819) is. Wel ontving het schouwburgbestuur sinds 1816 een jaarlijkse 

ookk denkbaar dat Roobol regisseur van alle toneelvoorstellingen werd, maar dit is in tegenspraak 
mett de klacht over het gebrek aan een regisseur in De Arke Noach's, 7 (1834) VIII , 226. 
133 Vijver, Wandelingen, 79; GAA 267/3, notulen 20-7-1820. 
144 GAA 267/3, notulen 4-8-1820. Wat er overigens met 'kaarten op volgbriefjes' bedoeld 
wordt,, weet ik niet precies; 'volgbnefjes' worden in Het Leeskabinet uit 1846 gebruikt in 'onze' 
betekeniss van volgnummers, die bij de bakker of de slager getrokken kunnen worden (zie p. 97, 
noott 17). Het zou dus kunnen zijn dat die kaarten toegangskaarten met een volgnummer waren 
voorr het bijwonen van zo'n repetitie. 
155 Het tooneelklokje, 169; DAN, 7 (1834) VIII , 226. N.B.: Een jaargang van De arke noach 's be-
sloegg de periode van maart tot en met februari. Het jaartal komt niet op de titelpagina voor, maar 
omdatt het tijdschrift lange tijd bestond, heb ik ter oriëntatie het jaar vermeld waarin het grootste 
deell  van de jaargang uitkwam. 
166 GAA 267/3, notulen 4-8-1820. 
177 J. Jelgerhuis Rzn., Theoretische lessen over de gesticulatie en mimiek, gegeven aan de k-week-
ebngenebngen van het Fonds ter opleiding en onderrigting van tooneel-kunstenaars aan den Stads 
SchouwburgSchouwburg te Amsterdam (Amsterdam z.j. [1827-1830], 186. Aan dit leerboek lagen de lessen 
tenn grondslag die Jelgerhuis in de wintermaanden van 1824 tot en met 1827 gaf aan acteurs, ver-
bondenn aan het in 1821 opgerichte 'Fonds'. De lessen begonnen op 21 oktober 1824 en werden 
officieell  op 5 maart 1828 beëindigd (GAA 267/3, notulen 7-9-1824, 16-10-1824, 5-3-1828). 
188 GAA 267/3, 11-7-1820. 
199 GAA 5181/103/872, z.d. 



1.11.1 Bestuur, programmering en regie 47 7 

toelagee van ƒ8000 van de koning en de stad Amsterdam, toen de acteurs van Wil -
lemm I de titel 'Koninklijke Toneelisten van den Amsterdamschen Schouwburg' 
kregen.200 De Opperdirectie dichtte de schouwburg weliswaar grote invloed op de 
zeden,, smaak en taal van het 'volk' toe, waarmee zij bij de keuze van de stukken in 
principee rekening hield, maar omdat zij naar eigen zeggen de leidinggevende ac-
teurss niet te zeer wilde benadelen, werden haar toetsingsnormen niet stringent 
toegepast.. 'Slegte stukken' die wel publiek trokken, werden gedoogd omdat an-
derss de particuliere ondernemers, het acteursbestuur, 'alle lust tot weeder inhuur-
ing'' van de schouwburg benomen zou worden. Deze visie is overigens enigszins 
gekleurd,, aangezien zij verwoord is in een brief aan Burgemeesters en Wethou-
ders,, waarin de Opperdirectie aandrong op overname van het schouwburgbestuur 
doorr de stad of staat, juist met het oog op een wenselijke strengere beoordeling 
vann de toneelstukken.21 Niettemin duidt het gevoerde 'gedoogbeleid' erop dat het 
aantall  toeschouwers, en mogelijk de waardering van het repertoire, een leidraad 
wass bij de programmering. Naast zulke impliciete wensen werden ook wel expli-
cietee verzoeken voor een bepaald stuk gehonoreerd, zoals de vermelding 'op ver-
zoek'' op toneelaffiches uit de periode tot 1820 aangeeft. 

Inn 1820 ging de wens van de Opperdirectie om de schouwburg onder stedelijke 
verantwoordelijkheidd te stellen, in vervulling. Die beslissing werd door de Raad 
vann Amsterdam uit politiek oogpunt genomen; zij achtte alleen een overheidsor-
gaann 'bevoegd en verpligt [...] het volks vermaak te regelen, daardoor de volks-
geestt te leiden en alle verkeerde uiterstens voortekomen'.22 Zij moest waken voor 
'echtee vaderlandsche taal, zeden en gewoonten'.23 Mede daarom kreeg het nieuwe 
bestuurr forsere subsidies dan haar voorganger, met name van de plaatselijke over-
heid.. De stad gaf ƒ5000 tot ƒ30.000, de koning ƒ4000; daar kwamen sinds 1834-35 
nogg ƒ15.000, respectievelijk ƒ3000 rijks- en provinciegeld bij. De maximale subsi-
diee bedroeg in 1834-35 ƒ50.000, op een totale ontvangst van bijna ƒ140.000.24 Ver-
moedelijkk waren de uitgaven hoger dan onder het acteursbestuur, maar het is ook 
mogelijkk dat met de subsidies een programmering mogelijk gemaakt was die min-
derr op de wensen van het publiek was toegesneden. Dit was tenminste de mening 
vann het kritische culturele tijdschrift De arke noach's, in 1831: 

200 Koninklij k Besluit van 25 februari 1816; GAA 5181/27/654, 25-2-1816,21-3-1816. 
211 GAA, 5181/25/3232; 7-3-1816. 
222 GAA 5177/59/2523 F, Uittreksel Raadsnotulen 28-11-1822. 
233 GAA 5177/59/2523 F, 6-11-1822. 
244 Ibidem; GAA 5177/50/2100a, 7-10-1820; Id./52/511, 1-3-1821; Id./52/560, 24-3-1821; 
Id./52/724,, 5-4-1821; Id./53/1282, 27-6-1821; Id./54/2398, december 1821; Id./57/1229a, 14-6-
1822;; Id./58/1539, 31-7-1822; Id./58/1829, 6-9-1822; Id./59/2523F, 19-9-1822; Id./62/1426a, 30-
6-1823;; Id.63/1530F, 18-7-1823; Id./68/1670a, 31-7-1824; Id./72/1388a, 17-6-1825; Id./78/1433a, 
29-5-1826;; Id./95/1779, 13-6-1828; Id./99/3488, 13-12-1828; Id./103/1210a, 29-6-1829; 
Id./103/1365a,, z.d.; Id./l 10/991, 15-7-1830; Id./l 15/840F, 8-7-1831; Id./l 16/981, 9-8-1831; 
Id.117/245,, 29-2-1832; Id./120/938, 17-7-1832; Id./127/l 165F, 29-7-1833; Id./124/249, 18-2-
1833;; Id./131/522, 2-4-1834; Id./133/1054a, 7-7-1834; Id./135/1914F, 8-12-1834; Id./136/184, 4-
2-1835;; Id./136/214, 11-2-1835; Id./137/409, 16-3-1835; Id./137/475, 1-4-1835; Id./138/809, 23-
4-1835;; Id./150/771,22-6-1837; Id./l64/1910, 6-11-1839; Id./170/42, 6-1-1841; Id./170/313, z.d.; 
GAAA 5181/159/297, 3-1-1832. 
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[Dee Commissarissen] laten soms stukjes ten hunnen gevalle opvoeren, al zijn er ook gee-
nee aanschouwers om de verlichting [van zaal en toneel] goed te maken.25 

Tochh kan het niet waar zijn dat deze toneeldirectie volkomen autonoom was bij de 
vaststellingg van het repertoire. De subsidies werden niet gretig verstrekt, en de 
commissarissenn vermeldden in hun correspondentie met het stadsbestuur dat ook 
zijj  de 'publ ieke opinie' voor zich wilden winnen.26 Dat zij ook uit waren op een 
batigg saldo en op zijn minst binnen zekere marges trachtten te voldoen aan de 
wensenn van het publiek, wordt eveneens in toneeltijdschriften als Het tooneel-
klokjeklokje en Pandora, in het bezit van het tooneelklokje aangenomen.27 Niettemin 
lijkenn opvoeringsfrequenties meer te zeggen over het toneelbezoek van het grote 
publiekk in de periode tot 1820 dan in de seizoenen daarna. 

Eenn ander aspect van belang voor mijn onderzoek is of er mogelijkheden waren 
omm het programma tussentijds aan de smaak van het publiek aan te passen. Onder 
dee directie van Snoek, Majofski en Ziesenis-Wattier was de flexibilitei t van het re-
pertoiree officieel nogal beperkt. Van tevoren werden lijsten samengesteld van to-
neelstukkenn die in het komende speeljaar opgevoerd zouden worden. Ui t klach-
tenn van de Opperdirect ie komt echter naar voren dat de zorgvuldigheid waarmee 
dezee lijsten samengesteld en gevolgd werden, nogal eens te wensen over liet. Dien-
tengevolgee werden in 1815 de bepalingen van het huurcontract aangescherpt. 
Voortaann moest niet alleen vóór aanvang van ieder speelseizoen een repertoirelijst 
ingeleverdd worden, maar ook aan het begin van elke maand. Op deze maandelijk-
see lijst mochten geen andere stukken staan dan die aan het begin van het speeljaar 
warenn goedgekeurd. Wel werd bepaald dat tussentijds aangeboden nieuwe dra-
ma'ss gespeeld mochten worden, mits deze ten minste zes weken van tevoren ter 
beoordel ingg aan de Opperdirectie voorgelegd werden. Voor de benefietvoorstel-
lingenn van de acteurs werd hierop een uitzondering gemaakt. O ok bij ziekte van 
dee uitvoerders mocht het repertoire op kortere termijn veranderd worden.28 Ui t 
dezee bepalingen volgt dat vooral de maandelijkse termijnen van belang zijn als 
menn het succes van individuele voorstell ingen wil achterhalen. Na iedere maand 
wass men immers in de gelegenheid de programmering aan te passen. 

Dee bepalingen zeggen echter niets over het aantal opvoeringen dat men van een 
stukk wilde geven. De maatregelen sloten dan ook niet uit dat wijzigingen in de 
programmer ingg tot stand kwamen als een toneelstuk niet aan de verwachting van 
hett publ iek voldeed. Men kon het stuk dan immers vervangen door een ander 
werkk van de maandelijkse lijst. Of zoiets vaak voorkwam, is mij niet bekend. An-
deree bronnen geven hierover geen uitsluitsel. Dat het gebeurde, blijk t uit een re-

255 ZX4A 5 (1831) VIII , 284. 
266 GAA 5177/52/511, 15-3-1821; Id./53/1282, 27-6-1821; Id./58/1539, 31-7-1822; 
Id./62/1426a,, 30-6-1823; Id./86/692, 21-6-1827. 
277 Bijvoorbeeld: Pandora, 52-53, 55, 58, 130-132; Het tooneelklokje, 180-185. Zie ook hoofd-
stukk 7. 
288 GAA, 5177/15/1559, 22-6-1814; 5177/16/2051, 30-8-1814; 5181/20/557, 11-5-1815; 
5177/21/1769,4-8-1815;; 5177/36/1024, 20-5-1818; 5177/44/2565, 13-8-1819; 5181/25/3232, 7-3-
18166 en 30-4-1816. 
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censiee in De tooneelkijker, waarin vermeld wordt dat 'de direktie [...] is genood-
zaaktt geworden, om, in plaats eener tweede vertooning van deze vod [...] eene an-
deree keus te doen', nadat het publiek het stuk uitgefloten had.29 

Datt ook de Commissarissen na 1820 het repertoire voor een heel seizoen samen-
stelden,, wordt gesuggereerd in de Verdeediging tegen de menigvuldige, zoo onge-
oorloofdeoorloofde als ongegronde beoordeelingen en beschimpingen, waarmede heden ten 
dagedage eenige dagbladen zijn opgevuld, met betrekking tot den Nationalen Schouw-
burgburg te Amsterdam, deszelfs Bestuur en de daaraan verbondene Sujetten uit 1831, 
waarinn de wens geuit wordt dat het repertoire niet langer dan drie maanden van te-
vorenn vastgesteld werd.30 Wel hebben de commissarissen denkelijk meer vrijheid 
gehadd in het aanpassen van het programma aan de opkomst van het publiek, omdat 
zijj  over het repertoire geen directe verantwoording aan toezichthouders hoefden 
aff  te leggen. Waarmee overigens nog niet gezegd is dat zij die vrijheid inderdaad ge-
bruikten.. Uit de toneelaffiches blijk t dat bij ziekte van acteurs het programma ver-
anderdd werd, als tenminste de rol niet door een ander overgenomen kon worden. 
Overr andere aanpassingen worden wij schaars geïnformeerd. De berichten die er 
zijn,, duiden wel op het vóórkomen van verschuivingen in het programma. Zo 
wordtt een enkele keer duidelijk dat de ziekte van een acteur in feite dekmantel was 
voorr het fiasco van het betreffende stuk.31 Mogelijk was dit vaker het geval dan uit 
dee toneelrecensies blijkt , en de acteursdirectie heeft misschien ook van deze maas 
inn het bureaucratische net gebruik gemaakt. Ook zonder een dergelijk excuus lij -
kenn stukken van het repertoire genomen te zijn wanneer de belangstelling van het 
publiekk tegenviel.32 De omstandigheid dat eventuele repertoirelijsten zelf niet 
openbaarr gemaakt werden, doet eveneens vermoeden dat (ongemerkte) aanpassing 
aann de opkomst van het publiek min of meer gebruikelijk was. Dit verband wordt 
tenminstee gesuggereerd door C. van der Vijver, die in 1845 het repertoire van zijn 
tijdd 'zeer wankelbaar' vond, in tegenstelling tot dat in de achttiende eeuw, toen de 
regentenn de lijst van op te voeren stukken in druk uitgaven en zich daaraan ook zo-
veell  mogelijk hielden.33 Het is mogelijk dat de wens om een soepel beleid te voeren 
tenn aanzien van de planning van het programma, de reden was waarom sinds 1825 

299 De tooneelkijker III , 304. Zie ook: Idem, I, 16. 
300 M.V., Verdeediging tegen de menigvuldige, zoo ongeoorloofde als ongegronde beoordeelin-
gengen en beschimpingen, waarmede heden ten dage eenige dagbladen zijn opgevuld, met betrekking 
tottot den Nationalen Schouwburg te Amsterdam, deszelfs Bestuur en de daaraan verbondene Sujet-
tenten (Amsterdam 1831), 14. 
311 Het kritisch lampje, 171. 
322 Het kritisch lampje, 50-51; Idem, 171; Pandora, 162; Apollo no. 16, 18-3-1828, 126. 
333 C. van der Vijver, Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot 
opop den tegenwoordigen tijd, of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, 
bijzonderheden,bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad. Op eene, voor alle 
standen,standen, bevattelijke en onderhoudende wijze beschreven, onder medewerking van eenige ge-
schied-schied- en letterkundigen, door - (4 dln. Amsterdam 1844-1848), dl. 2, 397. Ook: M. Kalff, Een 
blikblik op het Amsterdamsch tooneel [Amsterdam 1872], 7, hoewel de schrijver zich hier op Van der 
Vijverr lijk t te baseren. Inderdaad zijn mij zulke lijsten uit de eerste helft van de negentiende eeuw 
niett bekend; wel werd sinds 1824 een zogenaamd 'Groot Repertorium' bijgehouden van alle to-
neelstukkenn die in de loop der jaren opgevoerd waren (GAA, 267/3, notulen 11 -10-1824). 
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gebrokenn werd met de gewoonte om op de aankondigingsbiljetten en in de adver-
tentiess in de krant te vermelden welke toneelstukken voor de komende tij d 'ver-
wacht'' werden. O ok de mondelinge annonces aan het einde van de voorstelling 
kwamenn toen waarschijnlijk te vervallen. Di t soort informatie werd alleen nog ge-
handhaafdd voorpremières en buitengewone voorstellingen.34 

Hoewell  het aantal opvoeringen in principe zowel de inhoudelijke als de plan-
matigee repertoirekeuze van het schouwburgbestuur weerspiegelt, is dit soort ge-
gevenss mijns inziens wel degelijk te gebruiken als indicatie voor het toneelbezoek 
vann het publiek, mits met voorzichtigheid gehanteerd. 

1.22 B A N D MET DE KONING 

Dee Amsterdamse Schouwburg had in het begin van de negentiende eeuw een nau-
wee band met het koningshuis. In 1816 kreeg het theater het predikaat koninklijk , 
enn sindsdien ontving de schouwburg een jaarlijkse subsidie van Willem I (tot 
1840).355 In financieel moeilijke tijden werd een extra beroep gedaan op koninkl i j -
kee gelden,36 die in de jaren dertig zelfs het voortbestaan van de schouwburg lijken 
tee hebben gewaarborgd; de subsidie van de koning was in 1834 

dee voorname aanleiding [...] geweest, dat de Raad dezer Stad, welke schroomvallig is om 
dee stedelyke uitgaven op den tegenwoordigen voet te mainteneren, in de Begroting voor 
denn schouwburg over het loopend speeljaar berust heeft.37 

Hett voortbestaan van de schouwburg hing dan ook 'hoofdzakelyk van den uitslag 
vann deze onze eerbiedwaardige demarche by U WE Majesteit' af.38 

Al ss tegenprestatie moest in Amsterdam voortdurend een 'fraai gedecoreerde 
loge'' ter beschikking van het hof gehouden worden.39 Enkele malen per jaar 
maaktee de koning of een lid van de koninklijke familie hiervan gebruik. Zo 'n ge-
beurteniss werd altijd uitgebreid op de toneelaffiches aangekondigd. 

i-33 HOOFDSPELEN EN NASTUKKEN 

Opp de meeste avonden werden een hoofdspel en één of meer voor- en of nastuk-
kenn gegeven. Voor het onderzoek naar het toneelbezoek is het van belang te we-
tenn of het publiek getrokken werd door het hoofdspel, door het voor- of nastuk of 
doorr de combinatie van beide. 

Al ss opgemerkt waren er waarschijnlijk geen 'halve lootjes'.40 Niet temin is het 

344 GAA, 267/3, notulen 12-1-1824,6-7-1824. 
355 GAA 5181/27/654, 25-2-1816. 
366 Blijkens o.a. de reactie van de koning in: GAA, 5177/110/1016, 14-7-1830. 
377 GAA, 5177/130/52, 10-1-1834. 
388 Ibidem. 
399 GAA/5181/27/654, 25-2-1816. Zie ook p. 100. 
400 Zie p. 95, noot 11. 
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denkbaarr dat sommige toeschouwers slechts een deel van de voorstelling bij-
woonden,, al was het alleen maar omdat men in de negentiende eeuw niet zo strikt 
aann zijn zitplaats gebonden was als tegenwoordig. Er zijn contemporaine berich-
tenn over de aanwezigheid van sommige toeschouwers bij het ballet alleen - dat al-
tijdd als nastuk fungeerde.41 Omgekeerd kwam het voor dat er mensen vóór het na-
stukk al naar huis gingen,42 mogelijk wanneer het erg laat werd. Als het zien van een 
halvee voorstelling een wijdverbreide gewoonte was, zou dat consequenties heb-
benn voor het onderzoek; in dat geval zou de toneelconcumptie niet per toneelstuk 
afzonderlijkk onderzocht kunnen worden, maar alleen per voorstellingsavond als 
geheel. . 

Hett is echter de vraag of het bij het kassapubliek gebruikelijk was, een deel van 
dee voorstelling te bezoeken. De laatkomers waarvan in de Nieuwe Amsterdam-
schesche Courant (en) Algemeen Handelsblad sprake was, waren zo te zien abonne-
menthouderss van een loge.43 Barbaz meende in 1816 stellig dat de meeste mensen 
dee hele avond in de schouwburg bleven.44 Toneelrecensenten schreven regelmatig 
overr de opkomst van het publiek bij hoofdspel en nastuk, en niet op een manier 
diee doet veronderstellen dat dat uitzonderlijk was. Verder zijn er klachten over de 
langee duur van pauzes en entr'actes, waardoor de voorstelling onnodig gerekt 
werd;; zowel recensenten als overige schouwburgbezoekers vonden dat hinder-
lijk. 455 Ook daaruit is op te maken dat de bezoekers de hele avond aanwezig waren. 
Hett lijk t mij tenslotte waarschijnlijk dat het kassapubliek niets menselijks vreemd 
wass en 'waar voor zijn geld' wilde hebben. Ik ga er daarom van uit dat de toe-
schouwerss in de regel alle stukken van de avond bijwoonden. Dit wordt gestaafd 
doorr de recettes, zoals we zullen zien. 

Dee veronderstelde aanwezigheid van de toeschouwers gedurende de hele voor-
stellingsavondd zegt nog niets over de aantrekkingskracht van het hoofdspel versus 
hett voor- of nastuk. De Opperdirectie van vóór 1820 beschouwde balletten en 
ballet-pantomimess - die van alle nastukken het vaakst geprogrammeerd wer-
den466 - wel als publiekstrekker. Zij hoopte namelijk in 1816 geld van de gemeente 
loss te krijgen voor de verbetering van het ballet, waarmee meer toeschouwers ge-
loktt moesten worden.47 Overigens dacht zij daarbij vooral aan buitenlandse gas-
ten,, die danskunst natuurlijk beter konden volgen dan zuiver gesproken stukken. 
Dee latere commissarissen voegden de daad bij het woord: zij contracteerden de 
befaamde,, maar dure, danseres Polly de Heus-Cunninghame;48 stelden Francois 
Josephh Pfeiffer (opnieuw) als decorateur aan en lieten hem vooral voor balletten 

411 NAC&AH, 28-12-1836; Herakltet en Demokriet, 42; Haagsche stemmen ('s-Gravenhage 
1887-1891),, 3 (1890), 157. 
422 Het kritisch lampje, 174. 
433 Zie noot 41 hierboven. 
444 A.L. Barbaz, Overzigt van den staat des scbowwburgs, in ons vaderland, door- (Amsterdam 
1816),, 27. 
455 NAC&AH, 2-12-1837. 
466 Tot ongeveer tachtig procent van het aantal nastukken per speeljaar. 
477 GAA, 5181/25/3232, 7-3-1816. 
488 GAA, 267/3, notulen 13-6-1820. 
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enn zangspelen nieuwe decors ontwerpen49 en lieten voornamelijk voor balletten 
nieuwee kostuums vervaardigen.50 Vanaf 1823 waren er echter structurele proble-
menn met de danskunst wegens gebrek aan goede eerste dansers en danseressen; na 
18266 werd het ballet-personeel ingekrompen ten gunste van de opera.51 Pas in 
18344 was er weer gelegenheid om te debuteren, en in 1839 werd het budget voor 
onderr meer balletten weer verhoogd. 

Overr de vraag of het publiek inderdaad door balletten en ballet-pantomimes 
aangetrokkenn werd, verschillen overige berichten. Tijdens de kermis bezochten 
volgenss een recensie 'buitenlieden' de schouwburg bij voorkeur, wanneer er een 
Arlekinadee als nastuk gegeven werd.32 Sommige toneelrecensies vermeldden dat 
hett hoofdspel door het ballet 'geschraagd' werd,53 maar dan ging het steeds om 
specifiekee stukken en niet om de situatie in het algemeen. Het omgekeerde kwam 
ookk voor, wanneer er sprake was van lege zalen bij een dansstuk.54 Het tijdschrift 
DeDe Echo bestreed in 1827 bovendien de opvatting in het Algemeen nieuws- en ad-
vertentieblad,vertentieblad, dat de toeloop van het publiek bij voorstellingen van een blijspel 
voorall  een gevolg was van de Arlekinade.55 Andere tijdgenoten meenden dat de 
combinatiee van stukken het publiek naar de schouwburg lokte; men koos die dag 
uit,, waarop zowel het hoofdspel als het nastuk aantrekkelijk was.56 Deze visie 
werdd gedeeld door de commissarissen: 'wederzijds [moesten] de goede en wel uit-
gevoerdee stukken het Ballet, en een goed ballet de stukken staande [...] houden'.57 

Dee recettes reflecteren niet de in de loop der jaren wisselende zorg van de com-
missarissenn besteed aan balletten; zij waren in de hoogtijdagen van het ballet niet 
hogerr dan in moeilijke ballettijden. Er was ook geen duidelijk verschil in zaalbe-
zettingg bij balletten en ballet-pantomimes ten opzichte van andere soorten na-
stukken;; het publiek had blijkbaar geen duidelijke voorkeur voor dit genre als na-
stuk.. Ik krijg hieruit de indruk dat het publiek zich meer door hoofdspelen dan 
doorr nastukken liet leiden. 

Di tt valt ook af te lezen aan de recettes tijdens de looptijd van hoofdspelen ver-
suss voor- en nastukken: die van hoofdspelen daalden geleidelijk naarmate het stuk 
langerr op het repertoire stond, terwijl die bij voor- en nastukken wisselden58 - de 

499 GAA, 267/3, notulen 11-7-1820. 
500 Herakliet en demokriet no.6,42. 
511 Pandora, 41, 73; Het tooneelklokje, 10; DAN 1(1827) XI , 323; Idem 2 (1828) IX , 286, 293; 
Idemm 5 (1831) IX , 320; NAC&AH, 18-12-1833.; M.V.,, Verdeediging, 4. 
522 Melpomene en Tbalia, 77. Zie voor de buitenlieden ook: GAA 267/3, notulen 17-9-1828. 
533 De tooneelkijker II , 384; Melpomene en Thalia, 43; Pandora, 30-31, 136; DAN, 4 (1830) II , 
61;; NAC&AH 19-3-1832, 24-10-1837. 
544 Het graauwe mannetje 201, 205. Zie ook: NAC&AH, 15-3-1841 (hier is sprake van een 
slechtee ontvangst). 
555 De echo, 281. 
566 Barbaz, Overzigt, 50-51; J.H. Bok jr., Eenige toelichtingen tot het Rapport van de Kommis-
siesie benoemd door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (z.p. [1866]), 9. 
577 GAA, 5177/73/1916,24-8-1825. 
588 Ik heb dit met behulp van de lootjesboeken per rang gecontroleerd, omdat in eigentijdse 
bronnenn en in secundaire literatuur sprake is van een voorliefde voor genres als het ballet, op 
voorall  de goedkoopste rangen (zie p. 14). 
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recettess staan hierbij artificieel de ene keer volledig op het conto van de hoofdspe-
len,, de andere keer op dat van de nastukken. Mijns inziens duidt dat verschijnsel 
eropp dat het publiek in het algemeen vooral voor het hoofdspel kwam; hoe langer 
hett stuk op het repertoire stond, hoe meer mensen het gezien hadden, hoe kleiner 
dee belangstelling werd (anders lag dit natuurlijk in die gevallen waarbij de bezet-
tingg na één opvoering plotseling zeer sterk daalde). De aanwezigheid van het pu-
bliekk bij nastukken was blijkbaar afhankelijk van het geprogrammeerde hoofd-
spel.. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nastuk helemaal geen invloed op het 
bezoekk had. Omdat een nastuk doorgaans veel langer op het repertoire stond dan 
eenn hoofdspel,59 neem ik met enkele tijdgenoten aan dat de toeschouwers die een 
bewustee repertoirekeuze maakten, vooral op die avond de schouwburg bezoch-
ten,, waarop zowel het hoofdspel als het nastuk hen aansprak. 

Omdatt ballet-pantomimes zo vaak vertoond werden, benaderen 'hun' recettes 
dee totale kassa-opbrengsten per seizoen. Dat maakt het moeilijk de eventuele in-
vloedd van deze nastukken te onderzoeken. Dit alles gezegd zijnde, beperk ik mij 
tott het onderzoek van de hoofdspelen. 

1.44 GENRE-INDELING 

Dee meeste hoofdspelen werden in mijn onderzoeksperiode onder een van de vol-
gendee genre-aanduidingen geafficheerd: treurspel, blijspel, blijspel met zang, to-
neelspell  en zangspel.60 Een enkele keer werden andere toneelsoorten genoemd: 
klucht,, opera, zangspel-ballet, parodie, historisch drama, tooneelmatige episode, 
dramatischh gedicht en verschillende soorten 'tafereel' en 'voorstelling'; onder de 

599 Het ballet had een gemiddelde looptijd van 12 voorstellingen (variërend van 1 tot 30), het 
ballet-pantomimee van 14 (variërend van 1 tot 49), de andere soorten nastukken van 4; de hoofd-
spelenn stonden gemiddeld 7 keer op het repertoire. Deze gemiddelden zijn gemeten over alle 
speeljaren.. Als alleen de aaneengesloten looptijd beschouwd wordt, zijn de verschillen nog gro-
ter,, omdat vooral de hoofdspelen in verscheidene speeljaren vertoond werden; balletten en ballet-
pantomimess liepen vaak slechts gedurende één aaneengesloten periode. 
600 Zie de lijst van gespeelde toneelstukken in bijlage 2. Als voor- of nastuk kwamen het meest 
voor:: ballet-pantomime, ballet, divertissement, blijspel, blijspel met zang, klucht, toneelspel, 
zangspell  en voorstelling. De ballet-pantomimes waren vaak tamelijk grote stukken, van door-
gaanss drie bedrijven; de andere genoemde genres, met name het blijspel, bestonden dikwijl s 
slechtss uit één bedrijf. De meeste van deze genres kwamen ook als hoofdspel voor; het ballet-pan-
tomimee (tegenwoordig: 'handelingsballet'), het ballet en het divertissement waren uitsluitend na-
stuk.. De benaming ballet-pantomime werd volgens L. Utrecht gebruikt voor balletten waarin de 
handelingg helemaal door bewegingskunst (dans en mime) werd weergegeven, in tegenstelling tot 
dee oudere balletten waarin de handeling in woorden werd verteld (L. Utrecht, Van hofballet tot 
modernemoderne dans. De geschiedenis van het akademische ballet en de moderne dans (Zutphen 1988), 
100-102,, 116-117). Ook in de als 'ballet' geafficheerde stukken uit het begin van de negentiende 
eeuww werd gesproken taal gebruikt (volgens mijn steekproefsgewijze verificatie in ballet-libretti). 
Dee onderwerpen in balletten en ballet-pantomimes waren geïnspireerd op de commedia dell'arte 
(inn de Arlekinades), sprookjes (1001 Nacht) en mythologie. Bij het divertissement ging het om de 
(virtuoze)) dans zelf, om de choreografie (Utrecht, 100-102, 116-117). 
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'taferelen'' waren 'familie-' of 'huisselijke', 'romantische', 'dramatische', 'vader-
landsche'' en 'geschiedkundige' taferelen; de 'voorstellingen' waren 'allegorisch', 
'zinnebeeldig',, 'tooneelmatig' of 'geschiedkundig'. 

Dee genre-aanduiding op de toneelaffiches was ontleend aan die op het titelblad 
vann de toneelboekjes, zo bleek na een kleine steekproefsgewijze controle. De gen-
re-typeringg werd doorgaans ook door de recensenten overgenomen; discussies 
overr een al dan niet juiste etikettering kwamen in de recensies zelden voor.61 

Vann de vijf meest voorkomende soorten had slechts een minderheid een adjec-
tief,, zoals 'historisch' of 'romantisch'.62 Toch waren er, naar onze maatstaven, bin-
nenn de genres verschillen naar vorm en inhoud. Als 'treurspel' geafficheerd wer-
denn bijvoorbeeld de in hun soort uiteenlopende stukken Emilia Galotti van 
Lessing,, De Cid van Corneille, Andromache van Racine, Merope van Voltaire, 
GijsbrecbtGijsbrecbt van Aemstel van Vondel, De Spanjaarden in Peru, of de dood van Rol-
lala van Kotzebue, Antigone van Sophocles en Koning Lear naar de Ducis-bewer-
kingg van Shakespeare. Tot 'blijspel' werden onder meer bestempeld: De barbier 
vanvan Seville, of de onnutte voorzorg van Beaumarchais, De verkwister, of de eerlij-
keke bedriegster van Destouches, Shakespeare minnaar van Duval, De min in het la-
zarushuiszarushuis van Focquenbroch, De kleine stad in Duitschland van Kotzebue, Het 
wederzijdschwederzijdsch huwelijksbedrog van Langendijk, De huigchelaar van Molière en 
KrispijnKrispijn filosoof wan Stijl. Van het etiket 'tooneelspel' werd onder meer voorzien 
dee vertaling van het 'bürgerliches TrauerspieF63 Das Gewissen (Het geweten) van 
Iffland,, het 'drame bourgeois' Le père de familie (De vader des huisgezins) van 
Diderot,, het 'mélo-drame' (mét verbindingsstreepje) La femme a deux maris (De 
vrouwvrouw met twee mannen) van Pixérécourt, en diens 'mélodrame' (zónder verbin-
dingsstreepje)) Le chien de Montargis ou laforêt de Bondy (De hondentrouw, of de 
moordmoord in het woud van Bondy). 

Zoalss gezegd waren de genologische termen op de affiches vaag. Dat vonden 
ookk tijdgenoten, zoals Bilderdijk, die binnen de genres wel degelijk verschillen 
zagen.. Het duidelijkst komt dit naar voren bij het treurspel, waarnaar de meeste 

611 Een andere genre-aanduiding werd wel wenselijk geacht voor: het toneelspel Logen en waar-
beidbeid (blijspel volgens NAC&AH, 4-5-1838); het blijspel De jaloersche vrouw (toneelspel volgens 
DeDe tooneelkijker I, 386); het blijspel De wiskunstenaars, of het gevluchte juffertje (klucht volgens 
DeDe tooneelkijker IV, 13); het blijspel Maria Tesselschade (Vaderlandsche Letteroefeningen (Am-
sterdamm 1814-1876), 1820 I, 127; ofschoon geen andere term gegeven); het blijspel Oude en nieu-
wewe zeden (toneelspel volgens Idem 1829 I, 324; het treurspel Groningen ontzet (vaderlandse 
voorstellingg volgens Idem 1833 1,28). Bepaalde onderverdelingen binnen de genres werden een 
enkelee keer door de recensenten wel onderscheiden. Voorbeeld: 'pieces de caractères' en 'pieces 
d'intrigue'' bij het blijspel {Idem 1819 I, 43); 'lyrisch treurspel' voor een ernstige vorm van het 
zangspell  [De Recensent, ook der recensenten (Amsterdam 1806-1850), 1837 I, 489; VLO 1837 I, 
36). . 
622 5% van de blijspelen (1 geschiedkundig, 1 historisch, 4 kluchtig, 1 vrolijk , 1 zedelijk); 15% 
vann de toneelspelen (7 geschiedkundig, 10 historisch, 1 geschiedkundig vaderlandsch, 2 roman-
tisch,, 5 vaderlandsch); 4% van de treurspelen (1 burgerlijk, 3 vaderlandsch); 11% van de zang-
spelenn (1 historisch, 1 romantisch, 3 tooneelmatig, 3 vrolijk) ; 14% van de blijspelen met zang (3 
historisch,, 1 geschiedkundig, 1 vaderlandsch). 
633 K.S. Guthke, Das deutsche bürgerlicbe Trauerspiel (Stuttgart 1972), 54, 56. 
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aandachtt uitging. Er waren zelfs aparte verhandelingen over.64 Hierin was sprake 
vann een genologische evolutie van het treurspel, waarbij de verheven, poëtische in-
houdd en de dichterlijke vorm langzamerhand door alledaagsheid vervangen wer-
den.. Dit betekende dat de voorheen strikte scheiding tussen het tragische en het 
komischee genre in de negentiende eeuw vervaagd was. In de tweede helft van de 
achttiendee eeuw was er bovendien een nieuwe toneelsoort ontstaan,65 dat als 'mid-
delding'' tussen het treur- en het blijspel in stond: het toneelspel. 

Binnenn het treurspel onderscheidden de schrijvers van de verhandelingen ver-
schillendee stromingen of scholen: het Grieks-klassieke, het Frans-classicistische, 
hett Engels/Spaans-romantische, en het Duits-romantische treurspel.66 De Grieks-
klassiekee tragedie kenmerkte zich volgens de theoretici vooral door zijn hoge 
dichterlijkee taalgebruik en zijn verheven denkbeelden, waarin het, algemeen be-
langrijke,, menselijk Hjden tot uitdrukking werd gebracht. De handeling was een-
voudigg en ondergeschikt aan de poëzie. Er heerste eenheid van tijd en plaats; al het 
'overtollige'' werd vermeden. 

Hett Frans-classicistische treurspel, van bijvoorbeeld Racine en Corneille, was 
naarr de mening van de opstellers van de verhandelingen nog steeds poëtisch, maar 
minderr zangerig en verheven dan het Griekse treurspel.67 De Franse treurspel-
schrijverss legden de nadruk niet op de hoge poëzie, maar op de kunstige inwikke-
lingg van de handeling; die moest de aandacht en de nieuwsgierigheid vasthouden. 
Aanvankelijkk gaven de dichters van de stukken nog een poëtisch geïdealiseerde 
werkelijkheidd weer; later hanteerden Voltaire en zijn opvolgers een 'natuurlijke' 
stijl688 waarin de werkelijkheid getrouw werd weergegeven. De eerste Frans-clas-
sicistenn hadden uit het oogpunt van 'welvoegelijkheid' alle 'toestel'69 en bijzonde-

644 An., 'Over het wezen van het treurspel, benevens eene inleiding tot de dramatische kunst', 
TijdschriftTijdschrift voor wijsbegeerte dl.2 (1829-1830), 297-322; W. Bilderdijk, 'Het treurspel. Verhande-
ling'' in Treurspelen dl. 2 ('s-Gravenhage 1808), 105-163; A. van der Hoop, 'het classische treur-
spell  der Franschen, en het romantische treurspel der Duitschers, met elkander vergeleken en den 
voorrangg welk het eene op het andere heeft, aangetoond', De fakkel of bijdragen tot de kennis van 
hethet ware, schoone en goede 4 (1828), 271-318; P. van Limburg Brouwer, 'Verhandeling over de 
vraag:: Bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel? zoo ja, 
welkk is deszelfs karakter? zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen ontstaan? is het 
inn het laatste geval noodzakelijk eene reeds bestaande school te volgen, en welke redenen zouden 
eenee keus hierin moeten bepalen?', Werken der Hollandsche Maatschappij van Traaije Kunsten en 
Wetenschappen,Wetenschappen, dl. 6 (Leyden 1823), 1-179; S. Ipz. Wiselius, De tooneelspeelkunst, inzonderheid 
metmet betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en be-
schaafdenschaafden schouwtooneels, voorgesteld in twee voorlezingen, bij het Genootschap voor Uiterlijke 
Welsprekendheid,Welsprekendheid, in de jaren 1821 en 1822. Door Mr. S.I.Z. Wiselius (Amsterdam 1826). 
655 Zie A.S. de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772 
(Hilversumm 1998), 276-279. 
666 Ik baseer mij hier met name op Bilderdijk en Van Limburg Brouwer, die van de schrijvers van 
dee Verhandelingen het duidelijkst de 'kenmerken' van de ondersoorten naar voren brengen; daar-
naastt op: A.L . Barbaz, De tooneeldichtkunst, in zes zangen, door- (Amsterdam 1809). 
677 Barbaz vond overigens dat de Frans-classicisten een hogere kunstwaarde bereikten {De 
tooneeldichtkunst,tooneeldichtkunst, 17). 
688 Bilderdijk, 135. 
699 Van Limburg Brouwer, 129, 130. 
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ree kostumering van het toneel verbannen, maar Voltaire bracht deze aanschouwe-
lijk ee elementen weer terug. 

Bijj  het 'romantische' Engelse en Spaanse treurspel van onder meer Shakespeare 
enn Lope de Vega ging het helemaal niet om de dichtkunst, maar om de gebeurte-
nis,, zo vonden negentiende-eeuwse scribenten; de 'Dichterlijke denkbeelden en 
bewegingen'700 waren verdwenen en zelfs het taalgebruik was niet altijd poëtisch, 
daarr niet alleen in verzen, maar ook in proza gesproken werd. In deze treurspelen 
kwamenn geen algemeen belangrijke zaken aan de orde, maar werden de individu-
elee belangen van de hartstochten, zoals eerzucht en liefde, naar voren gebracht. De 
handelingg verbeeldde op aanschouwelijke wijze en 'met al de bontheid der daag-
lijkschee wareld'71 de lotgevallen van deftige mensen van vlees en bloed; evenals in 
hett dagelijkse leven wisselden ernst en humor elkaar af. In deze nabootsing van de 
werkelijkheidd was geregeld sprake van een 'in tijd en plaats wijd uiteenloopende 
gebeurtenis',722 die ook de eenheid van handeling vaak onmogelijk maakte. Dit 
soortt treurspelen kenmerkte zich wel door een grootse en treffende karaktcrschil-
dering. . 

Hett contemporaine Duits-romantische treurspel stelde volgens de verhandelin-
genn eveneens de gebeurtenis voorop en bracht vaak wonderbaarlijke verschijnin-
genn ten tonele. Dit sprak volgens de schrijvers van de verhandelingen niet het ge-
voel,, maar de 'lagere' verbeelding aan. In deze toneelsoort speelden geregeld 
gewonee burgers, zelfs mensen 'die in het tuchthuis en dikwijl s zelfs op het schavot 
behooren',733 een hoofdrol; zij spraken vaak niet in verzen, maar in proza, de dage-
lijksee omgangstaal.74 Treurspelen van dit soort werden 'burgerlijke' treurspelen 
genoemd.. Behalve door de taal en de maatschappelijke positie van de personages 
onderscheiddee dit soort werken zich volgens de Vaderlandsche letteroefeningen 
ookk door het onderwerp, dat 'uit het bijzondere leven' afkomstig was; in het 
'hoogeree en Vorstelijke' treurspel ging het om 'de belangen van geheel het volk of 
vann het gansche menschdom'.75 

Dee meeste opstellers van de verhandelingen rekenden het burgerlijke treurspel 
niett meer tot de eigenlijke tragedie, want gewone personages en gesprekken in 
prozaa kwamen vanouds alleen in het blijspel voor. Om de vraag te beantwoorden 
off  het 'burgerlijke treurspel' ook in de praktijk niet meer tot de tragedie gerekend 
werd,, zou meer onderzoek nodig zijn. Mij n indruk is dat het zogenaamde burger-
lijk ee treurspel in de Amsterdamse schouwburg doorgaans geen 'treurspel', maar 
'toneelspel'' genoemd werd. 'Burgerlijke treurspelen' komen op de affiches slechts 
éénn keer onder die benaming voor - Saurins Beverley, of de gevolgen der speel-
zuchtzucht werd een 'burger treurspel' genoemd76 - en Ifflands oorspronkelijk 'bür-

700 Bilderdijk, 130. 
711 Ibid., 129. 
722 Ibid., 130. 
733 An., 'Over het wezen van het Treurspel', 318-319. 
744 Volgens De tooneelkijker bestond dit proza overigens uit jamben. 
755 VLO\ 1833,316. 
766 Dit was overigens het enige als zodanig aangeduide subgenre binnen de treurspelen. 
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gerlichess Trauerspiel' Das Gewissen werd onder de term 'toneelspel' geafficheerd. 
Onderr de 'treurspelen' waren wel stukken in proza, maar volgens De tooneelkij-
kerker kwamen in dit genre geen personages van lagere komaf als hoofdpersoon 
voor;; ernstige stukken over gewone mensen werden in de Amsterdamse schouw-
burgg 'toneelspel' genoemd.77 Dit betekende overigens niet dat in een treurspel de 
personagess in karakter of gedrag per se 'verheven' waren; in de treurspelen Pedro 
dede Wreede, koning van Kastilien van De Belloy en De Spanjaarden in Peru, of de 
dooddood van Rolla van Kotzebue speelden volgens de recensenten 'zedeloze mon-
sters'' een hoofdrol.78 De critici achtten dit overigens wel in strijd met de aard van 
eenn tragedie. 

Distinctieff  voor het treurspel in het algemeen lijk t dus de hoge maatschappelij-
kee afkomst van de personages te zijn. Daarnaast was de droevige inhoud en wer-
kingg bepalend.79 Het treurspel moest volgens de Vaderlandsche letteroefeningen 
'menschelijkenn tegenspoed, ellende of verkeerdheid' voorstellen, en was 'voorna-
melijkmelijk bedoelt, somberheid, gevoelig medelijden, of edele verontwaardiging, te 
doenn geboren worden.'80 Ook woordenboeken uit het begin van de negentiende 
eeuww benadrukten de treurige inhoud en werking van het treurspel. Weiland be-
stempeltt het genre als 'een tooneelspel, welks treurige inhoud bestemd is, om ge-
waarwordingenn van schrik en mededoogen te verwekken'81 - hier bepaalden dus 
Aristotelischee noties de begripsomschrijving.82 Witsen Geysbeek is uitvoeriger, en 
gaatt behalve op de inhoud en werking in op de verheven wijze waarop de 'botsing 
[...]]  van den wil en de daad eens eenigen met de eeuwige orde der dingen' voorge-
steldd wordt: 'terwijl [de tragedie] roert en verheft' moet zij 'aanlokken', en dat kan 
alleenn door enerzijds bewondering te wekken voor de 'kracht en grootheid van 
[het]]  geslacht' waartoe men behoort, en anderzijds de hogere macht te rechtvaar-
digenn die de hoofdpersoon laat bezwijken; anders zou het medelijden veranderen 
inn 'morrende verontwaardiging'.83 In de latere (hand)woordenboeken van H. 
Martinn uit 1832 en van J. Konijnenburg uit 1839 vindt men de term 'treurspel' al-
leenn onder het werkwoord 'treuren': 'zich bedroeven, in droefenis zijn; zuchten, 
klagen'' - of deze vaagheid te maken had met een inhoudelijke verruiming, of 
slechtss met de beperkte ruimte in een benopt woordenboek, is onduidelijk. 

Hett genre 'toneelspel' lijk t op het eerste gezicht een soort verzamelnaam van 
eenn groot aantal genres of subgenres. Het werd als gezegd beschouwd als een 
'middelding',, als 'eene soort van Tooneelmatige zamenspraken, die noch Treur-
spel,, noch Blijspel, noch Kluchtspel, en dus eigenlijk vleesch noch visch zijn'.84 

777 De tooneelkijker III , 414. 
788 ld. 1,341-350; ld. 11,36-52. 
799 Dit gold ook voor het burgerlijke treurspel. 
800 VLO 18201, 127-128. 
811 P. Weiland, Nederduitsch taalkundig woordenboek (11 delen, 1799-1811); Idem, Beknopt 
NederduitschNederduitsch taalkundig woordenboek (5 delen, 1826-1830). 
822 Waarmee niet gezegd is, dat ze echt in Aristotelische betekenis bedoeld waren. Zie over ver-
schillendee opvattingen van deze begrippen: De Haas, De wetten van bet treurspel, 244-252. 
833 Witsen Geysbeek, dl. 5 (1856), 3690-3691. 
844 Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak (1817), Ie stuk, 336. Zie ook: VLO 
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Synoniemm was volgens tijdgenoten het woord 'drama', maar de betekenis van 'to-
neelspel'' zou algemener zijn dan van het Franse 'drame'.85 Volgens De Recensent, 
ookook der recensenten was een 'drame' de nabootsing van een dagelijks gesprek in 
verhalendee toon.86 Het onderscheidende kenmerk van een toneelspel was onder 
meerr een gematigd ernstige inhoud. Volgens de Vaderlandsche letteroefeningen 
bestondd het genre uit stukken die 'noch Treur- noch Blijspel [kunnen] worden ge-
heetenn [...] ernstige stukken, schoon zij geene tranen afpersten, - of over het ge-
heell  aangename, schoon zij niet deden schateren'.87 Zoals gezegd was een ander 
onderscheidendd element het optreden van personages van 'gewone', of 'burgerlij-
ke'888 afkomst. Ook de structuur van de handeling was bepalend; volgens de Va-
derlandschederlandsche letteroefeningen moest een toneelspel eenheid bevatten en 'een' 
knoopp hebben, wiens bekwame ontbinding de grootste verdienste des Dichters 
uitmaakt'.899 Dit was een verschil met andere 'tussensoorten', waarover straks. 

Omdatt 'drama' als synoniem beschouwd werd van 'toneelspel', moet het op de 
affichess voorkomende 'historisch drama' waarschijnlijk als subgenre van het to-
neelspell  beschouwd worden. De Vaderlandsche letteroefeningen gaven een fraaie 
omschrijvingg van deze toneelsoort, waaruit ook enkele algemene kenmerken van 
hett toneelspel naar voren komen. 

Menn neemt een' trek uit de Vaderlandsche Historie, met HOOFT of WAGENAAR bij zich, 
kleedtt dien zoo een weinig in, vlecht er een liefdesgevalletje tusschen beiden, laat, op zijn 
KOTZEBUE'S,, een of twee hansworsten het publiek wat vermaken, en vergeet vooral de 
Costumes,Costumes, Decoratiën en gevechten niet, opdat het kind onzer Muze als kermisstuk meer 
algemeenn behage.90 

Wee zien hier dat de handeling van een toneelspel klaarblijkelijk niet veel diepgang 
had.. Ook behaagde een toneelspel niet alleen het oor, maar ook het oog; er moest 
watt te zien zijn, en zowel de handeling als de aankleding moesten daarvoor zorg 
dragen. . 

Ikk moet hier ook iets zeggen over de term 'melodrama'. Dit woord komt op de 
toneelaffichess weliswaar niet voor, maar is door toneelrecensenten wel gebruikt, 
meestall  voor stukken die op de affiches als 'toneelspel' te boek staan. De Vader-
landschelandsche letteroefeningen geven aan dat het genre, zoals de naam doet vermoeden, 
eenn toneelspel 'met zang en dans' was.91 Wiselius meende dat het toneelspelen met 
muziekk waren.92 In De tooneelkijker is het verband met muziek niet zo duidelijk. 
Omdatt veel als 'prullaria' gekwalificeerde toneelstukken in dit tijdschrift 'melo-
drama'' heetten heb ik daarvan de relatie met muziek onderzocht. Van de 32 to-

(1819)) I, 43; Idem (1833) I, 315. 
855 De tooneelkijker I, 386; ld. II, 216. Zie ook Bilderdijk, 136. 
866 De recensent, ook der recensenten (1832) I, 414. 
877 VLO (1820) I, 127-128; Zie ook ld. (1833) I, 316. 
888 Barbaz, De tooneeldichtkunst, 36. 
899 VLO (1814) 1,445-446. 
900 Ibid., AAA. 
911 Ibid., AAA. 
922 S. Ipz. Wiselius, 'Voorreden', in: Adhelen Mathilda (Amsterdam 1815), I-XIV , aldaar III . 
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neelspelenn - of andere tussengenres - op de lijst 'prullaria' bevatten er twee mu-
ziek;; slechts één daarvan werd 'melodrama' genoemd: het historisch toneelspel De 
eksterekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en d' Aubigny. 
Daarentegenn waren er negen toneelspelen die geen muziek bevatten, maar wel ex-
pliciett als 'melodrama' betiteld, of daarmee gelijkgesteld werden: Kotzebues ro-
mantischh tafereel Johanna van Montfaucon en historisch toneelspel De onechte 
zoon,zoon, Ifflands toneelspel De minderjarige weezen, Duvals toneelspel Montoni, of 
hethet kasteel van Udolpho, Pixérécourts toneelspelen De vrouw met twee mannen 
enn De witte pelgrim, of de weezen van het gehucht Olival, zijn geschiedkundig to-
neelspell  Tékéli, of het beleg van Mongatz, Beaumarchais' toneelspel De tweede 
tartuffe,tartuffe, of de schuldige moeder en Klingemanns toneelspel Het zelfgevoel. Zang 
enn dans worden ook niet nadrukkelijk genoemd in de definitie van 'melodrama' in 
DeDe Tooneeikijker; het zouden stukken zijn 

waarinn het ernstige met het kluchtige, ja meestal met het gemeen kluchtige vermengd 
werd,, die zeer arm in daad waren; maar daarentegen opgevuld met gevechten, dansen, 
zangen,, en fraaije vertooningen, waarin de Elementen de hoofdrol speelden; waarin men 
branden,, overstroomingen, ja zelfs aardbevingen vertoonde.93 

Hett accent ligt hier algemener op het 'gemene' van de handeling en op het boven-
matigg spectaculaire. De zelfstandige rol van de elementen zou kunnen duiden op 
eenn subgenre van het toneelspel, maar uit de recensies in De tooneelkijker krijgt 
menn eerder de indruk van een kwalificatie.94 De term heeft hier steeds een uiterst 
negatievee connotatie die dikwijl s op politiek-inhoudelijke gronden gebaseerd is.95 

Ookk andere genres vielen naar de smaak van de redactie van dit tijdschrift onder 
hett melodrama; Kotzebues blijspel De zoon uitjamaika, of de vaderlijke beproe-
vingving zou zijn samengesteld 'uit het 'treur-blijspel en melodrama'96 en De Belloys 
treurspell  Pedro de Wreede, koning van Kastiliën werd, spottend, een 'melodrama 
inn verzen' genoemd.97 Ducis' treurspel Othello, of de Moor van Venetien daaren-
tegenn werd gedefinieerd als 'een Treurspel met Zang, zoo een brok van een Melo-
drama',, wat weer wel muziek veronderstelt.98 Bij Barbaz' tooneeldichtkunst was 
dee term melodrama ook een kwalificatie, maar hij verwierp het op poëticale gron-
den:: het zou tegenstrijdigheden combineren - ernst en vrolijkheid, burgers en 'ge-
meen'' -, 'misvormde' personages ten tonele voeren en te veel praal, luidruchtig-
heidd en geweld bevatten.99 Naar de negentiende-eeuwse betekenis van het begrip 
zouu meer onderzoek nodig zijn. 

Hett toneelspel was niet het enige 'middelding'. De Vaderlandsche letter oefenin-

933 De tooneelkijker I, 27. 
944 Vergelijk L. Houët, 'Melodrama: genre of kwalificatie?', Scenarium 7 (1983), 23-30. 
955 Zie p. 307-309. 
966 De tooneelkijker IV, 18. 
977 De tooneelkijker II , 49. Andere tijdschriften gebruiken de term naar het zich laat aanzien 
neutraler,, maar zij lijken zich veelal in discussie met De tooneelkijker te begeven en hebben de 
termm mogelijk 'geciteerd'. 
988 ld. I, 406. 
999 Barbaz, De tooneeldichtkunst, 39-46. 



60 0 11 Toneelaanbod 

gengen noemden ook het 'tafereel' een 'tussensoort', dat zich van het toneelspel on-
derscheiddee door de mindere structuur van de handeling; in tegenstelling tot het 
toneelspell  ontbeerde het verwikkeling. Barbaz gaf aan dat het huiselijke gebeurte-
nissenn voor ogen stelde.100 Mogelijk behoorden ook de verschillende soorten 
'voorstellingen'' tot de tussensoorten naast het toneelspel. Een 'voorstelling' had 
steedss betrekking op een bijzonder soort gelegenheidsstuk: zij waren geschreven 
terr viering van jubilea van de schouwburg. Ook het op de affiches genoemde 'dra-
matischh gedicht' en de 'tooneelmatige episode' lijken mij tussensoorten, maar of 
zijj  een apart genre of een subgenre vormden, weet ik niet zeker. Een recensie van 
eenn in de Amsterdamse schouwburg niet opgevoerd 'dramatisch dkhtstuk' stelt 
hett gelijk aan 'Tooneel- of Treurspel', wat op een genre duidt.101 

Hett 'blijspel met zang' was vermoedelijk eveneens een tussensoort. Het was geen 
subgenree van het blijspel, maar een aparte toneelsoort. Synoniem was 'vaudeville',102 

eenn term die op de affiches van de Amsterdamse Schouwburg echter niet gebruikt 
werd.. Oorspronkelijk had dit woord betrekking op kleine, grappige stukjes die met 
liedjj  es doorspekt waren. In de negentiende eeuw waren ook ernstige onderwerpen 
mogelijk;; 'al ware het onderwerp ook zoo zwart als dat van het somberste treur-
spel',, alle Franse boulevard-stukken met zang werden, volgens het Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad, 'vaudeville' of 'comédie mêlee de chant' ge-
noemd.1033 Kenmerkend voorde toneelsoort bleven de ingevoegde liedjes. Barbaz 
behandeldee het onder het kluchtspel, dat bij hem als nastuk gold.104 Van het blijspel 
mett zang zei hij dat niet met zoveel woorden. De door mij geraadpleegde toneelaf-
fichess voeren het blijspel met zang als hoofdspel en als nastuk op. 

Hett blijspel was de tegenpool van het treurspel; het tiendelig naslagwerk van 
Weilandd uit 1801-1811 en zijn beknoptere driedelige versie uit 1826-1830 gaf on-
derr 'blijspel' als definitie slechts: 'het tegengestelde van treurspel'.105 Waarin die 
tegenstellingg met het treurspel precies gelegen was, wordt niet uit de doeken ge-
daan.. Witsen Geysbeek benadrukte in zijn historisch overzicht van 'Comedie' on-
derr het 'hedendaagsche Blijspel' het doel: 'het volk te doen lagchen'.106 Verhande-

1000 Barbaz, De tooneeldichtkunst, 46. 
1011 De recensent (1833) 1,531. 
1022 Detooneelkijkerl,27;Id. II, 457; Letterkundig magazijn (1821) Ie stuk, 432; DNM (1829), 
548;; VLO (1820) I, 656. Impliciet: DAN 2 (1828) IX , 2S5; Pandora, 168. 
1033 NAC&AH, 22-12-1838. 
1044 Barbaz, De tooneeldichtkunst, 71, 77. 
1055 Weiland, Nederduitsch taalkundig woordenboek; Idem, Beknopt Nederduitsch taalkundig 

woordenboek. woordenboek. 
1066 P.G. Witsen Geysbeek, Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving, behelzende 
beknoptbeknopt en zakelijk al het wetenswaardige uit de geschiedenis en ieder vak van menschelijke ken-
nis,nis, de juiste beteekenis der kunstbenamingen in alle wetenschappen, beroepen en handwerken; 
opgaveopgave der uitvindingen en ontdekkingen, plaatselijke en historische bijzonderheden, zeden, ge-
woontenwoonten en gebruiken van alle volken der aarde, vermaarde mannen en vrouwen uit alle naden, 
gewigtigegewigtige gebeurtenissen van alle tijden, met naauwkeurige aaanwijzing waar en wanneer dezel-
veve zijn voorgevallen. Voorts eene menigte andere zaken, van welke men eenig berigt of kennis 
verlangtt te verkrijgen, of dezelve in geheugen te houden. Alles in eene gemakkelijke alphabetische 
ordee gerangschikt (Amsterdam 6 dln. 1836-1861), dl.1, 368-369). 
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lingenn over het genre zijn er nauwelijks; wel wijdde Barbaz er een 'zang' aan in 
zijnn tooneeldichtkunst. Verder zijn er losse opmerkingen, onder meer in recensies. 
Hieruitt blijkt dat het 'hoofddoel' van het blijspel was, 'vrolijke tooneelen te schet-
sen,, welke den aanschouwer vreugde en gelach veroorzaken'.107 Het blijspel was 
volgenss het woordenboek van Martin een schildering van 'het karakter, de zeden, 
dee ondeugden, de belagchelijkheden der menschen in hunnen bijzonderen levens-
kring',, en week dus af van het karakter van algemene geldigheid van het treur-
spel.1088 Er speelden gewone mensen een rol, die weliswaar zowel in verzen als in 
prozaa konden spreken, maar die bij de uitvoering de 'toon van het dagelijksch le-
ven'' moesten laten klinken.109 Zowel de karakters als de gebeurtenis waren ko-
misch,, en dit onderscheidde het genre ook van het treurspel, waar beide tragisch 
waren.. In het blijspel was de gebeurtenis liefst 'waar', in het treurspel 'verdicht'.110 

Vann het toneelspel onderscheidde het blijspel zich volgens de Vaderlandsche let-
teroefeningenteroefeningen door de vrolijke inhoud en werking. De tonelen behoorden vrolijk 
enn levendig geschreven te worden en niet doorspekt te zijn met 'langwijlige en 
spitsvondigee redeneringen over zedekunde of wijsbegeerte', want dan zou het een 
'pleitrede**  worden, en dat was niet de bedoeling.111 

Binnenn het genre waren er, evenals bij het treurspel, verschillen naar broncul-
tuur,, maar die zijn nauwelijks geëxpliciteerd. Wel blijkt dat men de karakters in 
Duitsee blijspelen vaak overdreven vond; Franse blijspelen zouden zich onder-
scheidenn door de dramatisering van personages van hoge afkomst. 

Naastt deze verschillen bestond er volgens de recensenten een onderscheid in 
subgenres.. Blijspelen die zich toelegden op de schildering van karakters en zeden, 
warenn 'pieces de caractères'; blijspelen waarin de handeling centraal stond, waren 
'piecess d'intrigues'.112 Beide vormen behoorden tot het zogenaamde 'hoge' blij -
spel.1133 Daarnaast was er een lagere mengvorm. Die bestond niet helemaal uit in-
trige,, maar bevatte wel een 'geregelde en belangrijke handeling'.114 Dit soort blij -
spelenn gaven een oppervlakkige personageschets, en soms een schildering van 
heersendee gewoonten en zeden. De Tartuffe van Molière, en De gebroeders Phili-
bert,bert, of bet misverstand van Radet werden tot deze categorie gerekend.115 Barbaz 
onderscheiddee eveneens drie ondersoorten, maar legde andere prioriteiten en ge-
bruiktee gedeeltelijk andere namen, zodat niet helemaal duidelijk is of zijn indeling 
overeenkwamm met de zojuist genoemde. Het hoge blijspel was ook voor hem het 
karakterspel.. Dit vereiste 'wereldkennis', kon soms ook ernstig zijn en 'harts-
tochten'' opwekken. De personages waren hier edelen of voorname burgers, en zij 
sprakenn in verzen. Het grensde aan 'drama', maar bevatte niet per se een belang-

1077 VL O (1820) 1,127-128. 
1088 Zie ook Barbaz, De tooneeldichtkunst, 51. 
1099 De Bijenkorf'I, 363. 
1100 VLO (1833) 1,315. 
1111 De tooneelkijker III , 63. 
1122 VLO (1819) I, 44; De tooneelkijker II , 201. 
1133 De tooneelkijker II , 201 -202. 
1144 Ibid., 202; VLO (1819) 1,44. 
1155 VLO (1819) I, 44; De tooneelkijker II , 202-203. 
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rijkee handeling. Daaronder kwam het zedenblijspel dat eerder de daden van de 
mensen,, dan hun 'zielgebreken' op de korrel nam. Dit soort blijspelen schetsten 
taferelenn uit het burgerlijke leven, in proza of in verzen. De minste soort was vol-
genss Barbaz het lagere blijspel in proza, dat het van zijn kunstige verwikkeling 
moestt hebben.116 

Kluchtenn waren klein, vrolijk en luchtig,1'7 en misten poëticale eigenschappen 
alss samenhang en eenheid van onderwerp.118 Barbaz onderscheidde ook hier on-
dersoorten:: het karakterstukje, met taferelen uit het huiselijk leven van de 'bur-
gerstand'' - van welopgevoede mensen die keurig spraken - en het 'oude klucht-
spel'' dat zich kenmerkte door zouteloze grappen en 'lage straattaal'.119 

Mett de term zangspel werden volgens het culturele tijdschrift De recensent, ook 
derder recensenten 'die soort van stukken, welke de Italianen opera noemen', be-
doeld.1200 De term 'opera' werd op de affiches slechts twee keer gebruikt: voor 
Pygmalion,Pygmalion, of het bezielde beeld (vermoedelijk naar het bekende melodrama van 
Jeann Jacques Rousseau) en voor Sofonisba (componist onbekend). Sommige zang-
spelenn bevatten muziek uit diverse andere opera's, zoals Haarlems verlossing van 
dee librettist Jacob van Lennep, waar de zangstukken afkomstig waren uit ver-
schillendee opera's van Rossini. Van reflectie over het genre als zodanig heb ik wei-
nigg sporen aangetroffen. Wel voerde men discussie over de diverse bronculturen. 
Dee Italiaanse opera was doorgaans komisch van aard en kenmerkte zich door har-
moniee en een weelderige melodie. Franse zangspelen hadden een ritmische melo-
diee en onderscheidden zich bovendien door het primaat van de zangtekst boven 
dee muzikale compositie. Duitse opera's waren net als de Italiaanse harmonieus en 
melodieus,, maar hadden tevens een grote dramatische werking en uitdrukking.12' 

Naastt het zangspel komt op de affiches één keer de term zangspel-ballet voor -
bijj  Scribes Brama en Zoloë, of de verliefde Bayadere. Ik neem aan dat dit een soort 
combinatiee van de twee genres was, maar wat de negentiende-eeuwse kenner pre-
ciess onder deze toneelsoort verstond, maakte hij niet duidelijk. 

Voorr de gemiddelde toeschouwer was dat vermoedelijk ook van geen belang. 
Hett grote publiek had volgens Bilderdijk slechts een vage notie van de genreleer, 
enn dat was naar zijn mening ook de reden dat de genre-aanduidingen op de affi-
chess globaal waren; zij waren gericht op het genologische inzicht van de gemid-
deldee toeschouwer. Ten aanzien van het treurspel was bijvoorbeeld de wetenschap 
'datt het treurig zal zijn' voldoende; de term 'treurspel' bracht 

zijnn beteekenis voor zeer vele lieden genoegzaam en t'over met zich, en het staat tegen 't 
Blijspell  over, als schreien en lachen.122 

1166 Barbaz, De tooneeldichtkunst, 51-70. 
1177 Ibid., 71. 
1188 De tooneelkijker III , 264. 
1199 Barbaz, de tooneeldichtkunst, 71-83. 
1200 De recensent (1837)1, 487. 
1211 Zie p. 180-181. 
1222 Bilderdijk, 106-107. 
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Hett genre-debat was dan ook voornamelijk een zaak van intellectuelen. Zij be-
kommerdenn zich vooral om het treurspel, dat in de eerste plaats als retorisch lees-
stukk gezien werd. Het ging om het 'genot van het Dichtstuk als Dichtstuk', om 
mett Bilderdijk te spreken,123 om het 'aanhoren'. Zangspelen en balletten waren te 
'aanschouwen';; zij waren opgeluisterd met prachtige kostuums en decoraties. In 
dee toneelspelen ging het om de gebeurtenis, om 'beweging' in de handeling. Deze 
genress apelleerden dus aan 'lagere' zintuigen, die de geletterden weinig interes-
seerden. . 

1.55 BRONCULTUUR 

Inn de Stadsschouwburg werden zowel oorspronkelijke Nederlandse stukken ver-
toondd als vertaalde of bewerkte drama's. Niet-inheemse stukken waren afkomstig 
uitt het Frans, 'Hoogduits', Engels, Grieks, Italiaans en Spaans. De laatste vier 
bronculturenn waren sporadisch vertegenwoordigd; ze zijn bij de kwantitatieve 
analysee samengevat onder de noemer 'diversen'. 

Opp de affiches wordt soms verschil gemaakt tussen 'vertalingen' of 'navolgin-
gen',, maar die termen werden in het begin van de negentiende eeuw op uiteenlo-
pendee en inconsistente wijze gebruikt; beide konden zowel een letterlijke verta-
lingg als een vrije bewerking aanduiden en tevens gebruikt worden in de algemene 
zinn van 'werken naar een buitenlands voorbeeld'.124 Bovendien geven de aanplak-
biljettenn lang niet altijd een duidelijke term; soms staat er slechts 'naar het 
Fransch'.. Onderzoek naar de mate van adaptatie van de opgevoerde toneelstuk-
kenn is geen doel van mijn onderzoek. Ik maak dan ook geen onderscheid tussen 
vertalingenn en bewerkingen, en heb deze allemaal samengevat onder de algemene 
noemerr van toneelstukken naar een buitenlands voorbeeld. 

Somss staan op een affiche twee bronculturen, zoals 'uit het Engelsch en het 
Fransch'' of 'uit het Fransch naar het Hoogduitsch'. In zulke gevallen heb ik alleen 
dee laatste herkomst geteld. Hiermee verliezen wij weliswaar het zicht op de oor-
spronkelijkee broncultuur, maar dan scharen wij ons onder de negentiende-eeuw-
see vertalers; zij zullen zich misschien tot een vertaling hebben gewend omdat het 
stukk in het tweede 'land van herkomst' zo'n groot succes was, of omdat zij de oor-
spronkelijkee taal niet kenden of de adaptatie beter vonden. Dit laatste is bijvoor-
beeldd het geval bij sommige stukken van Shakespeare, waarbij de Frans-classicis-
tischee bewerkingen van Ducis gebruikt zijn. Bij veel van deze stukken wordt op 
dee affiches de Engelse oorsprong zelfs helemaal weggelaten. Omdat het zowel bij 
zulkee omissies als bij de vermelding van twee bronculturen steeds om kleine aan-
tallenn gaat, beïnvloedt deze werkwijze mijn conclusies niet. 

Bijj  de zangspelen vermeldden de toneelaffiches de broncultuur van de librettist, 
niett die van de componist. Ofschoon bijvoorbeeld de Vaderlandsche letteroefe-

1233 Bilderdijk, 142. 

1244 L.G. Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-
1820)1820) in een Westeuropees kader (Amsterdam 1992), 115-116. 
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ningenningen meende dat een zangspel 'meer' genoemd werd naar de componist dan 
naarr de dichter, lijk t de nadruk in de eerste helft van de negentiende eeuw nog 
sterkk op de tekst te liggen; toneelaffiches noemden de librettist meestal als eerste, 
enn toneelrecensies gaven de librettist vaak meer aandacht dan de componist - wat 
natuurlijkk ook te maken heeft met het 'letterkundige' karakter van veel tijdschrif-
ten.. Ik heb deze hiërarchie in eerste instantie aangehouden. Omdat wij tegen-
woordigg gewend zijn opera's onder naam van de componist aan te duiden, komt 
ookk de broncultuur van de componist aan bod. 

1.66 EMPLOOI-SYSTEEM 

Vann de zeventiende tot en met de negentiende eeuw werden acteurs en actrices 
voorr een vaste soort rol, een emplooi, geëngageerd. Het dramatische repertoire 
wass volgens een typologie van personages onderverdeeld, waarbij de op de theo-
rieënn van Aristoteles en Horatius teruggaande notie van geschiktheid, van 'conve-
nance',, doorslaggevend was: de verschillen werden bepaald door sekse, leeftijd, 
socialee rang en de bijzondere karakterkenmerken van het personage. De acteur 
kreegg dat emplooi toebedeeld waartoe hij wegens zijn eigen sekse, leeftijd, stern-
typee en temperament het meest geschikt was. In de loop der tijden waarin het em-
plooisysteemm van kracht was, zijn de indelingen niet altijd even strikt geweest en 
werdenn bovendien verschillende, soms concurrerende codes door elkaar gebruikt. 
Rougemontt onderscheidt op zijn minst drie soorten indelingen: één waarbij so-
ciale,, technische of psychologische kenmerken doorslaggevend waren, zoals de 
'jeunee premier' of de 'roi'; één waarbij het roltype van een afzonderlijk toneelstuk 
onderscheidendd was, zoals de 'Krispijn'; en één waarbij het acteurstype van een 
bepaaldd genre de indeling bepaalde, zoals de 'Dugazon' in de opéra-comique. Bij -
zonderee genres als opera en ballet doorkruisten de indeling bovendien met eigen 
criteria;; te denken valt aan de stemdefinitie in de opera. De emplooiverdeling was 
niett alleen een indeling naar geschiktheid; het was een hiërarchische verdeling van 
rollen,, en dientengevolge van acteurs.125 

Inn het zeer prille begin van de negentiende eeuw lijk t de emplooibepaling van 
krachtt te zijn geweest. De Volledige tooneel-almanak der Bataafscbe Republiek 
voorvoor denjaare 1804 geeft een lijst van emplooien, volgens welke de rolverdeling in 
hett seizoen 1802-03 in het Amsterdamse theater geregeld werd. Elke acteur was 
volgenss deze opsomming gekoppeld aan één emplooi. De mannen vervulden één 
vann de volgende soorten rollen: 

PremierPremier Role, Premier Role et Premier amoureux, Second amoureux, Troisième amou-
reux,reux, Père noble, Premier Financier, Second Financier, Raisonneur, Premier Comique, Se-
condcond Comique, Niais et Blaise, Caractère Grime, Caricature, Accessoires; 

1255 M. de Rougemont, La vie theatrale en France au XVIII e siècle (Paris 1988), 198-200. 
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Dee vrouwen waren geëngageerd voor: 

PremièrePremière role, Première Amoureuse, Seconde Amoureuse, Troisieme Amoureuse, Mere no-
ble,ble, Mère et Caractère, Première Soubrette, Seconde Soubrette, Caricatures, Ingenuité.Uh 

Lateree berichten zijn op het eerste gezicht niet erg eenduidig. In 1834 vermeldde 
hett toneeltijdschrift Melpomene en Thalia dat aan de Stadsschouwburg 'geene 
vastee emploi-bepaling' bestond.127 O ok in De Atlas uit 1831 is te lezen dat toneel-
spelerss niet voor een bepaald emplooi werden aangenomen; 'hoe dikwijl s toch 
zienn wij hier den zoogenaamden Raisonneur voor de eerste rol, den Père noble 
voorr den Raisonneur, de zangeres voor de eerste rol in het treurspel [...]' optre-
den.1288 Een bewaard gebleven contract uit 1836, van de acteur Cornel ius Evers 
(overledenn 1849), bevestigt deze informatie. Evers verbond zich aan de Stads-
schouwburgg als 'acteur' zonder meer,129 terwijl de spelers zich in de achttiende 
eeuww bijvoorbeeld verplichtten de rollen van 'koninginnemoeder' of die 'in het 
Tedere'' te vervullen.130 

Tochh wekken andere referenties de indruk dat het emplooisysteem nog wel de-
gelijkk bestond. Toneelrecensenten verwezen geregeld naar de emplooien van de 
acteurs.. De Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad maakte bijvoor-
beeldd melding van het debuut van de actrice M.M . van der Burg-Grisanti in het 
'eerstee emplooi';131 De Tooneelkijker sprak met betrekking tot de talenten van 
Geertruijj  Grevel ink-Hi lverdink (1786-1827) onder meer over de 'teedere rol-
len'.1322 Het komt echter ook voor dat de critici een bepaalde rolverdeling juist niet 
conformm het emplooi van een bepaalde acteur beschouwden.133 Di t kan op twee 
manierenn uitgelegd worden: het systeem bestond nog wel, maar de rolverdeling 
wass onjuist; of het stelsel was niet meer van kracht, maar werd door de recensen-
tenn nog wel aangehangen. 

Eenn brief uit 1822 van de commissarissen aan de burgemeesters werpt meer licht 
opp de schijnbare tegenstrijdigheden in de berichtgeving. De brief geeft over twee 
elementenn informatie: over het voortbestaan van het emplooistelsel op zich en 
overr de hiërarchische aspecten van het systeem. De directie schreef: 

[...]]  dat wy by onze Directie niet kennen de in Frankrijk en andere landen aangenome Re-
gell  van Vaste Emplooy Rollen, welke ofschoon in der daad doelmatig en het meest ge-
schiktt om uitmuntende acteurs in hunne respective Employen te vormen, ten eenenmale 
ongeschiktt is voor eenen schouwburg, die zoo als de onze zich algedurig als Hoofd Regel 

1266 An., 'Stads Schouwburg, te Amsterdam, Speel-Saisoen van 1802-1803', Volledige Tooneel-
AlmanakAlmanak der Bataafsche Republiek voor den jaare 1804. Door het genootschap Vriendschap 
streeftstreeft naar wetenschap {Amsterdam [1804]), 6-7. 
1277 Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor de beminnaren van den schouwburg, 7, 21. 
1288 De Atlas 44 (m\). 
1299 'Tooneel-contract', port. 'nog in te werken diversen coll. Coffeng', coll. TIN. 
1300 N.C. Vogel, De arbeidsovereenkomst van tooneelisten (diss. Amsterdam 1899), 76-77. 
1311 NAC&AH, 24-2-1832. 
1322 De tooneelkijker II , 21. 
1333 Melpomene en Thalia, 28, 79; Pandora 28-29; De Bijenkorf I, 487, 568; Ibid. II , 58. 
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dee betragting der hoogste Zuinigheid ziet voorschryven, alzoo tot volhouding van dit sys-
themaa een veel uitgebreider Personeel wordt vereischt, moetende daartoe voor elk emp-
looyy een afzonderlyk Acteur worden aangenomen zonder zelfs nog te spreken van de 
zoogenaamdee doublures; ons Personeel zoude dus meer dan verdubbeld moeten worden. 

Dee Employen worden by ons doorelkander waargenomen en elk Acteur bespeeld die 
rollenn waartoe zyne talenten hem het meest geschikt doen voorkomen, ofschoon dezelve 
inn hunnen aard zeer mogen verschillen, en de Tractementen behoren geevenredigd te zyn 
aann het Nut het welk door de gene die dezelve genieten, aan den schouwburg wordt aan-
gebragt.134 4 

Cruciaall  is mijns inziens de aanduiding van vaste emplooien. Hiermee lijk t be-
doeldd een systeem waarbij voor ieder emplooi (minstens) één vaste speler be-
schikbaarr was. Di t stelsel was, in tegenstelling dus tot de periode die de Volledige 
tooneel-almanaktooneel-almanak voor ogen stond, niet meer in gebruik. De indeling in rolsoorten 
opp zichzelf lijk t nog wel gehandhaafd, maar de toewijzing van die rollen aan de 
verschillendee acteurs gebeurde vermoedelijk op een flexibeler manier: niet alleen 
moestt een acteur voor verscheidene emplooien beschikbaar zijn, ook kon één rol-
soortt aan verschil lende acteurs toebedeeld worden. Het principe van de meeste 
geschiktheidd werd blijkbaar, via de zogenaamde talenten, wel gehandhaafd. Wan-
néérr de veranderingen totstandkwamen, komt in de brief niet expliciet naar voren, 
all  doet de zinsnede 'onze Directie' vermoeden dat dit pas met de komst van de 
commissarissenn het geval was. 

Dee achterliggende reden van het gebruikte systeem was volgens de commissa-
rissenn dus financieel. Enkele toneelrecensenten, die de nieuwe manier van rolver-
delingg sterk afkeurden omdat zij de acteurs al te zwaar zou belasten, legden een 
verbandd met het toegenomen aantal genres. De Arke Noach's gaf in 1829 de on-
vredee van het publiek hierover weer. 

Menn ziet onderscheidene, anders goede sujetten in rollen buiten hun emplooi mishagen, 
enen par complaisance, om het stuk dan te laten gaan, verliezen zij hunne reputatie; want het 
publiek,, dezen of genen ziende optreden, vraagt niet altoos: "hm! vervult gij die rol ter 
verpligting.""  Ja, dit wordt nu eenmaal het geval, wanneer men alle genres doorloopt, en er 
zichh niet bepaaldelijk op toelegt, om in eene der bevoegdsten uit te munten.135 

PandoraPandora beklaagde in 1826 de toneelspelers. 

Zooo moet de Tooneelspeler tot onzent beurtelings optreden in het Treurspel, Blijspel, 
Tooneelspei,, Vaudeville, Opera, Drame, dat is wat veel gevergd; en zoo doende is ons per-
soneell  veel te klein. Goed! dat er onder hetzelve welwillenden zijn, ter vervulling van ver-
schillendee emplooijen, maar het grenst aan het onmogelijke in alles wel te zijner plaatse te 
zijn.'36 6 

1344 GAA 5177/58/1885, 9-9-1822 (cursivering HR). 
1355 DAN, 3 (1829) VIII , 253-254. 
1366 Pandora 14. Ook onder meer: De Atlas 9 (1831), 44 (1831). 
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Hett emplooistelsel bleef in een flexibele vorm dus waarschijnlijk voortbestaan. 
Tochh stond de commissarissen een nog grotere aantasting van het emplooisysteem 
voorr ogen, zoals blijk t uit het vervolg van de brief. Zij vonden dat bij de vaststel-
lingg van de gages de rolsoorten niet meer mochten meetellen - blijkbaar was dit tot 
opp dat moment nog wel het geval. De commissarissen stelden voor, de spelers in 
vij ff  nieuwe salarisklassen in te delen - met gages van ƒ3000, ƒ2000, ƒ1500, ƒ1000 
enn ƒ500 - , maar waren nogal beducht voor een eventuele reactie van de acteurs in 
kwestie,, en haastten zich te benadrukken dat de classificatie uitsluitend diende als 

rigtsnoerr voor de Tractementen die men aan meerdere of mindere Talenten, of wel meer-
derr of minder dienst doende personen zoude behoren toe te kennen 

en n 

bovenall  dient vermyd te worden om de Sujetten zelve eenigzints te doen vermoeden, dat 
zyy in onderscheidene dassen gerangschikt zouden zyn, hetgeen by hun dadelyk de ge-
dagtee van Vaste Employen zoude doen ontstaan, of liefst versterken, wyl zy het altyd daar 
heenn tragten te wenden, en dat daar uit voor de Directie eene onuitputbare bron van moei-
elykhedenn zoude ontstaan. 

Inn plaats van de emplooien zouden dus het talent én het aantal optredens van een 
acteurr de hoogte van zijn loon moeten bepalen. Gezien het feit dat het juist de be-
doelingg was het inkomen los te koppelen van het emplooi, wordt hier met ' talent' 
vermoedelijkk de algemene begaafdheid van de acteur bedoeld, en niet zijn ge-
schiktheidd voor een specifieke rol. Di t alles betekent mijns inziens dat de com-
missarissenn een systeem voor ogen stond waarbij de hiërarchie niet in de eerste 
plaatss door de typen personages bepaald werd, maar door de werkzaamheid van 
dee acteur. De nadruk verschoof van het emplooi naar de toneelspeler; de commis-
sarissenn waren degenen die de orde bleven bepalen. 

Di tt gedeelte van de brief betreft overigens een plan. De voorgestelde inkomens-
classificatiee is waarschijnlijk helemaal niet van de grond gekomen. Lijsten waarop 
inn latere jaren de lonen van de acteurs zijn genoteerd, vertonen beduidend meer 
variatiee dan het voorstel uit 1822 beoogde.137 Misschien durfde of kon het bestuur 
uiteindelijkk niet ingaan tegen de belangen van de spelers. 

Tweee vragen zijn nu nog niet beantwoord: in hoeverre beschreven de commis-
sarissenn in hun brief de werkelijke situatie, en wanneer was deze situatie ontstaan? 
Dee flexibilisering van het emplooisysteem was een nieuwe ontwikkeling, maar uit 
dee aangehaalde brief blijk t niet ondubbelzinnig wie die verandering in gang gezet 
had;; er wordt wel gesuggereerd dat de commissarissen dat deden. De veronder-
stellingg in de brief dat de spelers zelf aan vaste emplooien vasthielden, pleit ook 
voorr deze mogelijkheid; als het lossere systeem al langer in gebruik was, hadden 
dee acteurs zich wellicht meer naar de nieuwe situatie gevoegd. Een andere aanwij-
zingg dat het lossere systeem door de commissarissen ingevoerd werd, is te vinden 
inn toneelrecensies. Vooral in de toneeltijdschriften uit de periode van het bestuur 

1377 Bijvoorbeeld GAA 5177/111/1226, 8-10-1830; 5177/117/215, 8-7-1831; 5177/126/714,2-5-
1833;; 5177/147/2516, 27-12-1836; 5177/158/1762, 13-7-1838; 5177/171/1776, 18-11-1840. 
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vann de commissarissen komen klachten voor over de vele soorten rollen die de ac-
teurss moesten vervullen. Bovendien wijzen de toneelaffiches in de richting van de 
commissarissen:: na het aantreden van het nieuwe bestuur vond een verandering in 
dee affichering van de rolverdeling plaats. Het acteursbestuur liet alleen de naam 
vann de spelers op het toneeibiljet plaatsen, terwijl de commissarissen ook de rol-
verdelingg bekend maakten. Een vaste koppeling van de acteur aan zijn emplooi 
houdtt in dat men slechts de naam van de acteur hoefde te weten om ook de rol-
verdelingg te kennen - mits men op de hoogte was van de gebruikelijke emplooi-
verdeling,, natuurlijk. Als de koppeling (enigszins) losgelaten wordt en de acteur 
diversee soorten rollen kan vervullen, is de rolverdeling veel minder vanzelfspre-
kendd en is het zinvol die expliciet te vermelden. Dit alles maakt het waarschijnlijk 
datt de veranderingen onder de commissarissen hun beslag kregen, al zijn het mo-
gelijkk eerdere ontwikkelingen geweest die zulke aanpassingen noodzakelijk 
maakten.. De tooneelkijker was namelijk al in 1815-16 van mening dat de acteurs-
troepp klein was in verhouding tot de hoeveelheid emplooien; dit had tot gevolg dat 
men n 

dikwijl ss cene jonge vrouw daardoor voor moeder [ziet] spelen van een' man, die haar va-
derr zoude kunnen zijn.13x 

Overr de kwestie in hoeverre de commissarissen de werkelijke situatie beschreven, 
kann worden opgemerkt dat het grote(re) aantal rollen dat de acteurs moesten spe-
len,, vermoedelijk wel met de werkelijkheid overeenkwam. Hierop wijzen immers 
ookk diverse berichten in toneeltijdschriften. Het is mogelijk dat een bepaalde soort 
rolrol  na 1820 vaker aan verschillende acteurs toebedeeld werd; berichten die dit 
kunnenn staven, zijn mij echter niet bekend. 

Well  lijk t het zo te zijn dat individuele rollen het exclusieve eigendom van de ac-
teurr bleven aan wie de rol het eerst was toebedeeld. Weliswaar komt men een en-
kelee keer in de toneeltijdschriften een opmerking tegen die erop wijst dat een be-
paaldee rol tussentijds aan een andere acteur vergeven werd,139 maar uit andere 
berichtenn maak ik op dat zulke gevallen uitzonderingen waren. Ik geef enkele 
voorbeelden.. Nadat de treurspel-actrice Geertrui) Grevelink-Hilverdink in 1832 
mett goed gevolg een nieuw soort rol in Muller-Westermans vaderlandse toneel-
spell  De admiraal Piet Hein, te Delftshaven vervuld had, verzuchtte De arke no-
acb'sacb's dat Grevelink de 'burgerlijke en moderne rollen' ook in andere toneelstuk-
kenn vaker zou kunnen vervullen, ware het niet dat zij dan in aanvaring zou komen 
mett degenen die deze rollen in 'eigendom' hadden.140 Het eigendomsrecht ging 
zelfss zover, dat toen in 1821 Grevelink-Hilverdink haar engagement niet wilde 
verlengenn en Anna-Maria Kamphuizen-Snoek (1779-1849) enkele rollen uit het 
emplooii  van haar collega al geleerd en gespeeld had, zij die weer aan Grevelink te-
ruggaff  toen deze zich enkele maanden later bedacht en zich alsnog aan de schouw-

1388 De tooneelkijker 1,29. 
1399 Melpomene en Thalia, 79-80. 
1400 DAN 6 (1832) XII , 355. 
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burgg verbond.141 Als het al eens voorkwam dat een acteur een rol van een collega 
overnam,, gebeurde dat tegen betaling, zoals in 1821 toen Cornelius Evers een rol 
vann Andries Snoek (1766-1829) moest spelen.142 Zelfs de commissarissen lukte het 
niett een speler zijn rollen te ontnemen. Toen in 1831 de commissarissen enkele 
rollenn van Marten Westerman (1775-1852) aan anderen toebedeeld hadden omdat 
Westermann zijn teksten niet kende, moest het bestuur zijn handelwijze ongedaan 
makenn en de straf omzetten in een boete.143 

Gezienn deze voorbeelden is het niet verwonderlijk dat de periodieken weinig 
vergelijkingenn maken tussen verschillende vertolkingen van een bepaald persona-
ge.. Ik bedoel hier vertolkingen door acteurs die in hetzelfde seizoen geëngageerd 
waren.. Zelfs wanneer het ging om de onvermijdelijke opvolging van een generatie 
werdd zo'n vergelijking door sommigen helemaal niet op prijs gesteld. De arke no-
ach'sach's pleitte in 1834 voor een vernieuwing van het repertoire van de schouwburg, 
opdat t 

menn geene vergelijking [zou] kunnen maken, tusschen WATTIER en MULLER, SNOEK, 
EVERTSS en ENGELMAN; maar alleen acht geven op de uitvoering der tegenwoordig zijnde 
sujetten.144 4 

Terr verduidelijking wijs ik erop dat Anna Petronella Muller-Westerman dezelfde 
personagess vertolkte als haar voorgangster Joanna Ziesenis-Wattier (1762-1827); 
Everss en Reinier Engelman (1795-1845) speelden dezelfde rollen als hun leer-
meesterr Snoek. 

Vann verschillende spelers is dan ook bekend dat zij hun rollen vele jaren achter-
eenn speelden. Jelgerhuis kon bijvoorbeeld in 1832 het initiatief nemen 'zijne voor-
naamstee Treurspel-Rollen op den Amsterdamschen schouwburg vertoond sinds 
2525 jaren' teboek te stellen - ook al kwam hij bij de beschrijving niet verder dan één 
rol.. Ookk Andries Snoek vertolkte zijn personages totdat hij in 1827 afstand deed 
vann de jonge treurspelrollen wegens zijn gevorderde leeftijd ,145 

Inn dit licht bezien is het geen wonder, dat wanneer een acteur zijn seizoensge-
bondenn engagement niet verlengde of wanneer hij door ziekte verhinderd was te 
spelen,, dit vaak grote gevolgen had voor de samenstelling van het repertoire. Zo-
well  tijdens de drie maanden durende ziekte van Andries Snoek in 1828, als na het 
(tijdelijke)) vertrek in 1831-32 van Muller-Westerman, berichtten toneelrecensen-
tenn dat een groot deel van de treurspelen waarin deze acteurs schitterden, niet ge-
speeldd kon worden.146 Er was blijkbaar niet onmiddellijk een opvolger voorhan-
den. . 

1411 De Bijenkorf l, 355-356,428. 
1422 GAA 267/3, 20-9-1821. 
1433 GAA 267/3, 14-12-1831, 28-12-1831, 8-2-1832. Overigens ging een en ander met veel dis-
cussiee gepaard. Westermans verstrooidheid was voor een deel van de voorstellingen te wijten aan 
zijnn gemoedstoestand kort na het sneuvelen van zijn zoon in een militaire actie ten tijde van de 
Belgischee Opstand, maar de commissarissen wilden daar blijkbaar geen rekening mee houden. 
1444 £MJV7(1834)VII,202. 
1455 GAA, 267/3, 5-1-1827; DAN 2 (1828) X, 328. (Cursivering HR) 
1466 DAN 2 (1828) III , 90-91; Idem 5 (1831) VIII , 285-286; idem 6 (1832) VII , 198-200. 
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Al ss de spelers al van rol wisselden, gebeurde dit vermoedelijk vrijwel alleen wan-
neerr zij hun emplooi, door ouderdom, ziekte of overlijden gedwongen, moesten 
opgeven.. Maar zelfs dan was de overgang niet zonder problemen, want vooral ou-
deree acteurs deden niet graag afstand van hun jonge rollen. Anna Maria Kamphui-
zen-Snoekk werd bijvoorbeeld wel verweten dat zij haar emplooi wilde houden.147 

Di tt is begrijpelijk, niet alleen omdat dit mogelijk met een inkomensdaling gepaard 
ging,, maar ook omdat het nogal wat moeite moet hebben gekost om alle rollen die 
tott het nieuwe emplooi behoorden, te leren spelen. De bijenkorf suggereerde bo-
vendienn dat het al te lang vasthouden aan jeugdige rollen het bestuur te verwijten 
viel,, dat te zuinig zou zijn om voor jonge vervangers te zorgen.148 

Concluderendd kan gesteld worden dat het emplooistelsel vóór 1820-21 waar-
schijnlijkk rigider toegepast werd dan daarna. Toch zal de grotere flexibilitei t van 
hett nieuwe systeem in de praktijk lang niet altijd zichtbaar geweest zijn. Aan de 
rolverdelingg van de repertoirestukken zal niet getornd zijn; deze stukken werden 
waarschijnlijkk door dezelfde acteurs als vroeger gespeeld, omdat de spelers de hun 
eenmaall  toebedeelde rollen behielden. Bij de rolverdeling van nieuwe drama's is 
aann de vaste emplooiverdeling misschien wel minder strikt de hand gehouden, 
maarr doordat de commissarissen bij de verdeling van rollen naar eigen zeggen nog 
well  rekening hielden met de 'geschiktheid' van de speler, zal het (oude) emplooi 
vann de acteurs nog wel van invloed geweest zijn. De naleving van het eigendoms-
rechtt van een individuele rol heeft de mogelijkheid tot flexibilitei t verder beperkt; 
eenn rol kon niet zonder meer aan een andere acteur gegeven worden. Vermoede-
lij kk stond de commissarissen wel een verder doorgevoerde loskoppeling van ac-
teurr en emplooi voor ogen, maar die lijk t niet te zijn doorgevoerd. 

A ll  met al bleef het acteursaanbod dus nogal star. De keuzevrijheid van het pu-
bliekk was vooral vóór 1820-21 beperkt, maar ook na die tij d viel er in de praktijk 
waarschijnlijkk weinig te 'kiezen'. Van bi jzonder belang voor het onderzoek naar 
hett toneelbezoek zijn derhalve de momenten waarop het aanbod door bijzondere 
omstandighedenn variabel werd en de rollen in andere handen overgingen, zoals 
gebeurdee bij de dood van een acteur of actrice. Zo'n variabele situatie is alleen bij 
individuelee stukken die langdurig op het repertoire stonden, zichtbaar te maken. 

1.77 D E C OR 

1.7.11 Soorten decors 

1.7.1.11.7.1.1 Stock- en ad hoe-decors 

Opp de affiches werden vóór 1820 als vervaardigers van decoraties de ' tooneel-
schilders'' J. Wennink en W. de Vries vermeld; sinds het aantreden van de commïs-

1477 ld. 6 (1832) XII , 357. 
1488 De bijenkorf"I, 486. 
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sarissenn de 'decorateur' Francois Joseph Pfeiffer en na diens dood in 1836, Jan 
Eduardd de Vries en G. Rustman. 

Err werd gebruik gemaakt zowel van de vaste serie decors die de schouwburg in 
voorraadd had, de zogenaamde stock-decors, als van decors die speciaal voor een 
bepaaldee voorstelling gemaakt werden naar de eisen van het betreffende toneel-
stuk,, zogenaamde ad hoe-decors. 

Dee stock-decors dateerden merendeels uit de periode van kort na 1774 - toen 
wegenss de schouwburgbrand van 1772 de hele decorvoorraad opnieuw gemaakt 
moestt worden. Zij weken in essentie niet af van de decors die vóór die tijd - sinds 
16655 - in gebruik waren. Het waren zogenaamde coulissendecors, samengesteld 
uitt twee tot zeven paar coulissen of zijschermen, drie tot zeven friezen en één tot 
vierr achter- of schutdoeken.149 Door de perspectivische beschildering van de 
twee-dimensionalee doeken werd de illusie van een driedimensionaal beeld ge-
creëerd.. De vaste typen decorvoorstellingen waarover de schouwburg sinds de 
achttiendee eeuw beschikte, waren: Het Vorstelijk Paleis of De Antieke Hofzaal, 
Dee Moderne Hofzaal, De Oude Burgerkamer, De Moderne Kamer, De Armoedi-
gee Woning, De Veld- of Legertenten, De Kloosterkerk, De Gevangenis, De Ita-
liaansee Straat, De Gemene Buurt, De Tuin en Het Bos. In 1805 vervaardigde F.J. 
Pfeifferr Jr., die toen als decoratieschilder voor de schouwburg werkte, nog een 
nieuww Zomerbos.150 Of in het eerste decennium van de negentiende eeuw nog 
meerr vaste decoraties vervaardigd werden, is mij niet bekend. Met de stock-decors 
werdd in de achttiende eeuw in principe het hele repertoire gespeeld. Wel werd de 
keuzee van de decors zoveel mogelijk aangepast aan de vereisten van het drama, 
maarr aan een nauwkeuriger plaatsaanduiding was in de achttiende eeuw blijkbaar 
geenn behoefte. Variatie was mogelijk door verschillende onderdelen van de series 
mett elkaar te combineren.151 

Zoalss gezegd werden naast de bestaande decors nieuwe settings gebruikt die 
speciaall  voor een toneelstuk ontworpen waren. Een begin met de toepassing van 
dezee ad hoe-decors werd al in de achttiende eeuw gemaakt, toen in 1775 respec-
tievelijkk in 1784 speciaal voor Vondels Gijsbrecht van Aemstel het zogenaamde 
Gotischh Paleis en Het Winterbos geschilderd werden. In de praktijk fungeerden 
dezee decors echter als stock-decors, want zij werden ook voor andere toneelstuk-
kenn gebruikt.152 

Eenn ander nieuw decor werd gemaakt voor het historische toneelspel De admi-
raalraal de Ruiter, te Napels van Westerman, dat in 1815 in de Stadsschouwburg in 
premièree ging. Volgens de auteur vereiste 'de handeling eene [decoratie] die geheel 

1499 Het gedeelte over de stock-decors is gebaseerd op N. Sluijter-Seijffert, 'De Amsterdamse 
schouwburgg van 1774', Oud-Holland 90 (1976) no. 1,21-60. 
1500 Met vriendelijke dank aan mw. T. van den Berg. 
1511 Vergelijk de verschillende combinatiemogelijkheden van de oude De Italiaanse Straat in de 
schouwburgg van na 1665, in: [Albach, B. e.a.], 'De Italiaansche straat; afbeeldingen van een decor 
uitt de Amsterdamsche schouwburg (1665-1772). Door Werkgroep "De Schouwburg in beeld" ', 
LeidsLeids Kunsthistorisch Jaarboek (1985, versch. 1987), 85-110. 
1522 Zie bijvoorbeeld de prent waarop het Gotisch Paleis te zien is als achtergrond in een voor-
stellingg van het treurspel Jacob Simonszoon de Rijk, in: Sluijter-Seijffert, 38-39. 
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III.III.  1 Decorontwerp van FJ. Pfeiffer. Voorbeeld van hergebruik van (ad-hoc) decors. 

nieuww bij ons is, namelijk de voorstell ing van het half dek en de kampanje van het 
Admiraalsschip'.1533 H oe ongebruikelijk zo 'n nieuwe achtergrond in 1815 nog 
was,, blijk t uit het voorwoord van de dramatekst; de schrijver voelde zich genood-
zaaktt uit te leggen dat de toeschouwer de geschilderde panelen op dezelfde wijze 
moestt zien als de bekende standaarddecors. 

[...]]  het eene gedeelte van het schip [kan] slechts voor den aanschouwer zigtbaar gemaakt 
[...]]  worden: terwijl hij moet vooronderstellen zich in het andere te bevinden: even als 
zulkss bij de voorstelling van eene galerij, zaal, bosch, enz. plaats heeft.154 

Hett principe van de stock-decors werd ook bij de negentiende-eeuwse ad hoe-de-
corss niet helemaal verlaten, want nieuw gebouwde decors werden ook voor ande-
ree toneelstukken gebruikt. Di t blijk t onder meer uit de correspondentie van de 
commissarissenn met het gemeentebestuur. In een toelichting op de ingediende re-
keningg van 1821-22 schrijven de toneelbestuurders aan de burgemeesters van Am-
sterdamm het volgende. 

1533 M. Westerman, De admiraal de Ruiter te Napels, historisch tooneelspel (Amsterdam 1815), 
XIV . . 
1544 Ibid.,XlV-XV. 
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Dezelfdee Schermen en Decoratien, als ook de Costumes die voor het een of ander stuk ex-
presselykk zyn vervaardigd en gemaakt [...] worden insgelyks in andere en onderscheide 
stukkenn gebezigd.155 

Ditt was volgens de commissarissen ook de bedoeling van het zogenaamde 'Ro-
meinschee Forum', dat in 1822 voor Jouy's treurspel Sylla, of de bevrijding van Rome 
werdd vervaardigd, maar dat 'in de meeste Romeinsche stukken te pas komt'.156 

Hett lijk t echter geen gewoonte te zijn geweest om nieuwe decoraties in hun ge-
heelheel in een ander stuk op te stellen. Toen dit in 1822 in het ballet De vier mede-
minnaars,minnaars, of Arlequin kleermakerszoon begunstigd door den dwerg toch gebeur-
de,, reageerde een lezer van het tijdschrift De bijenkorfChagrijnig. In het ballet was 
dee hele setting van het zangspel De toovenaar zonder toovery uit 1813 herge-
bruikt.. Het gebrek aan 'nouveautés' kon de schrijver van het ingezonden stuk 
weinigg bekoren. Het ballet was volgens hem niets meer dan een 'arlequinade van 
antiquiteiten',antiquiteiten', waarvoor 'geene kwast [...] door verfstof gezwollen, des schilders 
handd [mogt] vermoeijen5.157 

Vermoedelijkk werden gewoonlijk slechts onderdelen van nieuwe decors in an-
deree toneelstukken hergebruikt, waarbij een geheel of gedeeltelijk nieuwe combi-
natiee gevormd werd. De archieven van het Theater Instituut Nederland bevatten 
fraaiee ontwerpen van zulke moderne composietdecors. Illustratie 1 toont een ont-
werp,, van de hand van Pfeiffer, voor een decoratie gevormd uit ad-hoc decors uit 
hett zangspel Het vrouwtje van den Donau, of de koningin der spooknimphen 
(componistt niet bekend, libretto van Hensier), samen met bestaande decors, van 
onderr andere Pixérécourts historisch toneelspel De nederlaag van Karel den Stou-
ten,ten, of het beleg van Nancy en Voltaires Edipus. Tezelfder tijd werden combinaties 
gemaaktt van voornamelijk vroegere stock-decors, zoals een andere schets van 
Pfeifferr laat zien (illustratie 2). Dit ontwerp bestaat vrijwel geheel uit decorstuk-
kenn van Waldorp, en een wolkenmachine; daarnaast een rustbank, en een deur uit 
dee decoratie van Duvals toneelspel Montoni, of het kasteel van Udolpho, die mo-
gelijkk wel nieuw was.158 

Hett hergebruik van onderdelen van nieuwe settings doet vragen rijzen omtrent 
dee betekenis van de aanprijzing 'nieuwe decoraties'. Werd deze frase alleen ge-
bruiktt bij de allereerste vertoning van nieuwe schermen? Of vond de toneelleiding 
ookk een nieuwe combinatie van eerder gebruikte ad hoe-decorstukken deze ver-
meldingg waard? Directe bronnen - de decors zelf- kunnen hierop geen antwoord 
geven,, want die zijn bij de schouwburgbrand van 1890 verloren gegaan. Overge-
blevenn decorontwerpen bewijzen hier ook geen dienst, omdat dikwijl s niet duide-
lij kk is voor welk theater of toneelstuk zij bestemd waren of wanneer zij precies 
gemaaktt waren.159 Een aanwijzing voor de betekenis van de aanduiding 'nieuwe' 

1555 GAA 5177/58/1829, 6-9-1822. 
1566 GAA 5177/62/1426; 30-6-1823. 
1577 De bijenkorf 11,327. 
1588 Met dank aan mw. T. van den Berg. 
1599 Het gaat daarbij om ontwerpen van Pfeiffer, die zowel voor de Stadsschouwburg als voor 
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decoratiess geeft het hergebruik van de decors van De toovenaar zonder toovery. 
Dee aankondiging 'nieuwe decoraties' kwam alleen bij het eerste gebruik van het 
nieuwee decor in De toovenaar zonder toovery voor. Op het latere affiche van Ar-
lequinlequin stond geen vermelding van 'nieuwe decoraties'. Ik veronderstel dat zo'n 
aanprijzingg alleen gedaan werd wanneer decors speciaal voor een bepaald toneel-
stukk vervaardigd waren. Toch kwam het ook dan voor dat onderdelen van de de-
coratiee uit andere decorsets afkomstig waren.160 De originaliteit van een decor was 
blijkbaarr een kwestie van gradatie. 

anderee schouwburgen in de stad werkte - waaronder de Hoogduitse en de Franse schouwburg -
enn ook decortjes voor miniatuurtheaters als het Theatre Optique en het Slingelandt-toneel ont-
wierp. . 
1600 Met dank aan mw. T. van den Berg. 
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1.7.1.21.7.1.2 Classicistische en romantische decors161 

Dee standaarddecors van de Stadsschouwburg waren classicistisch. De schermen 
warenn in koele kleuren beschilderd en de voorstellingen er op werden in perspec-
tieff  weergegeven, waarmee een streng symmetrische diepte gesuggereerd werd. 
Dezee diepte was overigens ook gedeeltelijk reëel, doordat de grote hoeveelheid 
schermenn ver naar achteren op de toneelvloer geplaatst konden worden. Ook het 
principee van standaarddecors past in de classicistische traditie. 

Dee vroegnegentiende-eeuwse ad-hocdecors, die met het doorbréken van de 
standaardiseringg ook de classisicistische principes opzij zetten, sloten wat vorm 
betreftt mogelijk nog wel bij de traditie aan, al hebben wij hierover wegens gebrek 
aann afbeeldingen geen absolute zekerheid. De omschrijving van de decoratie van 
Westermanss De admiraal De Ruiter te Napels doet evenwel denken aan de tradi-
tionelee opbouw van de coulissendecors. 

Overr de ad hoe-decors van na 1820 hebben wij meer duidelijkheid, omdat veel 
ontwerpenn uit die tijd bewaard gebleven zijn. Een koppeling van deze schetsen aan 
eenn specicieke voorstelling is weliswaar lang niet altijd mogelijk, maar over de sti-
listischee en functionele aspecten in het algemeen kan wel iets gezegd worden. De 
nieuwee ad hoe-decors braken verregaand met het classicisme. Verantwoordelijk 
hiervoorr was als gezegd de decorschilder Francois Joseph Pfeiffer, die in 1820 weer 
inn dienst van de Stadsschouwburg trad (hij werkte hier ook van 1797 tot 1811). Hij 
hadd grote faam verworven met zijn zogenaamde 'Theatre Optique', een minia-
tuurtoneell  waarin voorstellingen gegeven werden van door Pfeiffer geschilderde 
'romantische'' decortjes van landschappen en stadsgezichten.162 De ontwerpen die 
hijj  sinds 1820 voor de schouwburg maakte, waren in dezelfde geest vervaardigd als 
dee miniatuurdecors van het Theatre Optique. Net als zijn voorgangers werkte 
Pfeifferr met coulissen, maar hij veranderde zowel het aantal, als de opstelling en de 
wijzee van beschilderen. In plaats van zes of zeven paar schermen gebruikte hij er 
somss slechts één of twee, die hij afsloot met een groot achterscherm. De perspecti-
vischee verkleining op de zijschermen verdween. In plaats daarvan werd diepte ge-
suggereerdd met de beschildering van het achterdoek, door gebruik te maken van 
sterkee contrasten tussen licht en donker en schuin in de diepte weglopende lijnen. 
Hett kleurgebruik werd warmer. Transparante achterdoeken en daarachter bewe-
gendee lichtbronnen maakten speciale, sfeervolle effecten mogelijk.163 

1611 Wat het gebruik van de termen 'romantisch' en 'classicistisch' in kunsthistorische zin be-
treft,, sluit ik mij aan bij de secundaire literatuur. Ik heb geen onderzoek gedaan naar het negen-
tiende-eeuwsee gebruik van deze terminologie. Dat de romantische decors modern en spectaculair 
waren,, komt in de recensies wel naar voren, en in die zin sluiten zij ook aan bij wat toneelliefheb-
berss in het algemeen onder 'romantisch' verstonden. 
1622 Zie hiervoor T. van den Berg, 'Het Theatre Optique van F.J. Pfeiffer. Een theater met be-
wegendee schilderijen', Scenarium 8 (1984), 155-161; Id., 'Francois Joseph Pfeiffer komt weer in 
dienstt als decorateur bij de Stadsschouwburg van Amsterdam. Romantische decortraditie in Am-
sterdam',, in: R.L. Erenstein (red.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama 
enen theater in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam 1996), 382-389. 
1633 T. van den Berg, 'Romantische decors in Nederland', De Negentiende Eeuw 8 (1984), 155-
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Hiermeee lijk t Pfeiffer in praktijk te hebben gebracht wat aan het einde van de 
achtt iendee eeuw door onder meer Cornelis Ploos van Amstel, de mede-directeur 
vann de Amsterdamse stadstekenacademie (in 1822 opgegaan in de Koninkli jk e 
Akademiee van Beeldende Kunsten) bepleit was, namelijk dat vooral door een spe-
cialee toepassing van koloriet en clair-obscur een zekere 'poëzie' aan een kunst-
werkk kon worden meegegeven; volgens de traditionele academische kunsttheorie 
gebeurdee dat alleen door de fraaie vormen van een kunstwerk.164 

O okk de functie van Pfeiffers decor verschilde aanzienlijk van die van de classi-
cistischee decors, zoals duidelijk wordt uit de beschrijving van de decoratie van het 
zangspell  Het sprakelooze meisje van Portici, of het oproer te Napels (La muette de 
Portia)Portia) van Auber, in een van de toneeltijdschriften. Zoals bekend, handelt de 
operaa over een vissersoproer in Napels. De setting bestond per bedrijf achtereen-
volgenss uit: 

eenee met bloemen gefestonneerde galerij 
eenee landstreek in de nabijheid van Napels, bij het opgaan der zon 
hett binnenste gedeelte van het paleis van den hertog 
dee visschershut van MAS-ANIELL O 

hett voorportaal van het vorstelijk paleis, en op den achtergrond de Vesuvius.*^ 

Dee vulkaan moest met de nabootsing van de in de opera voorkomende uitbarsting 
hett klapstuk van de avond worden. Men zag 'de gapende, rookende krater [die] de 
geheelee landstreek [verduisterde]*  en vervolgens de Vesuvius 'in volle werking, 
steenenn op eenige mijlen afstands uitwerpen, die den trap van het vorstelijk paleis 
[verbrijzelden]'.1666 De beschrijving van de machinerie van de Vesuvius maakt dui-
delijkk dat met de schilderingen niet alleen de vereiste couleur locale aan de voor-
stellingg gegeven werd - dat gebeurde in zekere zin ook met de nieuwe decors die 
opp de tradit ionele wijze werden geschilderd, zoals bij het Admiraalsschip voor De 
admiraaladmiraal de Ruiter te Napels - , maar ook dat het decor nu als het ware zelf aan de 
handelingg deelnam. Het decor functioneerde niet meer louter als een al dan niet 
natuurgetrouwee achtergrond, zoals vóór 1820 het geval geweest was, maar kwam 
meerr op de voorgrond te staan.167 Daarmee herinnerde het aan de zelfstandige rol 
diee de decors in het Theatre Opt ique vervuld hadden. 

1.7.1.31.7.1.3 Genreverdeling 

Dee decorkeuze was zowel bij de oude standaarddecors als bij de nieuwe decors 
grotendeelss bepaald door de toneelaanwijzingen in de dramatekst. Dat die aan-

162,, aldaar 157-161. 
1644 E. Koolhaas en S. de Vries, 'Terug naar een roemrijk verleden. De zeventiende-eeuwse 
schilderkunstt als voorbeeld voor de negentiende eeuw', in: F. Grijzenhout en H. van Veen, De 
GoudenGouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in 
laterlater tijd (Nijmegen 1992), 107-138, aldaar 115. 
1655 DAN 2 (1828) XI, 354-359. 
1666 Ibid., 359-360. 
1677 Het verschil bestaat hier vooral ten opzichte van de classicistische tragedie. 
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wijzingenn voor de keuze van de standaarddecors - in principe althans - bepalend 
waren,, blijk t uit aantekeningen van de toneelliefhebber H ieronymus baron van 
Slingelandt,, uit 1812-1814. Hi j vond dat de aanwijzingen in de praktijk slecht op-
gevolgdd werden. Na de voorstell ing van Philoctetes op het eiland Lemnos, een 
treurspell  van La Harpe in een vertaling van A.L . Barbaz, vroeg Van Slingelandt 
zichh bijvoorbeeld geïrritteerd af 

Waaromm in de anders fraaye Decoratie, de Zee niet te zien was en men daarvoor Bergen 
genomenn hadt [...] de Autheur heeft zonder reden zeker niet in zyn stuk het toneel be-
paaldd te zyn op het Eiland Lemnos met de Zee in het verschiet, en het wordt willekeurig 
verandert,, het gebeurt meer met de Decoratien dan het is onbehoorlyk.168 

Dee plaatsaanduidingen waren in de traditionele classicistische treur- en blijspelen 
vanwegee de pretentie van eenheid van plaats beperkt, zodat men daar meestal kon 
volstaann met een combinatie uit de standaarddecors.169 Slechts een enkele keer wa-
renn de standaarddecoraties niet passend, zoals in het geval van het treurspel Sylla 
waarvoorr een nieuw Romeins Forum werd ontworpen.1 70 

Anderee genres vroegen vaker om bijzondere decorstukken. In veel ballet-pan-
tomimess kwamen bijvoorbeeld toverijen voor; dat blijk t al uit titels als De her-
scheppingschepping van Arlequin, of de gouden toov er-ratel; De gouden toover-roos, ofAr-
lequinlequin verlost uit de slavernij van den toovenaar Alzoram; De tooverlamp. Zulke 
tovenarijenn werden met behulp van speciale zetstukken aanschouwelijk gemaakt. 
Inn het bal let-pantomime Arlequin Paruikenmaker of de geestverschijning van Ar-
lequinlequin veranderde bijvoorbeeld een poortje in een geboomte;171 in het ballet-pan-
tomimee Arlequin Kleremakers Baas veranderde een rijtui g met gebroken wielen 
inn een poffertjeskraam, die op zijn beurt tot een hooiberg omklapte.172 

O okk zangspelen vereisten vaak bijzondere decoraties. Zo was in Jacob van Len-
nepss zangspel Saffo een rots nodig, omdat de door liefdesverdriet overmande hel-
dinn van het stuk zich in het laatste toneel van die rots af in zee moest storten. De 
toneelaanwijzingg maakte van deze achtergrond als volgt gewag: 

Hett tooneel vertoont een rotsachtige streek, aan de zee gelegen: aan de eene zijde ziet men 
dee woning van Ifize. De grond loopt naar achteren op, en stelt aldaar den buitenrand der 

1688 H. van Slingelandt, Toneel Aantekeningen, Eerste Deel, beginnende met den le Januari 1812 
tott den 26 December 1812, 9. 
1699 Van ieder genre heb ik enkele dramateksten ingezien, om te controleren hoe nauwkeurig de 
neventekstt de plaats van handeling aangaf. 
1700 Dat was nodig, omdat deze tragedie volgens de commissarissen met de oude decors 'altyd 
opp eene zeer oneigenaartige wyze' vertoond moest worden; aangezien de schouwburg geen exte-
rieurss in Romeinse trant bezat, moest men vóór de bouw van het nieuwe decor een niet-klassiek 
exterieurr of een klassiek interieur gebruiken (GAA, 5177/62/1426a, 30-6-1823). 
1711 Berg, T. van den, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam' (voorlopige inventaris van de 
decoratiess van F.J. Pfeiffer Jr.), nr. 193, coll. TIN. 
1722 T. van den Berg, aan wie ik deze informatie ontleen, heeft deze 'toverij' op fraaie wijze aan-
schouwelijkk gemaakt in: J. Dekkers, De danswoede, NOS documentaire 21-9-1993. Zie ook: T. 
vann den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam', nr. 181. 
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steiltee voor, van waar men langs verschillende paden naar zee afdaalt. In 't verschiet 
springtt het voorgebergte van Leucate uit.173 

Hett is mogelijk dat het decorontwerp van Pfeiffer op illustratie 3 voor deze scène 
gebruiktt is.174 

O okk enkele toneelspelen bevatten tamelijk nauwkeurige plaatsaanduidingen. 
Zoo luidde de toneelaanwijzing van het derde bedrijf in Van der Vijvers historisch 
toneelspell  Het Turfschip van Breda als volgt. 

Hett tooneel verbeeldt het buitenste gedeelte van het kasteel van Breda, gedeeltelijk op den 
achtergrondd te zien: voor het zelve ligt het turfschip, waaruit men door middel van eenen 
plank,, die op het schip en op den opslag van het kasteel ligt, de turf lost, die naar het bo-
venstee gedeelte van hetzelve worden gedragen of geheschen; door eenen anderen plank 
komtt men van het schip op het tooneel. - Aan het tweede scherm, ter regter zijde van den 
aanschouwer,, schuins over het kasteel, is eene soort van wachthuis, voor hetzelve zitten 
soldatenn rondom een vuur. [Daarbij ten overvloede de annotatie onderaan de pagina: 'De 
machinistt vervaardige iets dat naar vuur gelijkt, alzoo men hier geen natuurlijk verterend 
vuurr kan gebruiken'.] - Aan het schip staat eene schildwacht zoo als voor het wachthuis. 
-- Tegen over het kasteel, van den achtergrond tot aan het wachthuis is eene kleine schans 
mett palissaden, - van het kasteel waait de Spaansche vlag. - Bij het ophalen van de gordijn 
sneeuwtt het, dat nog eenige oogenblikken aanhoudt.175 

Enn het tweede bedrijf van Muller Westermans vaderlandse toneelspel, Lambert 
Melisz,Melisz, of de ouderlievende jongeling van Westzanen begint zo. 

Hett Tooneel verbeeldt een uitgestrekt land, op eenigen afstand van Hoorn. De slooten 
zijnn met ijs en sneeuw bedekt. In het verschiet vertoonen zich eenige brandende dorpen, 
terr linkerzijde van den aanschouwer eenig riet. - Men hoort zeer in de verte, het gebulder 
vann geschut en het luiden der dorpsklokken, zóó, dat zulks aan de voorstelling niet hin-
derlijkk is. Het is nacht: het tooneel wordt door het schijnen der maan verlicht. - Van tijd 
tott tijd storm, sneeuw en hagel...176 

Beidee beschrijvingen werden visueel in decoraties uitgewerkt. Het kasteel van 
Bredaa is lovend beschreven in de aantekeningen van Van Slingelandt;177 het be-
sneeuwdee platteland van Hoorn is als decorontwerp bewaard gebleven in Pfeiffers 
'Tooneell  decoratief'.178 

1733 J. van Lennep, Treur- en blijspelen (4 dln. Leiden [1880], dl.2, 110. 
1744 T. van den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam', nr. 206; zie ook: ld., 'Roman-
tischee decors in Nederland', 162. 
1755 C. van der Vijver, Het turfschip van Breda. Historisch tooneelspel (uit de XVI eeuw){Am-
sterdamsterdam 1812), 63. 
1766 A.P. Muller-Westerman, Lambert Melisz, of de ouderlievende jongeling van Westzanen. 
Vaderlandschh tooneelspel (Amsterdam 1834), 45. 
1777 Van Slingelandt, 135-136. 
1788 Tooneel decoratief, voorgesteld in op steen geteekende plaaten, door F.]. Pfeiffer Jr., in leven 
TooneelschilderTooneelschilder en Decorateur van den Amsterdamschen Schouwburg; benevens zijn portret. 
MitsgadersMitsgaders toepasselijke dichterlijke bijschriften van Mr. J. van Lennep, Ridder der Orde van den 
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III.III.  3 Decorontwerp van F.J, Pfeiffer, waarschijnlijk voor het zangspel Saffo. Voorbeeld 
vanvan een decorontwerp, passend bij de toneelaanwijzing in de tekst. 

1.7.22 Decorbeleid 

Overr het decorbeleid van de toneeldirectie is over de periode van na 1820 meer be-
kendd dan over die daarvoor.179 Berichten van vóór 1820 wijzen niet op grote be-
langstellingg voor decors van het acteursbestuur. De tooneelkijker was van mening 
datt dit bestuur tenminste bij tragedievoorstellingen weinig aandacht voor de de-
coratiess had; toen in 1817 toch een nieuwe setting voor een treurspel - Gijsbrecht 
vanvan Aemstel- gemaakt werd, waren de critici van De tooneelkijker zo ijdel te den-
kenn dat dit aan hun invloed te danken was.180 Zij vonden in 1815 ook dat de deco-
ratiee van het blijspel met zang Het bankroet van den schoenlapper van Martainvil-
lee wel eens schoongemaakt en bijgeschilderd mocht worden, maar of die wens ook 
voorr de meeste andere decors gold, is niet duidelijk.181 Wel vond De tooneelkijker 
datt de artisticiteit van Wennink en De Vries te wensen overliet; zij waren in de 
ogenn van de Tooneelkijkers slechts 'schilders, en schilders en verwers zijn in Am-

NederlandschenNederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, enz. en eene levensschets, 
vervaardigdvervaardigd door G. van Enst Koning, Lid der Maatschappij van Nederlandsch e letterkunde te 
LeidenLeiden (Amsterdam 1845), 2C plaat. Met dank aan Mw. T. van den Berg. 
1799 Uit de periode vóór 1820 zijn mij bijvoorbeeld de uitgaven aan de decoraties niet bekend. 
1800 De tooneelkijker lil,  339. 
1811 De tooneelkijker I, 105. Zie ook: De tooneelkijker I, 128, decoratie voor De gedwarsboom-
dede minnarijen van Arlequin en Colombine, of de tooverhoorn. 



80 0 11 Toneelaanbod 

sterdamm één'. Met kunst hadden de decoraties van deze 'ambachtsmensen' volgens 

dee scribenten niets te maken, en dat betreurden zij . 

Dee tentoonstellingen pronken met meesterstukken van levende meesters, en de schouw-
burg,, die in alle opzigten eene publieke tentoonstelling is, wordt met prulwerk opgesierd. 
Dee direktie kan geenen bekwamen schilder betalen; daarenboven hij, die goed schilder-
werkk wil zien, gaat bij den buurman: wat bekommert men zich hierover; men annonceert 
well  met decoratiën, enz. maar bepaalt er de waarde niet van; dus is het geene bedriegerij.182 

Dezee negatieve geluiden moeten begrepen worden in het licht van de sinds 1795 
gevoerdee discussie over de noodzaak van overheidsinvloed op de kunsten en de 
wenss om opleidingen voor kunstenaars op te richten. Di t debat leidde in 1808 tot 
dee opricht ing van het Koninkli j k Instituut van Wetenschappen, Letteren en Scho-
nee Kunsten - waarvan de zogenaamde Vierde Klasse de kunsten moest bevorde-
renn - en in 1820 tot de instelling van de Koninkli jk e Akademie van Beeldende 
Kunsten.. De hoogste afdelingen van deze kunstakademie waren gevestigd in Ant-
werpenn en Amsterdam; de Noordnederlandse sectie was gespecialiseerd in het on-
derwijss in genrestukken, landschap en stilleven.183 

Dee commissarissen besteedden na hun aantreden veel geld aan de restauratie van 
decors,, die volgens hen door de vorige leiding verwaarloosd waren en door vocht 
enn een krappe opslagruimte veel hadden geleden.184 Er was het nieuwe bestuur 
blijkbaarr veel aan gelegen zowel de stock- als de ad hoe-decors op een luisterrijke 
voett te brengen, want uit de jaarrekeningen komt naar voren dat direct na 1820 al 
betrekkelijkk hoge bedragen aan decors werden uitgegeven, variërend van circa 
ƒ50000 tot ƒ14000, ongeveer vijf tot negen procent van het totale budget. 

Al ss gezegd werd het geld aanvankelijk voornamelijk besteed aan de restauratie 
vann de vaste decorstukken. Daarnaast trok het nieuwe bestuur in 1822 geld uit 
voorr het vernieuwen van de toneelvloer, de zinkluiken, het voetlicht en de galeien, 
waarinn de schermen op de toneelvloer heen en weer schoven. De bedoeling was 
onderr meer met een soepeler voortbewegen van de decorschermen de change-
mentenn minder luidruchtig en gelijktijdiger te laten verlopen.185 

O okk maakten de veranderingen een ander soort decor mogelijk. Zoals we ge-
zienn hebben, gebruikte Pfeiffer minder zijschermen en een veel breder achterdoek 
dann bij de classicistische standaarddecors.186 In plaats van diep, maakte hij het to-

1822 De tooneelkijker II , 404-405. 
1833 Zie hiervoor: A. Hoogenboom, 'De rijksoverheid en de moderne beeldende kunst in Ne-
derlandd 1795-1848', Kunst en beleid in Nederland, Amsterdam (1985), 13-79 en daar met name 
13,, 17, 26, 31, 39-42, 49-51; en E. Bergvelt, 'De koning en de kunst. De rol van de Vierde Klasse 
inn het regeringsbeleid op het gebied van de beeldende kunsten, dl.2: Het Pantheon der Vierde 
Klassee (1816-1851), in: W.P. Gerritsen (red.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevor-
deringdering van wetenschap en kunst (Amsterdam 1997), 135-148. 
1844 GAA 5177/42/1569, 5-5-1819; 5177/52/511, 15-3-1821; 5177/53/1256, 25-6-1821; 
5177/58/1539,31-7-1822. . 
1855 GAA 267/3, 1-5-1822; 5177/62/1426, z.d. 
1866 Onderstaande informatie over de verschillen tussen de opstelling van de classicistische de-
corss en die van Pfeiffer, is ontleend aan Mw. T. van den Berg. 
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ƒ//.. 6 De Romeinscbe Hof-galkry. Decorprent van de Amsterdamse Schouwburg. Illustra-
tietie van de dieptewerking van sommige stock-decors. 

neell  breed. De oude situering van de galeien in de toneelvloer was voor deze op-
stellingg echter niet optimaal. Zoals op de plattegrond te zien is (illustratie 4), was 
hett toneel in de oude situatie juist op diepte ingericht; de ruimte voor het achter-
doekk was smal, en het schutdoek moest, bij zeven zijschermen, nogal ver naar ach-
terenn worden opgehangen (al kon dat ook na twee, drie of vier coulissen). 

Dezee situatie veranderde echter in 1822, zoals de tweede plattegrond (illustratie 
5)) laat zien. Het aantal galeien is teruggebracht tot vijf en de ruimte voor het ach-
terdoekk is breder geworden. Dit zal in het voordeel gewerkt hebben voor de de-
coratiess van Pfeiffer, maar zal tegelijkertijd gevolgen gehad hebben voor het ge-
bruikk van de classicistische standaarddecors. De grote diepte die met de opstelling 
vann alle zeven zijschermen bereikt kon worden, was immers niet meer haalbaar; 
hett maximum aantal coulissen dat achter elkaar geplaatst kon worden, was nu vijf . 
Ditt hield mogelijk in dat sommige classicistische decors hun bestaan in feite ver-
loren;; de Antieke Hofzaal (of Romeinsche Hofgallerij) kon bijvoorbeeld niet 
meerr in haar volle glorie (illustratie 6) worden tentoongesteld, maar werd met het 
beperkteree aantal zijschermen gereduceerd, misschien zelfs tot Kamer. Ook de 



1.81.8 Kostuum 83 3 

oudee decors zijn met deze veranderingen waarschijnlijk intiemer geworden. 
Mett Pfeiffers kunst kwamen de decoraties letterlijk meer op de voorgrond te 

staan.. Ook figuurlijk werd er meer de nadruk op gelegd. Met de komst van Pfeif-
ferr werd de decoratiekunst uit haar ambachtelijke oorsprong losgeweekt en tot 
eenn meer artistieke kunstvorm opgewaardeerd. Pfeiffer was immers geen 'toneel-
schilder'' maar 'decorateur', decorontwerper, die bovendien sinds 1822 lid was van 
bovengenoemdee Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Hiermeee werd meer dan vroeger de nadruk gelegd op de kunstzinnige waarde van 
dee decors in de Stadsschouwburg. De commissarissen droegen dit ook uit, door-
datt zij zowel Pfeiffers functie als zijn band met de Akademie nadrukkelijk op de 
toneelbiljettenn afficheerden. 

i.88 KOSTUUM 

1.8.11 Soorten kostuums; stock- en ad hoe-kostuums 

Veell  kostuums waren gemaakt van dure materialen, vooral die voor de deftige per-
sonages.. In bewaard gebleven inventarislijsten is sprake van zijde, fluweel en sa-
tijn,, van echt bont en van borduursels in goud en zilver.187 De schouwburg bezat 
zelfss een origineel Chinees kostuum, of onderdelen daarvan, dat Geertruij Greve-
link-Hilverdinkk in Voltaires treurspel Het weeskind van China aanhad. Volgens 
eenn journalist in Het Nieuws van den dag had een van de 'toenmalige Regenten 
[...]]  door zijne relaties met China' de schouwburg dit kostuum bezorgd.188 

Hett moet dan ook een indrukwekkend gezicht geweest zijn om de acteurs in vol 
ornaatt op het podium te zien verschijnen en dat was, naast het onmiddellijk her-
kennenn van het karakter en de leeftijd van de personages, ook het doel. 

[...]]  bij de uitvoering van een Tooneelstuk, moet alles bijgedragen worden ter oogbekoor-
ingg en ter begoocheling; hiertoe werkt inzonderheid de kunst des Tooneelspelers, om zich 
well  te kleeden en op te tooijen, opdat men den leeftijd, het karakter kan onderkennen, 
zoodraa de Personaadjes verschijnen.189 

Veell  van die dure gewaden had de schouwburg in voorraad, zo blijkt uit toneelbe-
palingen.. De uit 1808 daterende 'Generale Conditiën, waarop de Engagementen 
vann Acteurs en Actrices, Dansers en Danseressen, door A. Snoek en T.J. Majofski, 

1877 'Magazyn van Mansklederen behorende aan den Schouwburg der Stad Amsterdam' (1801-
1802),, knipselmap Stadsschouwburg, collectie TIN ; GAA 267/21, 'Lyst van het mannen kleeden 
enn de wapen magazynen opgemaakt Julij 1852'; GAA 267/28, Leveranciersboekje augustus 1820 
-decemberr 1820; Jelgerhuis, Toneel studiën bevattende ontwikkelingen der gedachten van on-
derscheydenederscheydene toneel studiën welke slegts tot op de helft van het voorgenomen plan zijn afgeschre-
venven door den Hollandschen toneelspeelerj: Jelgerhuis Rzn. Dezelven zijn meestalgeschreeven bij 
ziekteziekte mijner huisgenoten, en zittende tot dezelver oppassing en gezelschap, 183, 185; Idem, Theo-
retischeretische lessen, 191. 
1888 Het Nieuws van den dag, 22-2-1890, 2e blad; Jelgerhuis, Theoretische lessen, 189. 
1899 Citaat van een niet nader genoemde tijdgenoot, in: Jelgerhuis, Theoretische lessen, 275. 
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Directeurenn der Koninklyke Tooneelisten van den Amsterdamschen Schouw-
burg,, aangenomen worden' verplichtten bijvoorbeeld iedere medewerker aan de 
schouwburg g 

omm de klederen, cieraden en tooneel-ornamenten door hem gebruikt, terstond na het ein-
digenn der Representatie of Repetitiën, aan de genen van welken zy dezelve ontvangen 
hebben,, terug te geven, op verbeurte van drie Guldens telken reize.190 

Eenn persoonli jke basisuitrusting van kleding en accessoires, die voor diverse to-
neelstukkenn geschikt was, moest door de spelers zelf aangeschaft worden. 

Elkk Geëngageerde zal zich moeten voorzien van den nodigen toestel tot de Tooneelstuk-
kenn vereischt wordende, onder welk toestel die tot het hoofd en de voeten voor rekening 
vann de Geëngageerdens is, zo mede de vleeschcouleurde Maillots en Pantalons, de witte 
enn geele Pantalons en moderne Broeken, welke niet gedecideerd tot eenige byzonder cos-
turnn kleed behooren; en zullen de Geëngageerdens verpligt zyn zich dezelve naar den 
eischh van het te geven stuk aan te schaffen; wordende onder den toestel ook verstaan de 
aanschaffingg van behooriyk Zydgeweer, Pluimen, Hoeden en Mutzen, Dragons, Epaulet-
ten,, Bandeliers en Sjerpen; alles na costume van het stuk dat gegeven wordt; en zal die 
genee welke niet behooriyk aangedaan, op het Tooneel verschynt, of wiens toestel niet naar 
denn aart van het stuk waar in hy speelt net en in goede order is, telkens verbeuren eene 
sommaa van zes Guldens.191 

Naa 1820 moesten de acteurs ook 'alle hedendaagsche kleederen en hedendaagsch 
toestell  naar den eisch van het stuk' aanschaffen.192 Of dit nieuw was ten opzichte 
vann de vroegere bestuursperiode, is niet helemaal duidelijk. Het tijdschrift Het 
kritischkritisch lampje stelde nog in 1823 de retorische vraag wie 

err geschikte moderne kleederen in het magazijn vinden [kan]? Daar worden wel aan eer-
stee sujetten lorren aangeboden, die zij nogtans ten regte afwijzen.193 

1900 'Generale Conditiën, waarop de Engagementen van Acteurs en Actrices, Dansers en Dan-
seressen,, door A. Snoek en T.J. Majofski, Directeuren der Koninklyke Tooneelisten van den Am-
sterdamschenn Schouwburg, aangenomen worden', art. XI V (coll. TIN ; gehecht aan het toneel-
contractt van J. Jelgerhuis Rz. uit 1808); zie ook: Vijver, Wandelingen, 83-84. 
1911 'Generale Conditiën', art. XV. Andere reglementen zijn mij uit de periode van het acteurs-
bestuurr niet bekend, maar de regeling ten aanzien van de kostuums uit 1808 was niet anders dan 
diee in de zogenaamde'Tooneelwetten'uit 1805, coll. UBA. Ook inde toneelwetten die in juni 1820 
doorr de commissarissen Van den Broeke en Van Slingelandt werden opgesteld (opgenomen in: P., 
BriefBrief van eenen vriend uit Amsterdam aan zijnen vriend in 's Gravenhage; over den tegenivoordi-
gengen staat van den Stads-Schouwburg te Amsterdam (Amsterdam 1821)), zijn bepalingen omtrent 
dee kleding opgenomen. Deze verschilden weinig van de eerdere voorwaarden en ik veronderstel 
daaromm dat de regelingen gedurende de hele onderzoeksperiode in grote trekken gelijk bleven. 
1922 Toneelwetten, art. 16, in: R, Brief van eenen vriend. Zie ook: Jelgerhuis, Theoretische lessen, 
275-276:: de kleding die in de moderne toneelstukken gedragen moest worden, was 'bijkans zon-
derr banden aan de Acteurs en Actrices overgelaten*, terwijl 'wij ten opzigte van het [...] vreemde 
pakk wel genoegzaam beveiligd zijn, door de goede zorge des Wel-Ed. Heeren VAN SLINGELANDT' 
-- hij bedoelt hiermee dat de acteurs voor de exotische en de historische kostuums konden putten 
uitt de voorraad van de schouwburg, waarover Van Slingelandt het toezicht voerde. 
1933 Het kritisch lampje, 178. 
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Hett lijk t erop dat de verantwoordelijkheid voor de moderne kostuums in 1820 bij 
dee spelers zelf gelegd werd, omdat het bestuur in deze niet aan haar verplichtingen 
konn voldoen; er waren vermoedelijk te weinig moderne kledingstukken in voorraad. 

1.8.22 Kostuumbeleid 

Dee acteurs en actrices waren vermoedelijk in eerste instantie verantwoordelijk 
voorr de keuze van de kostuums. Zij moesten rekening houden met het karakter en 
dee leeftijd van hun rol en met de historische periode waarin het stuk speelde, zo 
leerdee Jelgerhuis de acteurs van 1824 tot 1828.194 Ook ensemble in de kledingkeu-
zee was belangrijk, maar in de moderne toneelstukken werd dit volgens Jelgerhuis 
nogall  eens verwaarloosd.195 In 19 lessen (de eenentwintigste tot en met de ach-
teendertigstee les, en een 'tussenles') behandelde hij daarom de kleding uit ver-
schillendee historische perioden, met vermelding van de bronnen waaraan hij zijn 
kenniss ontleende. De acteurs werden aangespoord de handboeken zelf aan te 
schaffenn of, aangezien dat voor de meesten te begrotelijk was, zelf 'een kostuum-
boekk te formeren door aangekochte losse prenten'.196 Ook een bezoek aan het zo-
juistt in het Trippenhuis opgerichte 'Muzeum des Rijks hier ter Stede' raadde hij 
aan.. Dit was 'vrij en onbelet, tweemaal per week, Donderdag en Vrijdag' toegan-
kelijk,, maar het werd 'schaars' bezocht. 'Des te beter voor ons', zo vulde Jelger-
huiss aan, 'wij l men dan ongestoord studeren kan'.197 

Dee uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kledingkeuze lag vóór 1820 ver-
moedelijkk bij de opperdirectie, na die tijd bij de commissarissen. Over de be-
moeieniss van de commissarissen was Jelgerhuis heel lovend: Slingelandt was 'vol-
ijverigg in het vak der kostuum'.198 Vóór 1820 ondervond Jelgerhuis bij zijn eigen 
kledingwensenn als acteur weinig steun; in een cahier met 'Toneel Studiën' uit 1811, 
'meestall  geschreeven by ziekte mijner huijsgenoten, en zittende tot dezelver op-
passingg en gezelschap', noteerde hij op mopperige toon het volgende. 

[...]]  het is aan den Schouwburg zeer met moeijte gepaard om kleeding naar genoegen te 
zoekenn van het geen 'er voor handen is. 

Niett dat er onvoldoende in voorraad was. 

dann om deese dan om geene reeden niet anders te bekomen is, alzoo behelpt men zig dik-
wil ss in het midden des overvloed. - en veele kleederen blijven leggen, die nuttig konden 
zijn,, maar niet gebruijkt worden, omdat de Magazijn meester die niet mag geeven en men 
zeldenn gelegentheijd heeft, verloff te bekomen, om te mogen zoeken wat men wenscht en 
dann nog schroomt alles om te haaien, en onaangenaamheedens vermijd.199 

1944 Jelgerhuis, Theoretische lessen, 186. Zie p. 89-90. 
1955 Ibid., 275-277. 
1966 Ibid., 188. 
1977 Ibid., 243. 
1988 Ibid., 188. 
1999 Jelgerhuis, Toneel Studiën, 15-16. Een soortgelijke bericht is opgenomen in De Bijenkorfll, 
245:: 'ik heb wel eens gehoord: "ik weet dat dit kleed enz. enz. niet goed is, doch men moet maar al-
less aantrekken wat hun, welke het magazijn bestieren, goeddunkt" '. Dit werd geschreven in 1822, 
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Dee criticus van Het kritisch lampje vond de controle van de commissarissen daar-

entegenn wel eens te groot. 

Daarr mag geen strikje gestoken -worden, of men moet kennis geven waar het zitten zal, en 
well  de kleur van het eenvoudigste tooisel. Het is waar, men zou, alles op zijn beloop la-
tende,, dienaangaande soms zonderlinge figuren der fantasie zien optreden, maar aan vele 
sujetten,sujetten, die zeer wel weten hoe het hoort, kon men zulks gerustelijk bij elke gedaante-
verwisselingg overlaten, maar daarentegen de nieuwelingen, die van geen toeten noch bla-
zenzen weten, moest men beter in de kleederen steken.200 

Eenn opmerkeli jk staaltje van de bemoeienis van de commissarissen komt naar vo-
renn na een bi jzonder voorstel van de actrices Anna Maria Kamphuizen-Snoek, 
Christ inaa Elisabeth van Ollefen-da Süva en Mimi Engelman-Bia, voor het dragen 
vann een bepaald kos tuum in 1832.201 In dat jaar waren de nationalistische gemoe-
derenn in Noord -Neder land als gevolg van de Belgische Opstand nog zeer verhit, 
zoo zelfs dat sommigen - onder wie de suikerraffinadeur en toneelschrijver Willem 
Hendr ikk Warnsinck Bzn. - het dragen van zogenaamd nationale kleding propa-
geerden.2022 Die was onder andere bedoeld om de Belgische en Franse vijand met 
eenn economische kledingboycot te treffen. Ontwerpen van zulke kostuums circu-
leerdenn onder meer in het modetijdschrift Euphrosyne. Tijdschrift voor de Hol-
landschelandsche kleeding, en het waren dergelijke robes die de drie actrices op het toneel 
wildenn dragen. Kamphuizen had een nationale jurk verkozen voor haar rol in het 
blijspell  De stiefmoeder van Weissenthurn-Grünberg, op 24 januari van dat jaar, en 
Engelmann en Van Ollefen wilden spelen in een nationaal kostuum op 4 februari 
daaropvolgend,, de dag waarop de heldendood van Van Speijk herdacht zou wor-
den;; Engelman zou dan een romance zingen ter ere van de zeeheld, Van Ollefen 
zouu optreden in het toneelspel De beloonde moederliefde, of de gevolgen eener 
nuttigenuttige opvoeding van Babo. De toneelschrijver Kerkhoven deed ook mee aan de 
rage,, want hij had zijn toneelstukje De blyde terugkomst, dat op 15 maart 1832 als 
EenEen Amsterdamsche wintermorgen, in januarij 1832 in première ging, speciaal 
aangepastt en extra tonelen geschreven, 

[...]]  handelende over de pogingen, tegenwoordig door enkele personen in het werk ge-
steld,, om eene zoogenaamde Hollandsche kleederdragt in te voeren en algemeen te maken 
enn strekkende om tevens die kleederdragt op het tooneel te vertoonen.203 

Inn de behandeling van de voorstellen door de commissarissen zien wij hoe be-

hoedzaamm zij in deze politieke kwestie opereerden. De extra passages van Kerk-

hovenn wezen zij af, want zij achtten zulke propaganda 'noch delicaat, noch voor-

enn zou dus in tegenspraak zijn met de betere controle onder Slingelandt die Jelgerhuis ondervond. 
2000 Het kritisch lampje, 178. 
2011 GAA 267/3, 24-1-1832, 2-2-1832, 4-2-1832, 8-2-1832. 
2022 Zie hiervoor: M. Keyser, 'De nationale klederdracht in 1831-1832', De Negentiende Eeuw 
33 (1979), 157-165; H. Ruitenbeek, 'Vaderlands verleden in de Amsterdamse Stadsschouwburg 
1830-1840',, De Negentiende Eeuw 17 (1993), 177-191. 
2033 GAA 267/3, 24-1-1832. 
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zigtig'.2044 O ok Kamphuizen en Van Ollefen kregen geen toestemming, want het 
tonenn van de nieuwe kleding op het stadstoneel was 'te vroegtydig'; het 'zou een 
tekenn kunnen zyn van het geven van toestemming aan eene klederdracht voor 't 
Amsterdamschh publiek'.205 Bovendien kwam de kleding naar de mening van de 
commissarissenn niet overeen met het karakter van de rollen die de acteurs moes-
tenn vervullen. Aan Kamphuizen werd daarom alleen het dragen van een nationale 
hoedd toegestaan. Na rij p beraad mocht tenslotte Engelman - die niet als toneel-
personage,, maar op persoonlijke titel tijdens een intermezzo zou optreden - wel 
vann haar vaderlandsliefde blij k geven; Van Slingelandt zelf bleef overigens tegen. 
Achteraff  bleek de commotie nogal overdreven geweest, want ofschoon de Nieu-
wewe Amsterdamsch e Courant (en) Algemeen Handelsblad vermeldde dat het kos-
tuumm de actrice 'u i tnemend' stond en het 'vrij algemeen [behaagde]',206 lezen wij 
inn de notulen van de commissarissen naderhand, dat het publiek de speciale dracht 
'zonderr teekenen van goed of afkeuring opgenomen' had.207 

N aa hun overname van de leiding van de schouwburg klaagden de commissaris-
senn ten overstaan van het gemeentebestuur niet alleen over de slechte staat van de 
decors,, maar ook over de erbarmelijke toestand in het kledingmagazijn, 'en by-
zonderr dat voor 't Mannelyk geslacht': 'niet dan met veel moeite' kon een sorte-
ringg gemaakt worden 'van 't goeden en hetgeen [...] byna voorgeheel verloren 
moestt geacht worden'; vooral de met bont afgezette gewaden waren bijna geheel 
bedorvenn door mot en vocht en slechte bewaarplaatsen.208 

Getuigee de schouwburgrekeningen werd er dan ook in de eerste jaren na de 
komstt van de commissarissen veel geld aan de kostuums besteed, waarschijnlijk 
tenn behoeve van herstel: in het eerste jaar ruim ƒ8800, in de volgende jaren onge-
veerr zesduizend a zevenduizend gulden.209 In deze bedragen is waarschijnlijk zo-
well  het verstelwerk als de vervaardiging van geheel nieuwe kostuums verdiscon-
teerd.. Bezuinigingen die van gemeentewege werden opgelegd, leidden echter 
vanaff  1827-28 tot een forse vermindering op de post toneelkleding, van ongeveer 
tweeduizendd gulden. Volgens de commissarissen had dit spoedig consequenties 
voorr de inhoud van het kledingmagazijn; in 1833-34 deelden zij mee dat de voor-
raadd door de bezuinigingen opnieuw achterop was geraakt. In 1837-38 was blijk -
baarr de situatie zo nijpend geworden dat extra geld voor dit onderdeel begroot 
werdd onder de post onvoorzien, waarmee de voorraad kleding opnieuw aange-
vuldd moest worden. De commissarissen deden dus weliswaar pogingen om het 

2044 Ibid. 
2055 GAA 267/3, id., 2-2-1832. 
2066 NAC&AH, 8-2-1832. 
2077 GAA 267/3, 4-2-1832. 
2088 GAA 5177/53/1256, 25-6-1821. 
2099 GAA 5177/52/511, 15-3-1821; 53/1256, 25-6-1821; 55/933,29-4-1822; 67/1404; 78/1433, 
29-5-1826;; 57/1229, 14-6-1822; 58/1539, 31-7-1822; 58/1829, 6-9-1822; 62/1426, 30-6-1823; 
72/1388,, 17-6-1825; 86/1623, 11-6-1827; 95/1779, 13-6-1828; 103/1210,29-6-1829; 110/991, 15-
7-1830;115/840,8-7-1831;; 120/938,17-7-1832; 127/1165,29-7-1833; 133/1054,7-7-134; 138/981, 
4-7-1835;; 150/771, 22-6-1837; 156/1003, 13-7-1838; 161/1114, 8-7-1839; 168/1001, 2-7-1840; 
174/1377,20-8-1841. . 
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kledingmagazijnn op orde te houden, maar dat viel financieel gezien niet mee. O p-
merkelijkk zijn vooral de opgelegde bezuinigingen sinds 1827. Deze kostenbeper-
kingenn hadden nauwelijks gevolgen voor de uitgaven aan het decor, maar aan to-
neelkledingg werd sinds die tij d beduidend minder geld uitgegeven. De 
commissarissenn hechtten aan de kostuums blijkbaar minder belang dan aan de de-
cors. . 

1.99 H ET ' F O N DS TER OPLEIDING EN VERDERE ONDERRIGTING VAN T O O N E E L-

KUNSTENAARSS VOOR DEN STADS SCHOUWBURG TE AMSTERDAM' 

Inn de negentiende eeuw leerden veel toneelspelers hun vak in de praktijk, in lief-
hebberi j-- en volkstheaters. Na verloop van tijd debuteerden zij - drie keer - in de 
Schouwburg.. Aansluitend kon een engagement volgen, afhankelijk van onder 
meerr de toneelleiding en het publiek; de aanwezige toeschouwers konden hun 
meningg kenbaar maken door toejuichen of uitfluiten.210 Soms zaten er 'c laqueurs' 
inn de zaal, gehuurde toejuichers of uitfluiters.211 

I nn de eerste helft van de negentiende eeuw klonken er stemmen die zo 'n prakt i-
schee leerschool afkeurden. Zo had volgens een recensent de actrice Van Velsen-
Greevenn 'te lang op lagere tooneelen voor een min beschaafd publiek gespeeld'.212 

Zijj  was afkomstig uit het gezelschap van W.G. Weddelooper, dat in het volks-
theaterr 'Kunst door Vlijt ' speelde, en trad op 24 april 1827 als liefhebster, en op 15 
maartt 1828 als debutante in de Schouwburg op.213 Ofschoon de recensent haar ui-
terlij kk geschikt vond, was zij volgens hem haar waardigheid kwijt , en dat kon niet 
meerr bijgeschaafd worden. 

Haree stem is door het schreeuwen valsch geworden hare oogen draaijen a!s die eener ver-
liefdee schelvisch; haar tongval is bijzonder plat; zij schudt gedurig op eene zeer onbeha-
gelijkee wijze het onderlijf heen en weder; zij snuffelt als iemand die geen' zakdoek bezit, 
of,, er een' bezittende, dien voor den zondag schoon wil houden enz.214 

O okk Barbaz dreef in een hekeldicht de spot met de 'burgerlyk akteurtjes' uit de 
liefhebberijj  tonelen: 

Elkk wil zich, als akteur, met eene rol bedeelen, 
Schoonn hy zyne eigen rol, als mensch, niet weet te speelen; 

2100 Zie ook: H.H.J. de Leeuwe, 'De toneelspelcrsopleiding in Nederland in de 19e eeuw', Sce-
nariumnarium 1 (1977), 9-32, aldaar 10. 
2111 Onder meer: DAN 2 (1828) II , 62; Het kritisch lampje, 36; Iemand en niemand nr. 7, 1; 
Pandora,Pandora, 7, 15; Het Tooneelklokje, 189; De bijenkorf'I, 77. 
2122 Apollo nr.17, 25-3-1828, 136. 
2133 Programma-aankondigingen (GAA 267/34F t/m 34AA, UBA); DAN 1 (1827) X, 304; ld. 2 
(1828)) I, 31; Ibid., II , 62; Apollo 17,136; J.M. Coffcng, manuscript Amsterdamse Schouwburgen, 
322 (coll. TIN). 
2144 Apollo, nr. 17,25-3-1828, 136. 
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Wiee zelfs niet lezen kan, of spreken zo 't behoort, 
Will  dat een ieder door zyn gaven zy bekoord.215 

Toneelliefhebberss pleitten dan ook voor de oprichting van toneelscholen, zoals de 
acteurr Johannes Jelgerhuis in 1808, in zijn antwoord op de vraag van de Bataafsche 
Maatschappijj  van Kunsten en Wetenschappen: 'Welke was de verleden staat van 
hett Nederlandsch tooneel, welke is de tegenwoordige, en welke zoude die be-
hoorenn te zijn?',216 en de Leids hoogleraar in het Nederlands en de Welsprekend-
heidd Matthijs Siegenbeek, met zijn vertoog uit 1828 'over de middelen ter vorming 
vann een nationaal Nederlandsch tooneel.217 Er werden bovendien verschillende 
initiatievenn in de richting van een toneelopleiding ontplooid. In 1817 en in 1832 
maaktenn J.C. Meijer respectievelijk de acteur Gerrit Karel Rombach (1784-1833) 
plannenn voor de oprichting van een kweekschool, ter 'verheffing' van de toneel-
spelers,, maar die bleven zonder direct resultaat.218 

Inn 1821 richtte Hooft, één van de schouwburgcommissarissen, het 'Fonds ter 
opleidingg en verdere onderrigting van Tooneelkunstenaars voor den Stads 
Schouwburgg te Amsterdam' op, dat met ingang van het seizoen 1821-22 in wer-
kingg trad. Het doel was nieuwe acteurs op te leiden, omdat de commissarissen in 
dee toekomst leegloop onder de toneelspelers vreesden; de toenmalige eerste ac-
teurss werden ouder, en het zou moeilijk zijn om nieuwe gevormde toneelspelers 
tee krijgen - het voorbeeld van Van Velsen-Greeven is daarvoor misschien een illu-
stratie.2199 Daarom nam Hooft de gelegenheid te baat om de toenmalige eerste ac-
teurss jonge toneelspelers te laten opleiden. Tegelijkertijd werd zo de gagevermin-
deringg die de bestuurswisseling van 1821 met zich meebracht, gecompenseerd; de 
beloningg voor de onderwijsgevende acteurs was deelname aan een pensioenfonds, 
hett tweede doel van het Fonds.220 

Hett onderwijs van het Fonds was in eerste instantie praktisch; de acteurs die lid 
warenn kregen ieder een leerling toegewezen, die les kreeg in het emplooi van de 
meester.. Het ging daarbij vooral om dictie en declamatie. Bij de oprichting gaf 
Snoekk treurspelles aan jongens, Ziesenis-Wattier en Grevelink-Hilverdink aan 
meisjes;; Rombach doceerde blijspel aan jongens, Kamphuizen-Snoek aan meis-
jes.2211 In september 1824 deden de commissarissen een voorstel om de praktijkop-
leidingg met theoretisch onderwijs aan te vullen. Dat resulteerde in de 'theoretische 

2155 A.L. Barbaz, Het tooneelvermaak. Hekeldicht, door-, voorgelezen in de maatscbappy: Fe-
lixlix  Mentis, te Amsterdam, den Uden van Wynmaand, 1805 (Amsterdam 1805), 15. 
2166 F[loris) v[an] W[estervoort], 'Antwoord op de vraag: Welke was de verleden staat van het 
Nederlandschh Tooneel, welke is de tegenwoordige, en welke zoude die behooren te zijn? 1 janu-
arijj  1808', Noord- en Zuidnederlandsche Tooneel-Almanak voor 1877, 104-127. 
2177 M. Siegenbeek, 'Over de middelen ter vorming van een nationaal Nederlandsch tooneel', 
gedruktt achter de uitgave van zijn redevoering/. C. Wattier-Ziesenis (Haarlem 1828), 77-100. Zie 
ook:: De Leeuwe, 'De toneelspelersopleiding', 10-11. 
2188 GAA 5181/34/954,10-3-1817; GAA 3/267, 6-12-1831. 
2199 Of het Genootschap voor zijn doel ontoereikend was, is mij niet bekend. 
2200 GAA 5177/52/839, 28-4-1821; GAA 3/267, 6-2-1821. 
2211 Ook: De Leeuwe, 'De toneelspelersopleiding', 11. 
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lessenn over de gesticulatie en mimiek' van Johannes Jelgerhuis, een cursus van vijf 
maanden,, die van 1824 tot vermoedelijk 1828 één keer per week in de foyer van de 
schouwburgg gegeven werd. Alle acteurs en zangers van de schouwburg mochten 
err aan deelnemen. Het onderwijs bestond uit kennis van de inrichting van het to-
neel,, van houding, gesticulatie en mimiek, macquillage, en kostuumgeschiedenis. 
Dee nadruk lag op het treurspel, met het blijspel als tegenpool.222 

InIn de praktijk was het Fonds een directe concurrent van het in 1820 door parti-
culierenn opgerichte Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid, dat zich ten 
doell  stelde de uiterlijke welsprekendheid op het toneel van de Amsterdamse 
Schouwburgg in stand te houden en te verbeteren, en kwekelingen op te leiden;223 

hett onderwijs was ook hier vooral gericht op het treurspel.224 Sinds 1822 leed het 
Genootschapp een kwijnend bestaan en was feitelijk niet meer dan een herensocië-
teit.2255 Er waren wel betrekkingen met het Fonds: J.E. Halwasser, kwekeling van 
hethet Fonds, kreeg onder meer in 1826 en 1830 taallessen bij het Genootschap.226 

Wanneerr het Genootschap opgeheven werd, is onduidelijk.227. 
Dee financiering van het Fonds kwam tot stand door boetes van acteurs die de 

zogenaamdee 'toneelwetten' overtraden - zij mochten bijvoorbeeld niet op andere 
tonelenn optreden, maar ook niet roken of vloeken in de schouwburg; door beleg-
gingen;; door het geven van drie speciale Fondsvoorstellingen per speelseizoen.228 

Diee werden echter slecht bezocht, zodat er weinig gelden binnen kwamen. In 
18299 werd de naam daarom gewijzigd in 'Fonds ter pensionering en opleiding van 
tooneelkunstenaars,, voor den Stadsschouwburg, te Amsterdam'. Met de nadruk-

222222 Jelgerhuis, Theoretische lessen, V, XI ; GAA 3/267, 7-9-1824, 16-10-1824. Ook: De Leeuwe, 
'Dee toneelspelersopleiding', 11-12. 
2233 R. Schravendeel, De Amsterdamsche Rederijkerskamer Achilles (ongepubliceerde doet. scr. 
UVAA Amsterdam 1993), 219: bijlage I: Reglement van het Genootschap voor Uiterlijke Welspre-
kendheid;; Wetten van het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid, art. 2 (knipselmap Re-
derijkerss II , coll. TIN ) (met vriendelijke dank aan R. Schravendeel, die mij op deze bron op-
merkzaamm maakte); ook: De Leeuwe, 'De toneelspelersopleiding', 13. 
2244 Wiselius, De Tooneelspeelkunst, 'Beschouwing van de Tooneel-speelkunst, voornamelijk in 
betrekkingg tot het treurspel', 2. 
2255 GAA 267/3 28-8-1821, 6-2-1822; Jelgerhuis, Theoretische lessen, IV; Wiselius, De Tooneel-
speelkunst,speelkunst, Voorbereidend vertoog XVII-XVIII , noot. 
2266 GAA 267/3, 22-11-1826, 1-12-1830. 
2277 Schravendeel (68, 69 noot 19) meent in 1831; Van 's-Gravenweert verklaarde namelijk dat 
hett Genootschap in dat jaar 'ten gevolge der openbare omstandigheden' ontbonden werd. De no-
tulenn van de commissarissenvergaderingen vermeldden inderdaad dat de 'openbare vergaderin-
gen'' van het Genootschap in de winter van 1830-31 niet doorgingen, maar laten ook zien dat het 
Genootschapp zich in 1832 onder meer bemoeide met rollen van haar leerling Anton Peters (1812-
1872)) op het toneel van de Schouwburg; zij was toen blijkbaar (weer) actief. Het is mogelijk dat 
dee opheffing in 1831 tijdelijk was en te maken had met toenmalige bezuinigingen op het personeel 
vann de schouwburg, waardoor onder meer geen nieuwe acteurs, en dus ook geen kwekelingen van 
hett Genootschap, geëngageerd werden (GAA 267/3, 24-11-1830, 5-1-1830, 17-11-1831, 4-2-
1832,, 16-5-1832). 
2288 GAA 5177/52/839, Reglement voor het Fonds ter opleiding en verdere onderrigting van 
tooneelkunstenaars,, voor den Stads Schouwburg, te Amsterdam, art.3; Id./l72/572, z.d.; 
Id./173/1055,, 3-7-1841; Id./174/l 157, 27-7-1841; P., Brief van eenen vriend, 10-19: toneelwetten 
7-6-1820. . 
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kelijkee vermelding dat het ging om een oudedagsvoorziening voor acteurs, hoop-
tenn de commissarissen meer publiek te trekken door beroep te doen op zijn chari-
tatievee gevoelens. In 1836, in hetzelfde jaar als de dood van Jelgerhuis, verdween 
hett woord opleiding helemaal uit de naam; het Fonds heette nu 'Fonds tot pen-
sioneringg van tooneelkunstenaars, aan den Stads schouwburg, te Amsterdam'. 
All ee toneelspelers waren nu verplicht aan kwekelingen les te geven, en zij kregen 
ookk allemaal een toelage wanneer zij door ouderdom of ziekte geen toneel meer 
kondenn spelen.229 Het Fonds werd in 1841 ontbonden.230 

Voorr de context van het toneelbezoek is het van belang te weten dat de commis-
sarissenn van de Schouwburg in 1826 een derde onderwijsinstelling openden: de 
Amsterdamsee 'muzyk- en zangschool', aan de Prinsengracht (nu nummer 695).231 

Hiermeee liepen zij vooruit op een beslissing van koning Willem I om in Amster-
dam,, Den Haag, Brussel en Luik muziekscholen te vestigen.232 Dit vloeide onder 
meerr voort uit een initiatief van een commissie uit de Vierde Klasse van het Ko-
ninklij kk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunsten.233 3 

Hett doel was zowel 'zangers en zangeressen voor het zangspel' (operazangers 
aann de Stadsschouwburg), als 'zangmeesters en zangmeesteressen buiten het to-
neel'' (muziekleraren of concertzangers) op te leiden. Beroepsmusici dus, die tij -
denss hun scholing een toelage ontvingen. De instelling vertoonde dan ook meer 
overeenkomstt met de huidige conservatoria dan met de tegenwoordige muziek-
scholen,, die zich richten op amateurs. De opleiding duurde maximaal vier jaar.234 

Dee leerlingen kregen zanglessen of instrumentale lessen, compositieleer, Neder-
landsee taal, declamatie, dans en houding, en schermen.235 

Hett streven om zangleraren buiten het toneel te vormen, werd overigens toege-
voegdd om tegemoet te komen aan bezwaren van de leden van de Vierde Klasse van 
hett Koninklijk Nederlandsch Instituut.236 Zij hadden een onafhankelijke op-
leidingg gewild, een nationale muziekschool die 'tusschen het zinstrelende der Ita-
liaanschee en het stroeve der Duitsche' in stond. Aan de school opgeleide leer-
meesterss moesten het 'Nederlandse karakter' in de muziek verbreiden. De 

2299 Reglement voor het Fonds, ter opleiding en verdere onderrigting van tooneelkunstenaars, 
voorvoor den stadsschouwburg, te Amsterdam 24 april 1821; Reglement voor het Fonds tot Pensione-
ringring van Tooneelkunstenaars, aan den Stads Schouwburg te Amsterdam, 31 maart 1836, art. 7; 
GAAA 267/3, 7-5-1829, 10-6-1829. 
2300 GAA 5177/172/572, z.d.;Id./173/1055, 3-7-1841; Id./174/l 157, 27-7-1841. 
2311 GAA 266/5, reg.1, bijl.1, 30-3-1826, bijl . 10; GAA 266/7, reg.3, bijl . 85, 86. 
2322 GAA 267/3, 5-5-1826, 29-5-1826, 14-9-1826; GAA 266/7, reg.3, bijl.86, 29-6-1837. 
2333 GAA 266/7, reg.3, bijl . 85, Uittreksel van het verslag [door commissarissen]. Ook in 1816 
werdd overigens een dergelijk plan geopperd maar dit werd toen niet uitgevoerd. 
2344 GAA 266/5, reg.1, bijl . 14, Algemeen Reglement voor de Muzyk en Zangschool te Amster-
dam,, 17-10-1826. 
2355 GAA 266/5, reg.1, bijl.14, art.6. 
2366 De bezwaren waren verwoord in een openbare vergadering van de Vierde Klasse, dd. 29-
11-1826,, met de oproep daarmee bij het opstellen van het reglement rekening te houden. Dit ge-
beurdee inderdaad; GAA 266/5, reg.1, bijl.3, 5-7-1826; 266/7, reg.3, bijl.85; 266/7, bijl.86, 29-6-
1837. . 
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commissieledenn vreesden nu - opmerkelijk genoeg - dat de dubbele functie van de 
commissarissenn zou leiden tot scholing in 'ydele praalvertoningen' en veronacht-
zamingg van een grondige muziekkennis; ook was men bang dat alleen opera's ge-
leerdd zouden worden die strookten met de 'heerschende smaak en de mode' en 
niett met de 'reinheid van stijl, grondige compositie en zuivere smaak'.237 Met de 
tweedee doelstelling werd de band met het toneel losser gemaakt. Bovendien werd 
uitdrukkelijkk bepaald dat beide instituten, zangschool en Stadsschouwburg, onaf-
hankelijkk van elkaar zouden werken.238 

Tochh was deze onafhankelijkheid betrekkelijk. Sommige leraren aan de muziek-
schooll  hadden ook een baan aan de Stadsschouwburg;239 er werden leerlingen uit-
gewisseldd doordat kwekelingen van de muziekschool in de schouwburg als 'lief-
hebber'' optraden, of daar het toneelonderwijs in de 'gesticulatie en mimiek' van 
Johanness Jelgerhuis volgden, en op hun beurt woonden acteurs en orkestleden 
vann de schouwburg lessen aan de muziekschool bij.240 Sommige kwekelingen die 
tott algemeen beroepsmusicus werden opgeleid, vonden bovendien een baan in het 
orkestt van het theater.241 

Nadatt de commissarissen in 1841 hun functie aan de Stadsschouwburg hadden 
neergelegdd en de koninklijke subsidie aan de muziekschool in 1844 werd inge-
trokken,, verdween de band met het toneel; er werden nog slechts algemene mu-
zieklessenn gegeven. In 1851 werd de school opgeheven.242 

2377 GAA 266/7, reg.3, bijl . 85; 266/7, rcg.3, bijl . 86. 
2388 GAA 266/5, reg.1, bijl.14, art. 1. 
2399 R. Benucci was eerste zangmeester aan de muziekschool en orkestmeester van de schouw-
burg;; Jacob van Fulpen was schermmeestcrr aan het conservatorium en lid van het corps de ballet 
vann de schouwburg. 
2400 De eersten die van dit onderwijs profiteerden, waren de actrices Louisa Majofski, Maria 
Franciscaa (Mimi ) Bia, Jacoba Maria (Koosje) Koning-Majofski en de acteurs J[?]. de Boer, F.J[?]. 
Neits,, Johannes Felix Majofski en Theodorus Johannes Majofski; GAA 266/1, reg.1, notulen 17-
1-1827. . 
2411 GAA 266/5, reg.1, bijl.14, art.18; GAA 266/5, reg.1, bijl.27A, Reglement van Orde voor de 
Koninklykee Muzyk en Zangschool te Amsterdam, 17-1-1827, art.5; GAA 266/5, reg.1, bijl.40, 
Huishoudelykk Reglement voor het bestuur der Koninklyke Muzyk en Zangschool te Amster-
dam,, 31-1-1827, art. 12,30; GAA 267/3, 6-5-1829,9-5-1829,3-9-1829,16-1-1830,24-11-1830,10-
3-1832,16-5-1832. . 
2422 GAA 266/8, reg.4, bijl . 27,10-4-1841; 266/16, reglement voor de muzijkschool [...]; 266/14, 
reg.2,, bijl.18, 13-2-1851; 266/14, reg. 2, bijl.19, jan.1851. 
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2.11 KAARTVERKOOP EN RANGVERDELING 

Wiee een voorstell ing in de Amsterdamse schouwburg (illustratie 7) wilde bijwo-
nen,, kocht een kaartje aan de kassa, het 'comptoir '. Er waren twee loketten, één in 
hett voorportaal, bereikbaar via een van de drie grote deuren aan de voorzijde van 
hett gebouw; één aan de oostzijde van het theater.1 

Aann de kassa bij de hoofdingang kocht alleen het welvarende publiek een kaart-
je;; via het voorportaal waren slechts de duurste vier rangen te bereiken, de bal-
kons,, de loges, het amfitheater en de bak. De hal diende ook als wachtruimte voor 
dee bedienden.2 Aanvankelijk was het loket bij de zaal gesitueerd, maar in 1782 
werdd het verplaatst, omdat de vroegere ligging de schouwburg financieel bena-
deeldee en de suppoosten de gelegenheid gaf 

dee geheele tijd geduurende de vertooningen met den Ontvanger communicatie te hebben, 
'tt welk in allen Schouwburgen altoos ten uitersten nadeelig bevonden is, door dien voor-
noemdee bedienden als dan de Reekening van den Ontfangst na hun goeddunken kunnen 
consenteerenn [...] [zodat] hier door den Schouwburgh Jaarlyks een importante schaade 
werdd toegebragt, dewyl den Ontfangst op verre na niet evenreedig is aan het getal der aan-
schouwerss die gemeenlyk in den Schouwburg komen [...]3 

Dee bezoekers van de goedkopere rangen waren aangewezen op de kassa bij de 
zijingang.. Trappen voerden naar de derde en vierde verdiepingen, waar zich het 
tweedee amfitheater, de gaanderij, het derde amfitheater en de tweede gaanderij be-
vonden. . 

Dee kaartjes waren te koop op de avond van de voorstell ing zelf, maar men kon 
zee ook reserveren, met uitzondering van die van 30, 60 en 70 cent.4 Bij reservering 
moestt men tien cent besprekingsgeld betalen.5 Het verkregen reserveringsbiljet 

11 Deze comptoirs worden beschreven in: J. Fokke, Historie van den nieuwen Amsterdamschen 
Schouwburg.Schouwburg. Met fraaije afbeeldingen (Amsterdam 1775), 15-16, en in het eerder genoemde arti-
kell  van Sluijter-Seijffert, dat gedeeltelijk op deze bron gebaseerd is. In beide werken is sprake van 
dee situatie in 1774, toen de schouwburg pas gebouwd was. Raadpleging van het archief van Pu-
bliekee Werken van de stad Amsterdam, waaronder ook het onderhoud van de Stadsschouwburg 
ressorteerde,, leverde geen informatie op over eventuele veranderingen ten aanzien van deze kas-
sa's.. Aangenomen wordt daarom dat de situatie dezelfde bleef. 
22 Fokke, 16. 
33 Notulenboek, 130-134, geciteerd bij Mattheij, 36-37. 
44 Vijver, Wandelingen, 79. 
55 Programma-aankondigingen, bijvoorbeeld 10-9-1817. 
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III.III.  7 Amsterdamse Stadsschouwburg, 1822 of1824. 

konn op de dag van de voorstelling ingeruild worden voor een plaatsbewijs.6 De 

opbrengstenn van de reserveringen kwamen ten goede aan de kastelein van de 

schouwburg,, en vormden een substantieel deel van diens inkomen.7 

Dee prijzen van de kaartjes varieerden van ƒ0,30 voor de goedkoopste rang tot 

ƒ2,600 voor de duurste plaats:8 

balkonn ƒ2,60 

logee ƒ2,20 

amfitheaterr ƒ1,80 

bakk ƒ1,30 

66 Jan Kij k in de Wereld, 'Omzwervingen door Neêrlands hoofdstad. Door — , Het Leeskabi-
net.net. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen (1846) dl.3, 78. 
77 GAA 5177/46/939, 28-4-1820; in de verantwoording bij de begroting van 1820-21 wordt ver-
meldd dat 'een voornaam inkomen van de kastelyn afhangelyk zynde van de meerdere of mindere 
frequentatiee der schouwburg, door de aan de kastelyn toekomende beleggelden der gehuurde 
plaatsen'plaatsen' is (cursivering HR). 
88 GAA, PA 267/34F t/m 34AA en UBA: programma-aankondigingen Stadsschouwburg. Na 
augustuss 1841 waren de prijzen als volgt verdeeld: balkon ƒ2.60; loges ƒ2.00; amfitheater ƒ1.50; 
bakk ƒ1.10; tweede amfitheater ƒ0.80; eerste gaanderij ƒ0.60; derde amfitheater ƒ0.50; tweede gaan-
derijj  ƒ0.25. Incidentele prijsverhogingen kwamen bijna niet voor. 
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tweedee amfitheater ƒ1,00 
gaanderijj  ƒ0,70 
derdee amfitheater ƒ0,60 
tweedee gaanderij ƒ0,30 

Bijzonderee plaatsen waren die in het voetstuk van de beelden Melpomene en Tha-
lia,, aan de zijkant van het proscenium. Hier waren twee 'loges grillées', waar de 
voorstellingg ongezien bijgewoond kon worden. Ze kostten ƒ12. 

'Officierenn van het garnizoen' kregen de helft korting, mits zij in uniform wa-
ren.. Zij zaten alleen op de duurdere plaatsen - balkon, loges, amfitheater en bak.9 

Voorr kinderen moest tot 1840-41 het volle entreegeld betaald worden.10 'Halve 
lootjes'' voor een deel van de avond werden vermoedelijk niet verkocht;11 het pu-
bliekk betaalde waarschijnlijk voor de hele voorstelling, wat natuurlijk nog niet wil 
zeggenn dat men ook de hele avond aanwezig was.12 

Dee halve lootjes voor militairen werden alleen in de lootjesboeken apart aange-
gevenn en zijn in de recettes per speelavond doorgaans niet zichtbaar. Dit betekent 
datt er meer mensen in de zaal gezeten kunnen hebben dan op het eerste gezicht uit 
dee recette blijkt ; een bedrag van bijvoorbeeld ƒ1,30 vertegenwoordigde met halve 
lootjess niet één, maar twee toeschouwers in de bak. Uit de lootjesboeken blijkt 
echterr dat het aantal militairen verwaarloosbaar klein was, nog geen procent van 
hett totaal aantal toeschouwers. 

Doorr middel van zogenaamde 'verbeterbriefjes' was het mogelijk een eerder 
aangeschaftt lootje te verhogen,13 zodat men op een duurdere rang kon gaan zitten. 
Mett zo'n briefje werd het prijsverschil tussen de oorspronkelijke en de duurdere 
plaatss bijbetaald. De volgende verbeteringen zijn te herleiden:14 

99 GAA 5181 o.a. 7/359, 26-3-1813, artikel 13; programma-aankondigingen, o.a. 21-8-1819, 5-
10-1832;; lootjesboeken. Half geld betaalden sinds 1830-31 ook schutters die toen samen met de 
militairenn de garnizoensdienst vervulden (GAA 5181/148/5979, 29-9-1830). 
100 Programma-aankondigingen, o.a. 18-8-1824, 1-7-1840, 25-8-1841; Het Tooneelklokje, 33. 
111 In de huurcontracten van vóór 1820-21 werd uitdrukkelijk bepaald dat alleen officieren in 
garnizoenn 'en verder niet' half geld betaalden (o.a. GAA 5177/15/1559,22-6-1814; Idem/44/2565, 
13-8-1819).. Noch in de administratie, noch in andere bronnen ben ik verder berichten over halve 
lootjess tegengekomen. Dit geldt ook voor de periode na 1820-21. In de lootjesboeken uit die pe-
riodee zijn bovendien de uitgegeven halve lootjes voor militairen apart genoteerd. Waarschijnlijk 
zouu dat ook gebeurd zijn voor andere halve kaarten. 
122 Zie p. 51. 
133 Lootjesboeken, zie p. 37. Ook: Woordenboek der Nederlandsche Taal, bewerkt door M. de 
Vriess e.a. ('s-Gravenhage 1882-), dl. 19, 453-456: verbeteren = verhogen, vermeerderen, m.b.t. 
geldbedragen,, goederen, ed. 
144 Via de lootjesboeken. Alhoewel de uitgifte en de prijs van elk verbeterbriefje vermeld is, 
wordtt in de meeste gevallen niet aangegeven op welke rangverbetering het kaartje betrekking had. 
Di tt is ook niet af te leiden uit het totale aantal verkochte plaatsen van een bepaalde rang, aange-
zienn daarin de verbeterbriefjes niet verwerkt werden. Door vergelijking van de prijzen van de 
lootjess en de verbeterbriefjes zijn echter wel de potentiële rangverbeteringen te herleiden. Som-
migee mogelijkheden zijn tussen haakjes geplaatst, omdat weliswaar theoretisch een dergelijke 
rangverbeteringg mogelijk is, maar mij deze verbetering minder waarschijnlijk lijkt ; ofwel omdat 
hett bedrag van de verhoging onevenredig groot lijk t ten opzichte van de verbetering van de zit-
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100 cent: - van derde amfitheater naar gaanderij 

200 cent: - ? 
300 cent: - (van tweede gaanderij naar derde amfitheater) 

-- van gaanderij naar tweede amfitheater 

-- van tweede amfitheater naar bak 

400 cent: - (van tweede gaanderij naar gaanderij) 

-- van derde amfitheater naar tweede amfitheater 

-- van amfitheater naar loge 

-- van loge naar balkon 

500 cent: - van bak naar amfitheater 

600 cent: - van gaanderij naar bak 

700 cent: - (van tweede gaanderij naar tweede amfitheater) 

-- (van derde amfitheater naar bak 

800 cent: - van tweede amfitheater naar amfitheater 

-- van amfitheater naar balkon 

900 cent: - van bak naar loge 

1000 cent - (van tweede gaanderij naar bak) 

1300 cen t :- van bak naar balkon 

Waaromm zulke verbeterbriefjes gekocht werden, is niet duidelijk; verhuisde men 
inn de pauze naar een andere plaats? gebruikte men het kaartje wanneer men vrien-
denn ontmoette en zich bij hen wilde voegen? werden de kaartjes gebruikt om ver-
kregenn 'goedkope' vrijkaarten te verhogen? In de achttiende eeuw was het gebrui-
kelijkk dat men aan de poort lootjes voor de laagste rang kocht; wilde men een 
beteree zitplaats, dan betaalde men binnen voor een verbeterbnefje bij.15 Dit kan 
ookk in de negentiende eeuw nog wel voorgekomen zijn, maar niet structureel: in 
dee lootjesboeken worden de aantallen verkochte lootjes per rang aangegeven; er is 
eenn aparte kolom voor verbeterbriefjes, maar er zijn er daarvan maar weinig inge-
vuld:: de opbrengsten variëren van 0 tot ongeveer 3,5% - dit laatste zeer spora-
dischh - van de opbrengst per avond. Dit toont aan dat die briefjes geen algemeen 
gebruiktee kaartjes waren. 

Nagelatenn verbeterbriefjes heb ik in de schaarse schouwburgarchieven niet aan-
getroffen.. Wel is een klein aantal reguliere entreebiljetten gered uit de branden die 
dee schouwburg teisterden;16 schroeiplekken aan de zijkanten van de lootjes getui-

plaats;; ofwel omdat het mij onwaarschijnlijk lijk t dat een dergelijk grote 'sprong' van de ene naar 
dee andere rang gemaakt kon worden, met name bij de verhogingen van de goedkoopste rangen; 
hett is de vraag of het publiek van de goedkopere rangen zo'n duur verbeterbriefje (even duur of 
zelfss duurder dan het oorspronkelijke kaartje) kon betalen, en het is twijfelachtig of de overstap 
vann bijvoorbeeld derde amfitheater naar bak tot de gewoonten behoorde, er van uitgaande dat de 
sociaall  'lagere' bevolkingsgroepen op de goedkope rangen zaten. Bij de potentiële rangverbete-
ringring van 20 cent is een vraagteken geplaatst, omdat zo'n prijsverschil tussen de rangen niet voor-
komt;; in de lootjesboeken wordt dan ook nooit melding gemaakt van de verkoop van een verbe-
terbriefjee a 20 cent. 
155 Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg, 170; A.S. de Haas, Het repertoi-
rere van de Amsterdamse Schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001), 10. 
166 GAA bibliotheek, entreebiljetten, T 701.013. 
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genn nog van deze rampzalige gebeurtenissen. De biljetten zijn voorzien van het 
stempell  van de Stadsschouwburg: een bijenkorf, omhuld met egelantiertakken 
mett daaronder het wapen van de stad Amsterdam en het jaartal 1637, en om deze 
beelteniss heen een rand met het opschrift: AMSTELDAMSE S C H O U W-
BURG5:D[oor] : :-YVER : :I[n] : ;-L[iefde] : :-B[loeiende}: :-.. Al deze symbolen herinne-
renn uiteraard aan de rederijkerskamer 'd'Eglentier ', de oorsprong van de Amster-
damsee schouwburg. De biljetten hadden iedere avond een andere kleur. 

Bijj  grote belangstelling voor een voorstell ing waren zogenaamde 'opkopers' ac-
tief,, die de kaartjes - plaatsbewijzen, ook wel 'volg-' of reserveringsbriefjes -
zwartt verhandelden. In de 'Omzwerv ingen door Neêrlands hoofdstad' wordt een 
beschrijvingg van deze praktijk gegeven. 

Err waren namelijk, aangezien den grooten toevloed, volgbriefjes uitgedeeld, de opkoop-
erss hadden er eene tamelijke hoeveelheid van zien meester te worden, en verkochten ze, 
voorr 10 cents en hooger, aan de haasthebbenden en driftigen. Daar wij echter onder deze 
rubriekk niet sorteerden, bleven wij wachten, en verlustigden ons in een schouwspel, dat 
hett Leidscheplein hoogst zeldzaam noemt. Na een paar uur getoefd hebben, schaarden 
wijj  ons echter onder de ongeduldigen, en namen onze toevlugt tot de opkoopers.17 

Zulkee sjacheraars, die 'als bi jenzwermen de ingangen [belegerden]',18 zouden 
voorall  vreemdelingen op het oog hebben. 

Gezegendd dus 't oogenblik, waarin gij aan hunnen handen ontsnapt, den schouwburg zijt 
ingetreden,, om u aan 't bureau, daartoe bestemd, van kaartjes te voorzien! Doch ook daar 
entertt u deze of gene winstzoeker met dezelfde aanbiedingen,19 

zoo waarschuwde een 'Drentse gemeente-assessor' (wethouder) in 1843. 

Laatt gij u door hunne aanvechtingen belezen, gij risqueert ook aan de deur eener zitplaats 
tee komen, waar 't eivol is en gij u niet kunt bergen. Of gij ontdekt te laat, dat uw kaartje 
vann even veel waarde is, als een vervallen coupon, en gij moet derhalve ongetroost uw' 
toevlugtt nemen tot het distributie£wra?«, zoo ge niet verkiest uw logement op te zoe-
ken.20 0 

Datt zulke problemen zich ook in de eerste helft van de negentiende eeuw voorde-
den,, blijk t uit het beleid van de commissarissen, die in 1825 pogingen deden de 
overlastt van deze lieden te beperken, overigens zonder het gewenste resultaat. Met 
eenn 'Reglement van orde en politie voor de schouwburgen' wilden zij de rust in 
hett theater herstellen. De directe aanleiding voor de opstelling van het reglement 
warenn de veelvuldig voorkomende 'kabalen' (intriges) in de zaal. H ierdoor zou 
eenn deel van het gegoede publiek de schouwburg gemeden hebben; nieuwe regels 
moesten n 

177 Jan Kijk in de Wereld, Het Leeskabinet (1846) dB, 78. 
188 [H. Boom en A.G. Lesturgeon], Een Drentsch gemeente-assessor met zijne neven op reis 
naarnaar Amsterdam, in 't voorjaar van 1843 (2 dln. Amsterdam 1845), dl. 1, 258. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
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byy het [bedaard en fatzoenlyk publiek] de huivering uit den weg [...] ruimen, om ook 
vrouwenn naar den schouwburg te geleiden, op avonden waarop, hetzy het optreden van 
nieuwee sujetten, hetzy het opvoeren van nieuwe stukken of andere gelegenheden welke 
aanleidingg kunnen geven tot het vormen van kabalen, tegenwoordig veelal verregaande 
onlustenn verwekken.21 

Burgemeesterr en wethouders achtten zo 'n reglement echter niet doeltreffend, om-
dat t 

hett uiterst moeilyk [is] op de toehoorders, die niet geheel ten onregte ook eenig oordeel 
overr spelers, en derzelver geschiktheid zich aanmatigen, te reglementeeren. 

Enn wat de zwarte handel betreft: zij geloofden niet 

datt de zoogezegde handel in lootjes buiten de schouwburg, door lieden van denzelven on-
afhankelyk,, op eeniger leye wyze kan of mag belet worden. In den Schouwburg, b.v: by 
denn Kastelein, als behorende tot den Schouwburg is dit een geheel ander geval, en daarte-
genn dient men te waken.22 

2.22 ABONNEMENTEN EN VRIJE TOEGANG 

Sommigee bezoekers hoefden zich niet in het gedrang bij het loket te begeven. Men 
konn zich ook voor het hele seizoen abonneren op plaatsen van een bepaalde rang. 
Anderee bezoekers kregen vrijkaarten. De afgifte van dit soort biljetten is niet 
structureell  in de bronnen terug te vinden. Di t betekent dat het toneelbezoek van 
hett publ iek dat van deze plaatsbewijzen gebruik maakte, voor de huidige onder-
zoekerr grotendeels onzichtbaar blijft . Het onderzoek richt zich dan ook alleen op 
hett publ iek dat een kaartje aan de kassa kocht. 

Tochh is het van belang te weten hoe groot het aantal mensen was dat van abon-
nementenn en vrijkaarten gebruik maakte, omdat dan duidelijk is in hoeverre het 
zichtbaree 'kassapubliek' representatief is voor het grote publiek als geheel. Daar-
omm wordt hier aandacht besteed aan de uitgifte van abonnementen en vrijkaarten, 
hoewell  als gezegd het bronnenmateriaal hiervan gebrekkig is. 

Dee minste duidelijkheid bestaat over het abonnementensysteem. Dat er vóór 
18200 abonnementen waren, blijk t uit een discussie over het voortbestaan van het 
systeemm in 1819. Toen besloten was het bestuur van de schouwburg met ingang 
vann het seizoen 1820-21 volledig in handen van de stad Amsterdam te geven, de-
denn de ' leden benoemd tot de zaken van den schouwburg' aan de Raad het vol-
gendee voorstel. 

211 GAA 5181/105/1740, 7-5-1825. 
222 Ibidem, 28-9-1825. 
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[...]]  volstrekt geen uitkopen of zoogenaamde abonnementen toetestaan, als zynde schyn-
baarr voordelig doch in der daad niet anders als ten prejuditie der finantieele omstandighe-
denn van een schouwburg.23 

Hett advies werd vermoedelijk niet opgevolgd, want ook na 1820 zijn er berichten 
overr abonnementen.24 In de notulen van de commissarissen zijn prijzen geno-
teerd:: een abonnement voor een balkon kostte ƒ150, voor een loge ƒ125, voor het 
amfitheaterr ƒ100 en voor de bak ƒ75.25 Di t lijken de enige rangen waarvoor men 
plaatsenn kon huren, al is het mogelijk dat ook het tweede amfitheater daar bij 
hoorde.. Thöne, de penningmeester van de Stadsschouwburg, noemde in zijn aan-
tekeningenn bedragen van ƒ75 en ƒ50 per abonnement. Die ƒ50 zouden op een 
abonnementt op het tweede amfitheater,26 of een deelabonnement op een andere 
rangg kunnen slaan; in de notulen is sprake van een abonnement van ƒ50 voor de 
bak,, voor een resterend deel van het speelseizoen.27 Niet duidelijk is op hoeveel 
plaatsenn of voor hoeveel avonden één abonnement recht gaf. 

I nn hoeverre het bij de rijkere bezoekers usance was een abonnement te nemen, 
iss evenmin precies bekend. In nagenoeg alle overgebleven rekeningen waarin de 
inkomstenn en uitgaven van de voorstell ingen zijn gepreciseerd, ontbreken posten 
mett betrekking tot de verhuur van vaste plaatsen. Alleen op de rekening over 
1818-199 werden twee posten 'u i tkopers' opgevoerd, één ten bedrage van ƒ250 en 
éénn van ƒ185.28 In zijn nauwkeurig bijgehouden boekjes met recettes maakte Thö-
nee slechts twee keer aantekening van verkochte abonnementen, waarmee ƒ575 
respectievelijkk ƒ225 gemoeid waren. Bij het eerste bedrag ging het om acht ui tko-
pingenn in totaal, bij het tweede bedrag werden geen aantallen vermeld. Het is na-
tuurlij kk mogelijk dat de uitgifte van abonnementen in andere boeken bijgehouden 
werd,, en dan zal de administratie bij een van de twee schouwburgbranden verlo-
renn gegaan zijn. Maar het is ook denkbaar dat de schaarse aantekeningen juist een 
indicatiee zijn voor de geringe belangstelling voor de reservering van vaste plaat-
sen. . 

O okk de geciteerde nadelige invloed van abonnementen op de financiële positie 
vann de schouwburg kan hierop duiden. Wanneer hadden zij zo 'n ongunstig effect? 
Al ss er plaatsen voor abonnementen vrijgehouden werden, maar die abonnemen-
tenn niet verkocht werden? Al s de gehuurde plaats niet door de abonnementhou-
derr bezet werd, maar door een bevriende niet-geabonneerde die - vanuit finan-
cieell  perspectief van de schouwburg - beter zelf een los kaartje had kunnen 
kopen?? Di t zijn speculaties, maar als die juist zijn, was de animo voor abonne-

233 GAA 5177/45/3284, 5-1-1820. 
244 GAA 5177/172/500, 'Lijst der vrijdommen over het speeljaar 1840 op 1841'; daarin waren 
ookk kolommen voor 'geabonneerden', op de genoemde rangen; GAA 267/3, 14-8-1820. 
255 GAA 267/3, 14-8-1820. 
266 Dan zou een opmerking over de onmogelijkheid om te bespreken op de eerste en tweede 
gaanderijj  en het derde amfitheater, betrekking kunnen hebben op abonnementen (C. van der Vij -
ver,, Wandelingen in en om Amsterdam, door - (Amsterdam 1829), 79). 
2727 GAA 3/267, 7-11-1821. 
288 GAA 5177/43/1569, 5-5-1819. 
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mentenn gering. Op dit laatste duidt ook een opmerking van een toneelrecensent. 

Ja,, toen er drie banken in den bak geabonneerd waren, en de bloem der toen bloeijende 
letterkundigenn zich in een bepaald balkon vereenigde [vonden geen ongeregeldheden in 
dee schouwburg plaats].2S 

Elders,, in 1841, wordt expliciet gezegd dat 'de abonnés zijn verdwenen'.30 

Wiee zich evenmin hoefden te bekommeren om het verkrijgen van plaatskaarten 
aann de kassa, waren de bevoorrechte bezitters van vrijkaartjes of 'vri jdommen'.31 

Hieroverr zijn wij iets beter geïnformeerd. Vooral rijke toneelliefhebbers profi-
teerdenn van vr i jdommen. Tot de specifiek genoemde geprivilegieerden behoorden 
tott 1820 - het jaar waarin de bestuurswisseling plaats had - onder anderen toneel-
dichters,, hoge militairen, hoge ambtenaren en leden van het Koninkli j k Hof. Voor 
dee levering van oorspronkeli jke of vertaalde toneelstukken ontvingen dichters 
geenn geldelijke beloning maar, sinds 1795,32 voor het leven het recht op gratis toe-
gangg tot de schouwburg, op een zitplaats naar keuze. Voor koning Willem I en de 
zijnenn werd vanaf 181633 voortdurend een fraai gedecoreerde loge ter beschikking 
gehouden,, waarvan bij afwezigheid van de koninkli jke hofhouding ook de burge-
meesters)) van Amsterdam gebruik mocht(en) maken. Al s tegemoetkoming in de 
kostenn ontving de schouwburg van 's koningswege jaarlijks een bedrag van 
ƒ4000.344 De burgemeester(s) stonden twee hoekbalkons en de twee geblindeerde 
logess in de voetstukken van Melpomene en Thalia ter beschikking. De leden van 
dee zogenaamde 'opperdirectie' van de schouwburg - degenen die vóór 1820 van 
stadswegee de supervisie over de schouwburg hadden - mochten ook van een loge 
gebruikk maken.35 Leden van de Raad waren vanaf 6 mei 1818 gerechtigd twee lo-
gess te gebruiken, maar moesten hiervoor wel het gewone entreegeld betalen.36 

Daarnaastt had vermoedelijk vóór 1820 een groot aantal andere, niet nader aan-
geduidee functionarissen het recht op vrije toegang. Ondanks de bepaling dat 'de mees-
tee [...] zuinigheid ten dezen opzichte in acht genomen' diende te worden,37 werden 
vrijkaartenn in die tij d blijkbaar met gulle hand uitgereikt. De in 1820 aangetreden 
nieuwee Commissarissen hadden becijferd, dat met de verleende vrijbiljetten voor 
balkons,, loges, loges grillées en amfitheater voorheen jaarlijks een inkomstender-
vingg van ongeveer ƒ10.000 gemoeid was. Al s dit waar is, dan is het aantal uitgege-
venn vrijkaarten inderdaad aanzienlijk geweest, zoals enkele rekensommetjes aan-

299 Pandora, 85. 
300 De Amsterdamscbe Stads Schouwburg, in 1841 (Amsterdam 1841), 15. Maar dit sloeg moge-
lij kk op de situatie onder een nieuw bestuur. 
311 GAA 267/34F t/m 34AA, programma-aankondigingen. 
322 GAA 5177/68/1722, 9-10-1824. 
333 GAA 5177/26/1173, 11-4-1816. 
344 Ibidem; onder meer GAA 5181/27/654, 25-2-1816, 21-3-1816. 
355 Onder meer GAA 5177/15/1559, 22-6-1814, art. 14,15; idem/16/2051, 30-8-1814, art. 14,15; 
idem/21/1769,, 4-8-1815, art.13,14; idem/36/1024, 20-5-1818, art.13,15. 
366 GAA 5177/36/1023, 6-5-1818. 
377 Onder meer: GAA 5177/15/1559, art. 16; idem/16,/2051, art.16; idem/21/1769, art. 15; 
idem/36/1024,, art. 16. 
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tonen.. De prijzen van de betreffende rangen bedroegen als gezegd: ƒ12 voor een 
logee grillée, ƒ2,60 voor het balkon, ƒ2,20 voor de loges, ƒ 1,80 voor het amfitheater. 
Err waren maar twee loges grillées; uitgaande van een dagelijkse bezetting en van een 
gemiddeldd aantal opvoeringsavonden van 130 per jaar,38 zou de schouwburg hier-
meee 2 x ƒ 12 x 130 = ƒ3120 aan inkomsten misgelopen zijn. Van het overgebleven 
bedrag,, ƒ6880, zouden dan vrijkaarten in de prijsklasse van ƒ2.60 tot ƒ1.80 uitge-
gevenn zijn. Dit zou een totaal aantal verleende vrije toegangen van 2646 tot 3822 per 
jaarr betekend hebben. Bij een totaal aantal opvoeringsdagen van 130, zouden dan 
gemiddeldd 20 tot 29 vrijdommen per dag verstrekt zijn. Gingen de bezitters van de 
vrijkaartenn bijvoorbeeld alleen op zaterdag naar het toneel, dan zouden op deze dag 
circaa 70 tot 100 mensen gratis toegang tot de schouwburg gehad hebben. 

Nadatt in 1820 het beheer van het theater in stedelijke handen overgegaan was, 
werdd getracht de blijkbaar overvloedige stroom vrijkaarten enigszins in te dam-
men.. Vooral dichters zagen hun 'vrijdommen' na 1820 danig beperkt; in plaats van 
vrijee toegang tot alle zitplaatsen in de zaal, werden hun nu slechts vrijkaarten tot 
dee bak verleend. Alleen wanneer een 'nationaal stuk in opstel of versen van eigen 
vinding'' opgevoerd werd, stelden de Commissarissen de schrijver gedurende en-
kelee dagen een loge ter beschikking: in het seizoen van de première bij iedere op-
voeringg van het toneelstuk, in de andere seizoenen op één avond naar keuze. De 
overigee ereplaatsen verdwenen blijkbaar nagenoeg allemaal. Als gratis plaatsen 
werdenn gehandhaafd de loge voor de koning, de beide loges grillées en drie bal-
konss voor hoge functionarissen: twee balkons en één loge grillée waren bestemd 
voorr de burgemeester(s) en hun echtgenotes en - bij afwezigheid van de eersten -
dee thesaurier en de secretaris van de gemeente; het andere balkon was gereserveerd 
voorr de civiele en militaire gouverneur, de commandant der stad Amsterdam, en 
enkelee 'hoge staatsambtenaren' met hun echtgenotes, te weten: de beide voorzit-
terss van de Kamers der Staten-Generaal, de vice-president van de Raad van State, 
dee ministers, de commissaris-generaal van oorlog, de president van het Hoge Ge-
rechtshoff  en de voorzitter van het gezeten Hof van de provincie Noord-Holland. 
Dee in de schouwburg dienstdoende commissaris van politie mocht de plaats 'na-
bijj  het amfitheater' blijven gebruiken. Voor de leden van de Raad werden weer 
tweee loges gereserveerd, maar ook nu moesten de ambtenaren voor deze zitplaat-
senn betalen; maakten zij er geen gebruik van, dan werden de betreffende lootjes 
aann overige belangstellenden verkocht.39 

Alss ik aanneem dat met deze maatregelen inderdaad een besparing bereikt werd, 
dann kunnen deze rechthebbenden op vrije toegang geen dagelijkse schouwburg-
bezoekerss geweest zijn. Maakten zij allemaal op iedere speeldag van hun vrijdom 
gebruik,, dan waren de kosten voor de schouwburg hoger dan ƒ 10.000; gingen zij 
allemaall  bijvoorbeeld één keer per week naar de schouwburg, dan leverden de 
maatregelenn al een geschatte bezuiniging op van bijna ƒ5000. Bij vergelijking van 

388 Dit gemiddelde hanteerden de commissarissen ook: GAA 5177/170/11, 31-12-1840. 
399 GAA 5177/49/1691F, 19-7-1820 en 5181/63/3383, 26-10-1820; ook: 5177/45/3284, 26-1-
18200 en Idem/46/939, Bijlage behorende bij den raming van ontvangsten en uitgaven voor de 
Stadss Schouwburg te Amsterdam over het speelsaisoen 1820 en 1821. 
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dee situatie van vóór 1820 en daarna moet dan ook rekening gehouden worden met 
hett feit dat de berekeningen voor de situatie van vóór 1820 gebaseerd zijn op het 
totalee aantal vrijdommen en niet op het aantal personen dat recht op vrij e toegang 
had,, terwijl de schattingen van de situatie na 1820 wél gegrond zijn op het aantal 
personenn dat over een vrijdom beschikte. 

Dee voor hun toneelarbeid onbezoldigde dichters waren overigens zeer veront-
waardigdd over de nieuwe gang van zaken. Nadat 

tweee hunner [...] de vrye toegang tot de hogere rangen door aldaar oppassende suppoos-
ten,, op gezag van Heeren Kommissarissen van den Stads Schouwburg geweigerd gewor-
denn [waren], en zy van daar verwezen [werden] naar den Bak, als nu voortaan tot zitplaats 
voorr de Dichters bestemd, 

beklaagdenn zij zich schriftelijk bij de Raad van Amsterdam; zij achtten zich in hun 
inn 1795 verworven rechten aangetast, en de verwijzing naar de bak voelden zij als 
'eenee algeheele uitsluit ing uit den schouwburg'.40 Vermoedelijk speelde hier ook 
hett standsverschil een rol; sommige dichters behoorden tot hoge sociale kringen. 
Zoo was Rhijnvis Feith (1753-1824) jurist en burgemeester van Zwolle; Jan van 's-
Gravenweertt jurist en onder meer referendaris bij het Ministerie van Buitenland-
see Zaken; Hendr ik Harmen Klij n (1773-1856) suikerraffinadeur, later rentenier; 
Jacobb van Lennep (1802-1868) jurist en rijks-advokaat; Adolph Frederik Henr ide 
dee Lespinasse (1819-1881) medicus; Aart Veder (1808-1862) jurist en advokaat; 
Jann van Walré (1759-1837) rentenier; Willem Hendr ik Warnsinck Bsz. (1782-
1857)) suikerraffinadeur; Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) jurist, koop-
mann en later hoofdcommissaris van politie. Omdat ten gevolge van de regeling en-
kelee dichters hun medewerking aan de schouwburg opzegden, en er zich 
bovendienn geen nieuwe dichters aandienden,41 besloot de Raad vier jaar later de 
bepalingenn enigszins te versoepelen, in de verwachting dat dit de schrijvers 'voor-
zekerr tot aanmoediging [zou] verstrekken'. Conform het voorstel van de Com-
missarissenn werd het volgende besloten. 

[...]]  aan de Dichters welken in den jare 1810 de vrye toegang tot alle rangen in den 
Schouwburgg bezaten die onderscheiding terug te geven en die onderscheiding uittestrek-
kenn tot die Dichters welke sedert 1810 door oorspronkelyke of nagevolgde en vertoonde 
treurr of blyspelen in verzen zich die onderscheiding hebben waardig gemaakt en wel by-
zonderr tot de Heeren Konynenberg, H.H. Klyn, Jabot en W.H. Warnsinck.42 

Verderr zou men bij het verlenen van vrijkaarten in het vervolg de volgende classi-
ficatiee hanteren, al naar gelang het aantal stukken en de moeili jkheidsgraad van het 
dramaa - waaraan tevens de voorkeur van de Commissarissen voor de diverse to-
neelgenress af te lezen is: 

400 GAA 5177/49/1627, 4-10-1820. 
411 GAA 5177/68/1722, 9-10-1824. 
422 GAA, 5079 (Archief Gemeenteraad van Amsterdam)/8, 8-9-1824. 
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-- toegang tot de balkons werd verleend aan: dichters van ofwel één oorspronke-
lij kk treurspel of blijspel in vijf bedrijven, dan wel van twee oorspronkelijke blij -
spelenn in twee of drie bedrijven, of drie nagevolgde treur- of blijspelen in drie of 
vijff  bedrijven; alle in verzen; 

-- een ereplaats in de loges werd vergund aan: schrijvers van één oorspronkelijk 
treur-- of blijspel in drie bedrijven en in verzen, of van één oorspronkelijk stuk 
inn vijf bedrijven en in proza, of van een nagevolgd stuk van twee treur- of blij -
spelenn in vijf bedrijven en in verzen; 

-- vrijdom voor het amfitheater kregen: auteurs van één oorspronkelijk stuk in 
driee of vier bedrijven en in proza, ofwel van de navolging van een treur- of blij -
spell  in vijf of drie bedrijven en in verzen; 

-- vrijkaarten voor de bak ontvingen: degenen die twee oorspronkelijke blijspelen 
off  blijspelen met zang in één bedrijf vervaardigd hadden, of vier toneelwerken 
inn proza vertaald hadden.43 

Dee bepalingen bleven van kracht tot 1841, toen zich opnieuw een bestuursveran-
deringg voltrok. 

Ookk de regeling uit 1824 was sommigen een doorn in het oog, vooral wanneer 
zijj  de bestaande sociale orde doorkruiste. Dat blijkt uit de regelmatige correspon-
dentiee die Jacob Willem van den Biesen (1797-1845), directeur van het in 1828 op-
gerichtee Algemeen Handelsblad ̂ over dit onderwerp voerde. Van den Biesen 
had,, vermoedelijk in 1828, een verzoek tot vrije toegang ingediend, mogelijk ten 
behoevee van de toneelkritiek in zijn krant. Hoewel de toneelrecensies in het Alge-
meenmeen Handelsblad anoniem verschenen - wat in die tijd nog steeds gebruikelijk 
wass -, is het niet ondenkbaar dat Van den Biesen op zijn minst een van degenen 
wass die de toneelbeoordelingen in zijn periodiek verzorgde; enkele recensies in 
zijnn krant zijn ondertekend met de initialen 'V.B.'; bovendien gaf hij voor zijn ver-
zoekk om 'eene vrije Toegangskaan [...] voor mij-zelven of voor eenig ander Lid 
derr Redactie' als reden op: in de krant 'alsdan publiek te maken een meer uitge-
breidd verslag der voornaamste representatien'.45 Niet dan nadat hij twee toneel-
stukjess bij de Commissarissen had ingediend, kreeg hij, conform de bestaande re-
geling,, de beschikking over een vrije plaats op het amfitheater, met de verzekering 
datt hem 'by verdere letterarbeid' ook de vrije toegang tot de loges verleend zou 
kunnenn worden. Ondanks zijn vier jaar later ingediende toneelstuk De Voorpost, 

433 GAA 5079/8; 5177/68/1722, 9-10-1824. 
444 Deze krant werd na 1 november 1831 uitgegeven onder de naam Nieuwe Amsterdamscbe 
CourantCourant en Algemeen Handelsblad, vanaf 6 maart 1836 als Nieuwe Amsterdamscbe Courant Al-
gemeengemeen Handelsblad. 
455 GAA 5181/Generale Indicateur 1828/3849 (het betreffende stuk bleek onvindbaar). J. 
Schouwenaarr schreef over Van den Biesen: Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de 
politiekepolitieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845) (Amsterdam 1999), maar wie de toneel-
recensentenn waren, wordt daarin niet opgehelderd. Wel blijk t uit zijn studie dat T. Olivier-Schil-
peroortt één van de redacteurs was. Gezien zijn Proeve van beoordeelende tooneel-dichtkunde, op 
hethet treurspel Montigni toegepast (Amsterdam 1822), had hij belangstelling voor toneel; het is mo-
gelijkk dat ook hij toneelkritieken leverde. 
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voldeedd hij niet aan de gewenste vereisten. Nog twee keer daarna deed hij, maar 
steedss tevergeefs, een beroep op de bestuurders van het theater om hem vrijdom 
voorr de loges te verlenen. Als argumenten voerde hij aan, dat zijn blad dagelijks 
eenn gratis annonce plaatste van de verwachte voorstellingen in de schouwburg, 
waarvoorr de krant per advertentie steeds vijfendertig cent zegelrecht moest beta-
len;; en bovendien - en hierop was Van den Biesens vasthoudendheid misschien 
well  voornamelijk terug te voeren - ging hij 'niet alléén in den schouwburg' en kon 
hijj  toch 'met [zyne] vrouw op het amfitheater geene plaats [...] nemen.'46 

Well  gratis toegang tot de loges kreeg in 1839 de literator Jeronimo de Vries Je-
ronimuszoon,477 vanwege zijn benoeming, in augustus van dat jaar, tot censor van 
hett toneel van de particuliere schouwburgen in Amsterdam.48 

Bijj  bijzondere voorstellingen was overigens geen enkele vrijdom geldig. De 
prijss van een schouwburgkaartje was voor veel toneelauteurs bij die gelegenheden 
groterr dan hun enthousiasme voor de opvoering, want veel schrijvers sloegen in 
zo'nn geval de voorstelling over.49 

Concluderendd kan gesteld worden dat het aantal abonnementhouders mogelijk 
niett bijzonder groot was. Wat betreft het aantal rechthebbenden op vrijdommen 
vormdee het jaar 1820 een zekere cesuur. Beperkende maatregelen in dat jaar ten 
aanzienn van het aantal niet-betalende bezoekers hebben er vermoedelijk toe geleid 
datt na 1820 de totale recettes naar verhouding in grotere mate gevormd werden 
doorr het betalende kassapubliek dan daarvoor. 

2.33 RANGCAPACITEIT 

Naa het kopen van een kaartje nam men plaats in de zaal. Hoe die precies ingericht 
wass weten wij niet, omdat er bij mijn weten geen bouwtekeningen van de inrich-
tingg in het begin van de negentiende eeuw bewaard gebleven zijn. Ik moet het aan-
tall  zitplaatsen dus uit andere bronnen reconstrueren - secundaire literatuur is niet 
volledigg bruikbaar, omdat die andere jaren betreft en niet altijd nauwkeurig is.50 

Dee Amsterdamse schouwburg op het Leidseplein dateert van 1774 (illustratie 
8).. Later zijn er enkele interne verbouwingen geweest, de ingrijpendste in 1790, 
toenn het auditorium voorzien werd van een derde verdieping.51 De indeling in 

466 GAA 5181/160/1947, 1-3-1832; idem/251/607, 31-12-1838, 16-1-1839, 17-1-1839 (accenten 
HR). . 
477 GAA 5181/262/8376,20-8-1839. 
488 H.K. Teune, 'Amsterdamsche tooneelcensuur', Vragen des tijds (1926), dl.1, 128-139, aldaar 
132. . 
499 DAN 5 (1831) 1,35. 
500 Gegevens over de rangcapaciteit vermelden onder meer Mattheij, 37-45, en C.N. Wybrands, 
'22 februari 1874', Noord- en Zuid-Nederlandsche tooneel-almanak voor 1875, 74-85, aldaar 80. 
511 Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, 
kerkkerk en staat, schooien, schutteryen, gilden en regeeringe, beschreven. Vervolg op het werk van 
JanJan Wagenaar, historieschrijver der stad. vierde stuk (Amsterdam, Harlingen 1788) [folio-editie], 
495;; GAA 5040/76, 80, rapporten van Abraham van der Hart, een van de directeuren van de 
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77/.. 8 Interieur van de Amsterdamse Schouwburg, 1774. 

..  ' > ^""  p&£zS^: A«' 

lil.lil.  9 Interieur van de Amsterdamse Schouwburg, vermoedelijk sinds 1783 (wat het aantal 
zitplaatsenzitplaatsen betreft). 
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rangenn zoals die in het begin van de negentiende eeuw bestond, dateert van dat 
jaar.. Een kleinere verbouwing had plaats in 1782-83, toen het balkon met twaalf 
tott zestien plaatsen vergroot werd door de bouw van een extra balkonloge.52 An-
deree veranderingen in het aantal zitplaatsen werden vermoedelijk niet aangebracht 
(illustratiee 9). 

Zoalss gezegd, had de schouwburg aanvankelijk twee verdiepingen.53 Op de be-
ganee grond waren de balkonloges, de loges, de bak en de staanplaatsen (schellink-
je);; op de eerste verdieping de galerijplaatsen; op de tweede verdieping de twaalf-
stuiversplaatsen.. In 1790 werd het goedkope schellinkje op de derde verdieping 
gesitueerd.. Daarmee kreeg het de naam 'tweede gaanderij' (officieel) of 'Engelen-
bak'' (officieus); ook 'Schellinkje' bleef in gebruik. Het gedeelte recht tegenover 
hett toneel op deze verdieping werd toen derde amfitheater, terwijl op de plek van 
dee vroegere schellingsplaats het eerste amfitheater ontstond. Op de tweede ver-
diepingg werd een tweede amfitheater afgescheiden van de gaanderij. De overige 
rangenn - balkon, loges en bak — bleven bij de verbouwing in 1790 intact. 

Voorr de reconstructie van het aantal zitplaatsen in de loges en de bak zijn dus 
bronnenn uit 1774 bruikbaar.54 Nauwkeurige informatie geven de Historie van den 
nieuwennieuwen Amsterdamseben Schouwburg en twee plattegronden van de toenmalige 
stadsarchitect,, J.E. de Witte. Voor de capaciteit van de andere rangen kan gebruik 
gemaaktt worden van twee borderellenboeken uit 1835-36 en 1838-39, waarin 
voorr elke voorstelling onder meer het aantal van de drukker ontvangen en het aan-
tall  verkochte kaartjes per rang genoteerd is.55 Deze informatie is gedetailleerd, 
maarr heeft geen betrekking op eventuele vrijkaartjes en abonnementen; het is bo-
vendienn denkbaar dat in geen van de twee seizoenen het maximum aantal lootjes 
verkochtt is. De informatie uit deze lootjesboeken moet dan ook vergeleken wor-
denn met die uit andere bronnen: een memorie van genoemde Van der Hart; twee 
bespreekplannen;; brieven over plaatsbesprekingen; contemporaine beschrijvin-
genn van de schouwburg. De rangcapaciteit in de verschillende bronnen genoemd, 
iss aangegeven in tabel 2.1. Volledigheidshalve vermeld ik ook de aantallen zit-
plaatsenn uit secundaire literatuur, van Mattheij en Wybrands. Verschillen in de 
vermeldee capaciteit worden onder meer veroorzaakt door de ongelijksoortigheid 
vann de bronnen. 

dienstt 'Stadswerken en gebouwen' en beheerder (1777-1820) van het departement 'burgerbouw-
kunde',, waaronder het onderhoud van de Stadsschouwburg ressorteerde. 
522 Mattheij, 42. 
533 Fokke, 21-23; twee plattegronden van de toenmalige stadsarchitect J.E. de Witte, in: Afbeel-
dingendingen van den Schouwburg te Amsterdam; geinventeerd door den Heere Jacob Eduard de Witte 
[...J[...J uitgegeven door Johannes Smit (Amsterdam 1774), volgens Mattheij, 39. 
544 Mattheij meent dat deze bronnen voor de totale capaciteit bruikbaar zijn ((p. 37-42). Dit lijk t 
mijj  niet juist, omdat hij de ingrijpende verbouwing uit 1790 - door hem in 1795 gesitueerd - vrij -
well  negeert: 'toen [...] een tweede gaanderij boven de eerste werd gebouwd, veranderde waar-
schijnlijkk het totale aantal plaatsen niet'; de inrichting van de zaal zag er volgens hem aan het ein-
dee van de negentiende eeuw, na een nieuwe verbouwing in 1874, nog geheel zo uit 'als vroeger' (p. 
42,, en noot 69). 
555 Zie p. 37. 
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Dee lootjesboeken geven de capaciteit van iedere rang. Daaruit kan men een 
maximumm aantal zitplaatsen van 1397 becijferen - dat is het hoogste aantal entree-
bewijzenn dat van de drukker ontvangen werd. Het aantal verkochte kaartjes week 
daarr niet veel van af.56 Ik neem daarom aan dat het aantal bestelde kaartjes niet 
groterr was dan het aantal beschikbare zitplaatsen - wat bijvoorbeeld voor zou ko-
menn als bij de drukker alleen een veelvoud van een zekere hoeveelheid kaartjes be-
steldd kon worden, of wanneer meer lootjes in reserve gehouden werden dan er 
plaatsenn waren. 

Vann der Hart geeft aantallen voor het balkon, de loges, het amfitheater en de bak 
afzonderlijk,, en vermeldt de capaciteit van het tweede amfitheater en de gaanderij, 
respectievelijkk het derde amfitheater en de tweede gaanderij tezamen. De ge-
noemdee aantallen komen overeen met die in de lootjesboeken. In verband met de 
veiligheidd drong Van der Hart in zijn memorie aan op verbeteringen van het ge-
bouw,, omdat zich zo'n groot aantal mensen in het auditorium kon bevinden. Om-
datt het rapport dus min of meer 'politiek' van aard is, zijn de genoemde aantallen 
zitplaatsenn vermoedelijk ruim genomen; zij waren 'ten naasten by [en] alles vol 
gereekent'.. Opmerkelijk zijn de genoemde 'passages', die tot de bak gerekend 
werden.. Daarmee zullen de gangen in de zaal wel bedoeld zijn, waar bij grote be-
langstellingg extra plaatsen gecreëerd werden. Het aantal toeschouwers kon zo-
doendee aanmerkelijk hoger uitkomen: 

hett Parterre, het Amfitheater en de Balcons [bevatten] te samen omstreeks de 460 Zit-
plaatsen,, en dus zonder te reekenen het aanzienlijk aantal het welk zig doorgaands bo-
vendienn nog in de Passages bevind, als wanneer men het getal wel op ruim 600 pn. mag be-
grooten.57 7 

Ookk uit toneelrecensies valt op te maken dat men in de passages extra plaatsen kon 
creëren;; de toeschouwers namen daar dan genoegen met een staanplaats of zaten 
'opp een duur gekocht stoofje' tegen de balkons aan.58 

Hett door Van der Hart genoemde aantal van 600 komt overeen met informatie 
uitt andere bronnen. In de Historie is te lezen dat men in de bak 'al eens vyfhon-
derdd [had] geteld', terwijl daar normaal plaats was voor 330 toeschouwers.59 Dat 
zijnzijn er dus veertig meer dan de conservatieve schatting in Van der Harts memorie. 
Ditt verschil is mogelijk te verklaren doordat in de bak geen stoelen maar lange 
bankenn stonden, waarop men bij grote belangstelling kon inschikken.60 

566 Maximum aantal bestelde kaartjes voor balkon: 90, bijv. 23-4-36; loges: 126, 11-2-1836; am-
fitheater:: 78, 6-4-1836; bak: 500, bijv. 23-4-1836; tweede amfitheater: 100, bijv. 6-1-1836; gaande-
rij :: 175, 18-1 -1836; derde amfitheater: 100, 19-9-1835; tweede gaanderij: 229,1-1-1839. Maximum 
aantall  verkochte lootjes: balkon: 79, 15-4-1839; loges: 121, 11-2-1836; amfitheater: 71, 11-2-1836; 
bak:: 465, 23-4-1836; tweede amfitheater: 93, 6-1-1836; gaanderij: 155, 18-1-1836; derde amfi-
theater:: 99. bijv. 27-2-1836; tweede gaanderij: 228, 1-1-1839. 
577 GAA 5040/80, p. 267-278. 
588 DAN 1 (1827) VIII , 229; De Tooneelkijker I, 175. 
599 Fokke, 21. 
600 Bij een totaal van achttien banken zouden dan nog twee toeschouwers per bank extra hebben 
moetenn plaatsnemen, hetgeen niet onaannemelijk is. 
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III.III.  10 Bespreekplannen van de Stadsschouwburg, 1801 (rechts; aan de linkerkant de 
zitplaatsenzitplaatsen in de bak vóór de bouw van het amfitheater). 

Inn sommige contemporaine schouwburgbeschrijvingen wordt de zaalcapaciteit 
nogg hoger geschat dan in de zojuist genoemde bronnen. C. van der Vijver vermeldt 
inn zijn Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam een totaal van 1600 plaat-
sen,, zo ook Boom en Lesturgeon in Een Drentscb gemeente-assessor.,61 C.F. Haug 
schrijftt dat 'de geheele schouwplaats by de vyfentwintighonderd menschen [kan] 
bevatten'62,, maar dat is gezien de andere bronnen vermoedelijk wat overdreven. 

Vann een beduidend lagere rangcapaciteit is sprake in enkele brieven van de 
schouwburgcommissarissenn aan Burgemeester en Wethouders, waarin de reserve-
ringg van zitplaatsen op de dure rangen - balkon, loges, amfitheater en bak - aan de 
ordee komt. Voor de bak wordt bijvoorbeeld een capaciteit van 300 plaatsen ge-
noemd.. Ter gelegenheid van enkele bijzondere voorstellingen in 1839 en 1840 
moestenn er zitplaatsen voor geïnviteerden achtergehouden worden.63 De Com-
missarissenn deden hun best het aantal reserveringen te beperken, omdat 'het, by 
plegtigee gelegenheden uitsluiten van het publiek, hetwelk anders den steun des 
schouwburgss is, hetzelve misnoegd en verdrietig maakt'.64 Ik neem aan dat zij om 
hunn doel te bereiken de vermelding van de rangcapaciteit aan de krappe kant hiel-
denn en in elk geval de eventuele extra plaatsen niet vermeldden. 

611 Van der Vijver, Geschiedkundige beschrijving, 395; Boom en Lesturgeon, 258. 
622 Brieven uit Amsteldam over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde, van C.F. 
Haug,Haug, uit het Hoogduitsch vertaald (Amsterdam 1805), in vertaling bij L.A.C. Hesse (red.), 53-54. 
633 GAA 5181/262/8710, 2-9-1839; Idem/278/9817, 14-11-1840. 
644 GAA 5181/262/8710, 2-9-1839. 
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III.III.  11 Bespreekplan Stads-Schouwburg, na 1873. 

Inn dezelfde orde als in de brieven van de commissarissen ligt het aantal zitplaat-
senn op een bespreekplan uit 1801. Deze plattegrond is niet volledig; alleen de bak 
enn het eerste en tweede amfitheater zijn afgebeeld.65 Aannemelijk is dat alle 'offi-
ciële'' zitplaatsen staan aangegeven, dus niet de extra plaatsen die in de gangpaden 
enn met inschikken geschapen konden worden (illustratie 10 en tabel 1). 

Eenn tweede, compleet, bespreekplan laat op de eerste twee amfitheaters verge-
lijkbaree aantallen zien, maar geeft een lagere capaciteit van de bak, of het parterre 
(illustratiee 11).66 Het stuk is niet van een jaartal voorzien, maar vergelijking met de 
beschrijvingg van de zaal door C.N. Wybrands in 1875 leert dat het de situatie na 
18733 moet betreffen, toen er opnieuw een ingrijpende verbouwing had plaatsge-
had.677 Dat de zaal daarna 'nog geheel ingericht [is] als vroeger', zoals Wybrands 
beweert,, kan niet waar zijn; in elk geval werden toen de stalles afgescheiden van de 
parterre,, hetgeen de lagere capaciteit van de voormalige bak verklaart. Of er nog 

655 Bespreekplannen (knipselmap Stadsschouwburg, Collectie TIN) . 
666 GAA, Bibliotheek, T 701.012. 
677 Wybrands, '2 februari 1874', 80. 
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meerr veranderingen in de rangen tot stand kwamen, is niet bekend.68 

Concluderendd kan gesteld worden dat de cijfers in twee richtingen convergeren. 
Hett bespreekplan uit 1801 en de correspondentie over de reservering van zitplaat-
senn uit 1839 en 1840 geven tamelijk lage aantallen; de memorie van Van der Hart en 
dee lootjesboeken vermelden een grotere capaciteit. Het is mogelijk dat deze capaciteit 
voorall  door extra gecreëerde zitplaatsen tot stand gekomen is; de lagere cijfers zou-
denn dan wellicht de 'reguliere' capaciteit benaderen. Met name de lootjesboeken wij -
zenn echter op een praktijk waarbij deze aantallen dikwijl s overschreden werden.69 

Ookk is zeker dat het aantal zitplaatsen dat in deze schriften aangegeven wordt, er 
inderdaadd was. In verband met vrijkaarten en eventuele abonnementen op de duur-
deree rangen, is de uit de lootjesboeken gereconstrueerde maximale capaciteit van 
mett name balkons en loges misschien iets te laag; dit zou de hogere aantallen voor 
dezee rangen in het rapport van Van der Hart kunnen verklaren. 

Inn de hoofdstukken over het toneelbezoek zal bij de berekening van de relatie-
vee rangbezetting uitgegaan worden van het grootst genoemde aantal zitplaatsen in 
dee bronnen die de situatie uit mijn onderzoeksperiode beschrijven; voor het bal-
konn 90; de loges 150; het amfitheater 80; de bak 500; het tweede amfitheater 100; 
dee gaanderij 175; het derde amfitheater 100; de tweede gaanderij 229. Het is mo-
gelijkk dat dan gerekend wordt met een zekere overbezetting, maar het staat vast 
datt die werkelijk voorkwam. De keuze is wat arbitrair, maar methodisch gezien 
mijnss inziens gerechtvaardigd, omdat het steeds om relatieve vergelijkingen gaat 
enn de conclusies op tendenzen steunen; kleine afwijkingen van de werkelijke zaal-
bezettingg zullen de uiteindelijke conclusies niet beïnvloeden. 

2.44 SPEELAVOND 

Dee Amsterdamse Schouwburg was van eind augustus tot eind mei geopend. Vas-
tee speeldagen in de schouwburg waren de maandag, woensdag en zaterdag. Een 
enkelee keer werden voorstellingen gegeven op dinsdag, donderdag of vrijdag, 
maarr die hadden een bijzonder karakter. Op donderdag vonden doorgaans bene-
fietvoorstellingenn plaats, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan een ac-
teurr of actrice, aan het 'fonds' voor toneelspelers (ten bate van hun opleiding of 
oudedagsvoorziening)) of, soms, aan een door een ongeluk getroffen burger. Dins-
dagss of vrijdags werd er bij uitzondering gespeeld; wanneer bijvoorbeeld de vaste 
speeldagg op een christelijke feestdag viel, mochten er geen voorstellingen gegeven 
worden.. Op zondag was de schouwburg gesloten.70 Tijdens de Amsterdamse ker-

688 Pogingen hierover in het archief meer te achterhalen, hebben niets opgeleverd. 
699 In dertien procent van het aantal speeldagen werden in totaal meer dan 1000 kaartjes ver-
kocht.. Gemiddeld werden in de twee seizoenen waarvan de kaartverkoop per rang beschikbaar is, 
9899 lootjes besteld - dit is bij benadering 70 tot 80 procent van de door Van der Hart en in de loot-
jesboekenn vermelde maxima -, waarvan ongeveer 82 procent (811 biljetten) ook werkelijk ver-
kochtt werd. 
700 GAA 267/34F t/m/34AA, programma-aankondigingen; GAA 5177/16/2051,30-8-1814, art. 
17;; idem/15/1559, 22-6-1814, art. 17; idem/21/1769, 4-8-1815, art.16; idem/36/1024, 20-5-1818, 
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miss in de eerste drie weken van september71 was de schouwburg, vanaf de tweede 
kermisweek,, iedere dag geopend, behalve 's zondags. 

Dee voorstelling begon gewoonlijk om een uur of zes - soms een half uur eerder 
off  later - en duurde tot ongeveer elf uur 's avonds.72 De meeste avonden werden 
vanoudss met meer dan één toneelstuk gevuld. Het publiek kreeg meestal één lan-
gerr durend hoofdspel te zien, dat vergezeld ging van één of meer voor- of nastuk-
ken.. Op de toneelaffiches en in de toneelaankondigingen werd het onderscheid 
tussenn op te voeren hoofdspelen en voor- of nastukken doorgaans typografisch 
aangegeven;; het hoofdspel werd meestal in een groter of anderszins opvallender 
lettertypee gedrukt. Ook stilistisch werd in de regel duidelijk gemaakt welk van de 
toneelstukkenn als hoofdspel werd beschouwd, door frases als 'en na hetzelve' en 
'voorr hetzelve'.73 'Werd beschouwd', omdat het verschil tussen voor- of nastuk-
kenn en hoofdspelen niet altijd even groot was. Sommige toneelstukken konden, 
opp verschillende speelavonden, nu eens hoofdspel, dan weer nastuk zijn. Zo werd 
ongeveerr tweederde van de blijspelen die als nastuk fungeerden, op andere avon-
denn als hoofdspel op het programma gezet.74 Dit gold echter niet voor alle genres. 
Zoalss de tragedies, vanouds, altijd hoofdspelen waren, zo waren de balletten, di-
vertissementenn en ballet-pantomimes altijd nastukken. 

art.. 17; idem/44/2565, 13-8-1819, art.17, huurcontracten van de schouwburg. 
711 M. Keyser, Komt dat zien! De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw (Amsterdam, 
1976),, 13. Volgens het kermisreglementuit 1814 duurde de kermis 14 dagen voor'vreemde' koop-
liedenn en 21 dagen voor Amsterdamse handelaren; op de Botermarkt mocht evenwel door alle 
koopliedenn gedurende 21 dagen jaarmarkt gehouden worden. 
722 De aanvangstijd werd op de programma-aankondigingen aangegeven. Voor de sluitingstijd 
ziee W.J. Hofdijk, 'Een avond op het Leidsche-plein', Noord- en Zuid-Nederlandscbe Tooneel-Al-
manakmanak voor 1879, 83-85, aldaar 84; K.Fr.H. Steltzer, Fragmentarische Mittheilungen iiber eine 
ReiseReise durch Holland und einen Tbeil von Belgien im Herbste 1834 (Köln am Rhein 1835), 99. 
733 Slechts een heel enkele keer was de typografie of stijl wat betreft het onderscheid tussen 
hoofd-- en naspelen verwarrend, hetzij omdat er geen onderscheid werd aangegeven, hetzij omdat 
eenn duidelijk veel kleiner toneelstuk op een opvallende wijze geafficheerd werd - misschien uit 
hett oogpunt van reclame. In dat geval heb ik mij laten leiden door het aantal bedrijven van de to-
neelstukkenn en het toneelstuk met het grootste aantal bedrijven als hoofdspel beschouwd (tenzij 
hett ging om een ballet, divertissement of ballet-pantomime, die altijd fungeerden als nastuk). Zie 
ookk de volgende noot. 
744 Uit controle van het aantal bedrijven blijk t dat dit verschijnsel vermoedelijk niet veroorzaakt 
wordtt door een eventueel foutieve interpretatie van de opmaak van de affiches; het kwam slechts 
heell  zelden voor dat een toneelstuk met drie, vier of vijf bedrijven minder prominent geafficheerd 
werdd dan het gecombineerde toneelstuk met minder bedrijven; dit was dan steeds verklaarbaar 
doordatt het in het oog springende stuk een drama was dat speciaal voor een feestelijke gebeurte-
niss was geschreven, zoals de viering van het vijftigjari g bestaan van de schouwburg, de herinne-
ringg aan een politieke gebeurtenis ten tijde van de Belgische Opstand, etc. In zulke gevallen heb 
ikk de aanduiding 'hoofdspelVnastuk' in mijn gegevensbestand aangepast. Wanneer een toneel-
stukk met weinig bedrijven aangekondigd werd als hoofdstuk, dan telden ook de gecombineerde 
nastukkenn gewoonlijk weinig bedrijven (eventueel met uitzondering van het ballet-pantomime, 
datt beschouwd werd als een nastuk). 
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3.11 SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE STRATIFICATIE 

Inn dit hoofdstuk onderzoek ik welke sociaal-maatschappelijke groepen over vol-
doendee vrije tijd en financiële middelen beschikten om een schouwburgkaartje te 
kopen.. Met het laatste begeef ik mij in feite op een deelterrein van de sociale stra-
tificatie:: de inkomensstratificatie. Omdat hierover onvoldoende bekend is, kan 
dezee gelaagdheid niet volledig in kaart gebracht worden. Daarom zal ik gebruik 
makenn van de opvattingen over de meeromvattende sociale structuur, waarover 
menn beter geïnformeerd is. 

Sindss nagenoeg alle sociaal-economisch historici Brugmans' sociale tweedeling 
vann de negentiende-eeuwse maatschappij in 'aanzienlijken' en 'volk' verlaten heb-
ben,, is die informatie echter niet eenduidig.2 In discussies komt naar voren, dat er 
geenn sprake is van dé sociale stratificatie.3 Het gaat bij zo'n classificatie namelijk 
omm een perceptie van de maatschappij en de manier waarop de sociale opbouw van 
eenn bevolking onderzocht en beschreven wordt, is afhankelijk van de gekozen cri-
teria.. Nu wordt er bij het onderzoek naar sociale gelaagdheid in het verleden 
doorgaanss een ruwe indeling naar 'objectieve' en 'subjectieve' criteria gemaakt. 
Onderr objectieve criteria verstaat men hedendaagse maatstaven, die doorgaans 
betrekkingg hebben op de plaats van bevolkingsgroepen in de economische struc-
tuur;; onder subjectieve criteria verstaat men de maatstaven van tijdgenoten. Dit 
leidtt dus tot op zijn minst twee verschillende stratificaties: één volgens de visie van 
dee tijdgenoot en één volgens het inzicht van de huidige onderzoeker.4 

11 Dit hoofdstuk is in een iets andere vorm eerder gepubliceerd als: 'Byna te arm tot schouw-
burgtvdverdryf'.. Sociale geleding en levensstandaard van het publiek in de Amsterdamse Stads-
schouwburgg in de eerste helft van de negentiende eeuw', Economisch- en Soaaal-ktstorisch Jaar-
boekboek 56 (1993), 94-139. 
22 IJ. Brugmans, 'Standen en klassen in Nederland gedurende de 19de eeuw', in: P.A.M. Geurts 
enn F.A.M. Messing (ed.), Economische ontwikkeling en sociale emancipatie (2 dln. 's-Gravenhage 
1977),, II , 110-128. 
33 Mededelingenblad. Orgaan van de Nederlandse vereniging tot beoefening van de sociale ge-
schiedenisschiedenis (Mededelingenblad), 45 (1974); Tijdschrift voor sociale geschiedenis (TvSG), o.m. 1 
(1975)) - 4 (1978); voor het navolgende speciaal: Stokvis, 'Nederlandse sociale verhoudingen tegen 
1850',, TvSG 4 (1978), 70-86. 
44 Overigens wezen Lucassen en Van Tijn er terecht op dat er wel degelijk overeenkomsten be-
staann tussen hedendaagse (in dat geval marxistische) en contemporaine indelingen, omdat ook 
huidigee classificaties dienen te berusten op reële maatschappelijke verhoudingen; men beschrijft 
dezelfdee werkelijkheid. J. Lucassen en Th. van Tijn, 'Nogmaals: sociale stratificatie', TvSG 2 
(1976),, 74-91, aldaar 89-90 noot 21. 
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Ditt probleem doet zich ook voor bij het onderzoek naar de sociale structurering 
vann de Nederlandse maatschappij in de eerste helft van de negentiende eeuw: de 
tijdgenotenn deelden hun maatschappij in 'standen' in, terwijl men tegenwoordig 
gewendd is in 'klassen' te denken. Het begrip 'stand' heeft strikt genomen betrek-
kingg op de rechtsorde; gewoonlijk acht men standen bepaald door geboortevoor-
rechtt en traditie. Het begrip 'klasse' heeft betrekking op de economische orde; 
klassenn acht men meestal afhankelijk van vermogen, inkomen, beroep en ontwik-
keling.55 Volgens de historicus Stokvis ontstaan er problemen, wanneer men het 
begripp 'stand' betrekt op de sociale orde, want die ligt als het ware in het verleng-
dee van de economische orde. Bovendien is het verwarrend dat tijdgenoten ook wel 
dee term 'klasse' gebruikten wanneer zij 'stand' bedoelden. 

Stokviss lost het probleem op door een criterium te kiezen waarin beide benade-
ringenn convergeren: dat van statusbesef en -waardering bij de tijdgenoten ten aan-
zienn van de arbeidstaak en de arbeidsverhoudingen. Deze status hing samen met: 
dee aard van de arbeid (hoofd- of handarbeid); de benaming, hoogte en wijze van 
beloning;; de sector (overheid of particulier); de zelfstandigheid van de arbeid. 
Hieruitt vloeit een klassenstratificatie voort, omdat de maatstaven te maken heb-
benn met de economische orde, maar wel een welks normen ook door tijdgenoten 
gebruiktt werden. 

Mett deze normen als toetssteen reconstrueert Stokvis, op grond van contempo-
rainee uitlatingen over de structuur van de samenleving, een contemporaine maat-
schappelijkee classificatie die uitloopt op een driedeling in grote burgerij, kleine 
burgerijj  en arbeidende klasse, analoog aan de visie van andere negentiende-eeu-
wers.66 Daarbinnen worden subklassen onderscheiden. Stokvis' geleding komt 
globaall  overeen met indelingen die door andere onderzoekers op basis van uit-
sprakenn van tijdgenoten zijn opgesteld.7 Het lijk t mij dan ook gerechtvaardigd 
zijnn stratificatie als uitgangspunt te nemen. Een bezwaar van Stokvis' schema is, 

55 Stokvis, 'Nederlandse sociale verhoudingen', 70-71. Voor het begrip 'stand' o.m. ook: Th. van 
Tijn,, 'Voorlopige notities over het ontstaan van het moderne klassebewustzijn in Nederland', 
MededelingenbladMededelingenblad 45 (1974), 33-48, aldaar 34. 
66 Zie: D. Damsma en L. Noordegraaf, 'Standen en klassen in een Zuidhollands dorp, TvSG 3 
(1977),, 243-269; J.M.M, de Meere, 'Standen en klassen in een Noordhollands dorp. De gemeente 
Wormerr in 1844: de visie van een tijdgenoot', TvSg 5 (1979), 245-263; De Meere en Noordegraaf, 
'Dee sociale gelaagdheid'. 
77 H. van Dijk , Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving (Schiedam 1976), 
123-156;; J. Giele en G.J. van Oenen, 'De sociale structuur van de Nederlandse samenleving rond 
1850',, Mededelingenblad 45 (1974), 2-32, aldaar 24-25. N.B.: Van belang is dat in deze classifica-
tiess vooral de stedelijke indeling wordt weerspiegeld (i.t.t. tot de indelingen in de literatuur uit de 
vorigee noot); op dit gedetailleerde niveau treden gemakkelijk verschillen op tussen urbane en 
plattelandsgemeenschappen.. Verschillen tussen Giele/Van Oenen en Stokvis: cerstgcnoemden ge-
venn geen onderverdeling binnen de 'kleine burgerij', hoewel zij hiertoe ongeveer dezelfde maat-
schappelijkee groepen rekenen. Zij onderscheiden bovendien als vierde categorie het ' lompenpro-
letanaat'' (paupers), dat denkelijk niet door Stokvis is opgenomen, omdat hij uitgegaan is van 
statuswaarderingg in de arbeid. (Voor het sociale aanzien van bedelaars, zie: De Meere, 'Standen', 
260.)) Andere historici geven er de voorkeur aan deze zeer armen te rekenen tot de, ook arme, laag 
vann arbeiders; o.m.: Lucassen/Van Tijn, 'Nogmaals', 83; Damsma/Noordegraaf, 'Standen', 259. 
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datt hij niet steeds vermeldt welk soort beroepen tot elke statuscategorie behoort. 
Datt is voor mijn bespreking van de lonen van belang, omdat die juist op beroepen 
betrekkingg hebben. O m d at Giele/Van Oenen concretere aanwijzingen geven, doe 
ikk een poging om de classificaties van Giele/Van Oenen en van Stokvis te combi-
neren.88 De sociale stratificatie ziet er dan als volgt uit: 

I.. grote burgerij 
1.. aristocratie, aanzienlijken: 

regenten,, patriciërs'", adel', hoge staatsfunctionarissen 
2.. gegoede (gezeten) burgerij: 

vrijee en intellectuele beroepen: 
academici,, bankiers", welgestelde kooplieden", fabrikanten , ondernemers 

II .. kleine burgerij, burger- of middenstand 
1.. welgestelde (ontwikkelde) burgerstand: 

semi-intellectuelee beroepen: onderwijzers, klerken, (lagere) ambtenaren, predikanten 
kleinee renteniers 
kleinee boeren 

kooplieden,, winkeliers, zakenlieden 
ambachtsbazen,, molenaars", e.d. 
kleinee eigenerfde boeren, grote pachtboeren 

kleinee artistieke en vrije beroepen": toneelspelers", muzikanten', zaakwaarnemers", e.d. 
lagerr toezichthoudend personeel": opzichters", marktmeesters, inspecteurs 
meesterknechtss in werkplaatsen en fabrieken 

2.. mingegoede burgerstand 
kooplieden,, winkeliers, zakenlieden 
ambachtsbazen,, molenaars", e.d. 
kleinee eigenerfde boeren, grote pachtboeren 

kleinee artistieke beroepen ... etc. 
lagerr toezichthoudend personeel ... etc. 
meesterknechts s 

III .. arbeidende klasse 
1.. werklieden: 

handwerkslieden n 
geschooldee industriearbeiders 
huishoudelijkk personeel 

2.. arbeiders, dagloners: 
sjouwers",, kruiers", losse arbeiders 
lossee fabrieks- en manufactuurarbeiders 
matrozen",, schippersknechts 
landarbeiders',, veenarbeiders', polderjongens 

88 De voorbeelden uit Giele/Van Oenen zijn voorzien van een sterretje. 
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Enigee toelichting is op zijn plaats: Stokvis benadrukt in zijn schema het 'glijdend' 
karakterr van de classificatie. Met name de beoefenaars van de Vrij e en intellectu-
elee beroepen' verkeerden in een 'ambivalente' situatie; afhankelijk van onder meer 
socialee vooruitzichten en aspiraties, konden zij ook tot de aanzienlijken gerekend 
worden.. Ook kooplieden, winkeliers, zakenlieden, ambachtsbazen en boeren 
konden,, afhankelijk van de grootte van hun bedrijf, vermogen, inkomen of perso-
neelsbestand,, beschouwd worden als mingegoede óf welgestelde kleine burgerij. 
Di tt geldt mijns inziens ook voor de andere beroepen die Giele/Van Oenen onder 
dee kleine burgerij rangschikken. 

Nuu een werkbare 'sociale ladder' gedefinieerd is, kan de vraagstelling 'wie wa-
renn de potentiële schouwburgbezoekers?' als volgt gepreciseerd worden: behoor-
denn degenen die gerekend werden tot de arbeidende klasse - werklieden én arbei-
derss en dagloners - en tot de mingegoede burgerstand, tot het publiek van de 
schouwburg?? Voor de beantwoording van deze vraag zal ik eerst tijdgenoten aan 
hett woord laten. 

3.22 TIJDGENOTEN OVER DE SOCIALE SCHOUWBURGSTRATIFICATIE 

Inn de ogen van veel geletterden was de schouwburg in het begin van de negentien-
dee eeuw een egalitaire instelling; zij werd bezocht door 'alle levenstijden, geslach-
tenn en standen'; door zowel 'aanzienlijken', als 'minder aanzienlijken' en 'gering-
vermogenden';; door bewoners van de statige panden aan de Heren- en 
Keizersgracht,, evenals mensen uit de 'fatsoenlijke, neringdoende buurten', en 
mensenn uit de 'woelige Jordaan'9 - deze laatste wijk was, op de Jodenbuurt na, het 
gebiedd waar in Amsterdam het grootste percentage armen woonde.10 Met de ver-
enigingg van al deze standen in één gebouw hield het egalitarisme overigens op; de 
groepenn waren van elkaar gescheiden door verschillende rangen, aparte in- en uit-
gangenn en koffiekamers, en zelfs via gescheiden kaartverkoop.11 

99 A.W. Schlegel, met instemming aangehaald door A. Des Amorie van der Hoeven, Over den 
zedelijkenzedelijken invloed van het schouwtooneel, voorgedragen in de Hollandsche Maatschappij van 
FraaijeFraaije Kunsten en Wetenschapen, af deeling Amsterdam, 14 maart 1831, en voorts elders [Am-
sterdamm 1831], 214; [} . van Lennep e.a.], Rapport der Kommissie, in dato 20 mei 1851, door den ko-
ningning benoemd, ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het nationaal tooneel (Am-
sterdamm 1851), 9; A.L. Barbaz, Amstels schouwtooneel (Amsterdam 1808-1809) 1 (1808), 199; Jan 
Kij kk in de Wereld, Het Leeskabinet (1846) dl.1., 227. 
100 Van Leeuwen, 74. 
111 Het is niet op voorhand gezegd dat de standenverdeling parallel liep aan de rangverdeling, 
maarr vermoedelijk was dat in het begin van de negentiende eeuw globaal wel het geval. Het feit 
datt de zaal in rangen verdeeld was, wijst op zich op een scheiding der standen. Ter vergelijking: in 
dee in 1839 geopende Salon des Variétés zaten de standen door elkaar heen, en daar ontbrak ook de 
rangverdeling.. Bezoekers van de Salon verbaasden zich over dit verschil met de Amsterdamse 
Schouwburgg (Klikspaan Q. Kneppelhout], 'De Salon des Variétés' in de Nes', Nederlandsche 
VolksalmanakVolksalmanak voor 1844,1 -38, aldaar 20). Er zijn ook klachten van tijdgenoten, die in de schouw-
burgg geen rang conform hun stand kregen toegewezen; krantenuitgever Van den Biesen vond bij-
voorbeeldd dat hij met zijn vrouw niet op het amfitheater thuishoorde (zie p. 104, noot 46). Aan 
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Degenenn die op de goedkope plaatsen in de schouwburg zaten, werden in ge-
schriftenn van ti jdgenoten onder meer aangeduid als Volksklasse' en 'gemeen', al 
dann niet voorzien van bijvoeglijk naamwoorden als 'lagere', 'geringe', of 'gewone', 
enn zelfs van het minder vleiende 'p lompe' - hierop volgde prompt een repriman-
dee van een van de literaire tijdschriften, waarin de auteur laster en een elitaire hou-
dingg verweten werd.12 Ook de andere toevoegingen en het zelfstandig naam-
woordd 'gemeen' zijn met gevoelswaarde beladen; het zijn relatieve aanduidingen 
vann de sociale verhoudingen, en zij kunnen bovendien met schrijver, plaats en tijd 
vann betekenis verschillen.13 

Dee vraag is derhalve: hóe 'gemeen' was de 'derde stand' in de schouwburg? 
Werdd het toneel bezocht door zowel werklieden als arbeiders en dagloners - in 
termenn van Stokvis' stratificatie? Ter beantwoording van deze vraag staan ons ook 
enkelee nauwkeuriger aanduidingen van de sociale afkomst van het publiek ter be-
schikking;; het gaat dan meestal om vermeldingen van beroepscategorieën. Soms 
wordtt daarbij beschreven op welke rang deze mensen te vinden waren, waarmee 
eenn zekere schouwburgstratif icatie aan te geven is. Een uitgebreide schets van 
zo 'nn geleding geeft bijvoorbeeld een anonieme Amsterdammer in de Physiologic 
vanvan Amsterdam. 

Dee banken der loges zijn ... voor de premiers ingerigt en die geven de voorkeur aan de 
Franschee en Italiaansche opera ... In de donkere balcons zitten hier en daar eenige heeren, 
slechtss klein is hun getal. Een paar in de uniform van kolonels der zware dragonders, een 
dikkee majoor en een heer met gepoederd haar en eene ridderorde, benevens een jonge heer 
mett een frac met vergulden knoopen en geele handschoenen ... Dames ziet ge daar weinig, 
hett is er wat donker, in de loges is meer licht. - Daar ziet men oude dikke dames met 
grootcc mutsen, en jonge magere en fatsoenlijk bleeke jonge jufvrouwen hunne nieuwe 
kleederen,, hun kunstig gevlochten haar aan het oog des volks vertoonen. Jonge en oude 

hett einde van de negentiende eeuw zijn er wel berichten dat mensen uit 'gegoede' kringen op 
goedkopee rangen zaten, maar zij lijken daar toen ook nog uitzonderingen, die er volgens de regu-
lieree bezoekers van die rangen eigenlijk niet thuishoorden (J. van Maunk, Toen ik nog jong was 
(Amsterdamm z.j.2), 148-150, 167). Als de rangen toen nog sociale scheidslijnen vormden, zal dat 
zekerr eerder in de negentiende eeuw het geval geweest zijn. 
Nuu moet opgemerkt worden dat deze berichten steeds uit gegoede kringen afkomstig zijn; zij 
scheiddenn zich van de rest af, maar in hoeverre de standsverschillen ook 'lager' in de hiërarchie tot 
uitingg kwamen, vermeldden zij niet. Een ander onduidelijk punt betreft het criterium dat als so-
cialee scheidslijn gebruikt werd (zie hiervoor ook: H.K. Gras, '"Interne verdeeldheid". Het on-
derzoekk naar de smaak van het toneelpubliek in de negentiende eeuw', De Negentiende Eeuw 24, 
nr.. I (2000), 85). Bij de Salon des Variétés en de klacht van Van den Biesen lijk t het om standsver-
schill  te gaan, maar of daarbij geboorte of status als criterium gold, is niet duidelijk. In het geval 
vann Van Maurik is het een combinatie: standsverschil kon om economische redenen doorbroken 
worden.. Om meer over de criteria voor de sociale schouwburgverdeling te kunnen zeggen, is ver-
derr onderzoek nodig, onder meer naar contemporaine opvattingen over het begrip stand en klas-
see in de maatschappij als geheel. 
122 Amsterdamsck letterlievend maandschrift. Eene verzameling van boekbeoordelingen en 
mengelwerkmengelwerk voor allerlei klassen van lezer, 1 (1817), dl.1, 15; DAN 3 (1829), 308-316; Ibidem, 5 
(1831),, 360; Barbaz, Amstels schowwtooneel I, 37, 40; Idem, Overzigt van den staat des sekoww-
burgs,burgs, 1ste afd., 8, 17; De Tooneelkijker 1 (1816), 273. 
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heerenn staan achter de dames, en fluisteren deze allerlei kwaad en gekkernij van de tegen-
overr hen zittende dames in. 

Dee bak is gevuld met goede welgestelde burgerlieden, die bepaaldelijk drie malen in een-
enn winter den Schouwburg bezoeken, vooraf plaatsen bespreken en hunne zondagsche klee-
derenn aan trekken... Tegen de loges geleund, in de doorgangen, staan jonge heeren, die nim-
merr naar het tooneel zien, om te toonen, dat het daarom niet is, dat zij in den Schouwburg 
zijn;; officiers, die voor weinig geld geabonneerd zijn, en heeren, die geregeld tusschen elk 
bedrijff  de koffijkamer bezoeken, en het daarom niet waardig achten plaats te nemen. 

Hett Amphitheater is de plaats waar dezulken zitten, die zich te hoog achten voor den 
bakk en den moed niet hebben, in de balcons of loges plaats te nemen. Het tweede Amphi-
theaterr en de eerste gaanderij is de geliefde zitplaats der dienstboden, die, sierlijk uitge-
dost,, met glimmende aangezigten en hoeden op, vergezeld door hare minnaars, de ver-
tooningg bijwonen, welke minnaars gewoonlijk van eene groene parapluie, een zak 
amandelen,, een flesch wijn of flesje liquer [sic] voorzien zijn. Op de derde gaanderij zit-
tenn ruwe kerels met roode baaien borstrokken en dikwijl s blootshoofds, en vrouwen, die 
alleenn in naam tot het schoone geslacht behooren, werkjongens en soldaten...14 

Anderee contemporaine getuigenissen bevestigden deze stratificatie. Het waren 
natuurli jkk de hoogste sociale lagen die in de schouwburg op het balkon en in de 
logess plaatsnamen; verwonderli jk is dit niet, gezien de buitengewoon hoge prijs 
vann de lootjes. O ok op andere plaatsen wordt vermeld dat de eerste rangen wer-
denn ingenomen door de 'notabelsten' der stad.15 Mensen in hoog aanzien die het 
rechtt van 'vri jdom' hadden, zaten ook in de loges en op de balkons.16 

Dee bezoekers van het balkon vormden ook volgens het vermakelijke reisverslag 
vann de eerder genoemde Drentse assessor de 'quintessence der beaumonde'. Hier, 
enn in de loges - voorzien van 'gevulde kussens'17 - , zaten degenen die 'de paleizen 
vann Heeren- en Keizersgrachten' bewoonden, en het zullen deze mensen geweest 
zijnn die per equipage naar de schouwburg togen; sommigen misschien ook per 
'brommert je'' (een huurkoetsje met koetsier), of per slede (een gesloten rijtui g op 
gesmeerdee glijders, waar een koetsier naast liep).18 Di t waren echter minder exclu-
sievee middelen van vervoer, waarmee ook bezoekers van de goedkopere bak zich 
well  lieten vervoeren.19 

Volgenss de Drentse assessor was er overigens wel verschil tussen het publiek op 
dee balkons en dat in de loges; de eerstgenoemden waren tot het 'onvervalschte 
mergg der wereldstad' te rekenen. Zij 

133 Stokvis, 73. 
144 [F.C. Fuchs], Physwlogie van Amsterdam, door een' Amsterdammer (Amsterdam 1844), 67-
70. . 
155 Het kritisch lampje, 17. 
166 Zie p. 100-104. 
177 Kritisch lampje, 17. 
188 WNT lil  1, 1514-1515; Ibidem XIV , 1634; H.B. Vos (cd.), Rijtuigen op stal 25 jaar Nationaal 
RijtuigmuseumRijtuigmuseum (Dieren 1983), 55. 
199 [H. Boom en A.G. Lcsturgeon], Een Drentsch gemeente-assessor I, 262; Jan Kij k in de we-
reld,, Het Leeskabinet (1846), dl.1, 76; Ibidem dl.2, 219, 227; Hofdijk, 'Een avond op het Leid-
sche-plein',, 83. 
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bewaarden,, wat een groot deel der natie in omwentel ingen en oorlogen reddeloos prijs 

gaf,, - hare zelfstandigheid, hare nationaliteit.20 

Dee bezoekers van de loges daarentegen waren volkomen Frans georiënteerd, wat 
menn 'in 't Hollandsen Amsterdam en in den Amsterdamschen schouwburg niet 
verwachtt hadt.' Refereerde deze assessor daarmee, in 1845, nog aan de politieke 
geschillenn tussen Oranjegezinden en Patriotten? In elk geval kwamen de verschil-
lenn op cultureel gebied tot uiting, aangezien de 'stijfgeregen, spilbenige saletrekel' 
inn de loge - het is wel duidelijk waar de sympathie van de auteur naar uitging! - bij 
voorkeurr de Franse schouwburg bezocht.21 

Dee rijkdom van dit publiek kwam tevens in de kleding tot uiting; hier signaleer-
dee men een heer met een 'wit-kastoren' hoed, van beverhaar, en een dame met 'ju-
weelenn oreillettes' en 'eene Brusselsche kant om hare kardinaal-pellerine'.22 Zulke 
kostbaree materialen en rijke ornamenten kon alleen de elite zich veroorloven.23 

Ookk de ingewikkelde, vermoedelijk Biedermeier, kapsels waarover de Physiologic 
sprak,, was een kenmerk van de zeer rijken. Het bezoek aan de schouwburg was 
voorr hen dan ook in de eerste plaats een gelegenheid zich aan de medemens te ver-
tonen;; de jongeren gingen bovendien nogal eens vrijages aan. Vooral de onge-
trouwdee dames uit deze kringen, voor wie de enige carrière bestond uit het huwe-
lij kk met een man uit dezelfde sociale laag, deden hun best zich zoveel mogelijk te 
conformerenn aan de heersende esthetische normen. Daartoe behoorde ook het in 
dee Physiologie vermelde 'fatsoenlijk bleeke' gelaat, dat zij met allerlei huismiddel-
tjess probeerden te verkrijgen: zich wassen met zure room, azijn drinken bij het 
opstaan,, en zelfs geforceerde slapeloosheid of een streng dieet. Zulk tentoonsprei-
denn van rijkdom en schoonheid lijk t daarentegen op de balkons in mindere mate 
hethet geval geweest te zijn; hier, waar de bezoeker veel minder belicht werd, vond 
menn immers nog heren 'met gepoederd haar'. Dit poederen was een ouderwets, 
achttiende-eeuwss gebruik waaraan vooral de ouderen bleven vasthouden, en dit 
wass zeker niet in de eerste plaats geschikt voor uiterlijk vertoon. De belangstelling 
vann deze mannen zal wellicht eerder het toneel dan de schouwburgzaal hebben 
gegolden;; zij zijn vermoedelijk echte 'kunstminnaars' geweest.24 

Dee bak of parterre herbergde volgens de Physiologie de welgestelde burgers. 
Ookk andere bronnen geven aan dat deze rang alleen toegankelijk was voor de 'def-
tige',, 'beschaafde' stand.25 Een officiële verordening verplichtte de bezoekers later 
zelfs,, op deze rang een hoed te dragen.26 Vooral de hoge hoed werd door de heren 

200 [Boom en Lesturgeon], 262. 
211 Theatre Francais aan de Binnen Amstel, de huidige Kleine Komedie. 
222 [Boom en Lesturgeon], 262-264. 
233 All e achtergrondinformatie over kenmerken van kleding en uiterlijk, en de relatie tot de di-
versee standen, is ontleend aan: K.P.C, de Leeuw, Kleding in Nederland 1813-1920. Van een tradi-
tioneeltioneel bepaald kleedpatroon naar een begin van modern kleedgedrag (diss. Tilburg 1991), 66-88. 
244 DAN 1 (1827), 256; Het Tooneelklokje, 1 (1824-1825), 24. 
255 DAN, 3 (1829), 56; Het Tooneelklokje 1 (1824), 94. 
266 Algemeene voorwaarden, waarop de acteurs en actrices, dansers en danseressen, door de di-
rectierectie van den Grooten Schouwburg te Amsterdam, zijn aangenomen (z.p., z.j.), artikel 25 (de be-
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uitt de middengroep veel gedragen, in een poging dit statussymbool van de maat-
schappelijkee bovenlaag te imiteren. Veel dames in de bak droegen kornetten27 -
ookk wel pijpjes-- of neepjesmutsen genoemd.28 Dit hoofddeksel was eveneens ken-
merkendd voor de burgerstand, maar werd zowel door welgestelde, als door min-
derr gegoede burgerdames opgezet; het onderscheid werd bepaald door het al dan 
niett aanwezig zijn van een 'geutje' aan de bovenkant van de kornet. De nauwkeu-
righeidd van de publieksobservatie van de tijdgenoot-scribenten ging echter niet 
zover,, dat deze verschillen in hun geschriften vermeld zijn. Wel is hiermee waar-
schijnlijkk te verklaren dat kornetten ook op de 'gewone volksrangen' werden op-
gemerkt.29 9 

Dee bak was ook de plaats bij uitstek voor kunstkenners; zij zaten op de eerste 
banken,, die chiquer geacht werden dan de achterste rijen. In de bak namen ook de 
recensentenn plaats, en vanaf 1820 kregen veel toneeldichters voor deze rang een 
vrijkaartje.300 Vooraan zat volgens de Drentse assessor ook de rentenier 'die jaar-
lijk ss eenige duizenden te verteren heeft'. Zelf nam hij hier met zijn twee neven 
eveneenss plaats. 

Tochh vormde het publiek in de bak een 'pot-pourri van aangezigten en kleeda-
ges';; andere beroepsgroepen die de assessor hier meende te ontwaren, waren 
'krijgsknechten',, 'kurassiers' en deftige kooplieden, maar ook een 'grove Schel-
lingwouderr melkboer'. Deze plattelander kwam echter blijkens de beschrijving 
niett dagelijks in de schouwburg. Tevens ontdekte deze auteur een matroos ('Jan-
Maat')) in de menigte, maar ook voor deze zeerob leek het een bijzonder uitje; zijn 
vrouww Ka moest zich die dag 'oppronken of 't paschen en pinksteren te gelijk 
was'.. Tot de lagere sociale regionen in de bak behoorden eveneens 'twee jongens 
vann de stads-tusschenschool', lagere scholen voor kinderen die dan wel niet be-
deeldd of minvermogend waren, maar toch het schoolgeld van een gewone particu-
lieree school niet konden betalen.31 Of deze jongens al dan niet 'verdwaald' waren 
tussenn het toch meest welgestelde burgerpubliek, wordt niet vermeld. De burger-
lijk ee rijkdom in het parterre wordt daarentegen weer bevestigd door de aanwezig-
heidd van een Amsterdamse dandy, die een kapsel droeg waarin 'den laatsten smaak 
derr grillige [Parijse] hairmode' herkend kon worden. Dergelijke ongetrouwde ty-
pess waren met zorg gekleed maar net iets te opvallend om voor een echte heer 
doorr te kunnen gaan.32 

namingg 'Groote Schouwburg' verwijst mogelijk naar de periode na 1872, toen de voormalige 
'Houtenn Kast' voorzien werd van een stenen ommuring). 
2727 Het Kritisch lampje, 60. 
288 Het Kritisch lampje, 60; WNT VII-II , 5656-5658. 
299 DAN 5 (1831), 360. 
300 GAA 5177/49/1691 F, 19-7-1820. 
311 Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad 
vanvan de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (diss. Amsterdam 1965), 111. 
322 DAN 1 (1827), 214,322; Ibidem, 2 (1828), 354, 389; [Boom en Lesturgeon], 258-262; De Bij-
enkorfenkorf 2 (1822), 388; Het Graauwe mannetje, 185; Jan Kij k in de wereld, Het Leeskabinet (1846) 
dl.. 1,219; Ibidem dl.2, 76; Het Kritisch lampje, 77-78; Pandora, 85; De Tooneelkijker 1 (1816), 175. 
Overr dandy's: De Leeuw, 81. 
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Sommigee van deze beroepsgroepen vielen ook volgens Klikspaan onder het zo-
genaamdee 'merg der burgerij', dat naar zijn mening in de grote Amsterdamse 
schouwburgenn - en dus ook in de Stadsschouwburg - de bak, maar ook de min-
deree en de minste 'tweede en derde zitplaatsen' toebehoorde. Tot deze stand re-
kendee hij: de kantoorjongen, de stuurman, de winkelier, de boerin, de koopman in 
hett klein, de beunhaas, het renteniertje, en de zaakwaarnemer.33 Omdat tot deze 
beroepsgroepenn zowel meer als minder vermogenden behoorden, zal het van hun 
financiëlee situatie hebben afgehangen of zij tot de welgestelde of mingegoede bur-
gerijj  gerekend werden, en dienovereenkomstig duurdere of minder dure plaatsen 
bezetten. . 

Hett prijziger amfitheater werd volgens de toneelschrijver, vertaler en criticus 
A.L .. Barbaz vooral bezet door 'keurige juffertjes', die zich onderscheidden door 
hunn 'neteldoeksche kleeren, met glinsterend gesteente en fladderende veeren'.34 

Dezee dracht verwijst weer naar tamelijk vermogende mensen, zeker als met dit ne-
teldoekk geen weefsel uit de bast van netels, maar mousseline, een losgeweven stof 
vann katoen, bedoeld is.35 Het amfitheater was als gezegd echter geen rang waar de 
directeurr van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, 
Vann den Biesen, zich thuis voelde.36 

Dee Drentse bezoeker vond de amfitheaters (meervoud!) niet 'du bon ton', maar 
ookk 'geenszins verwerpelijk'. Hier zaten volgens hem de mensen uit de 'fatsoenlij-
ken,, doch niet eersten burgerstand', waarmee hij bakkers, slagers en kruideniers op 
hett oog had.37 Gezien deze beschrijving, en het feit dat het eerste amfitheater duur-
derr was dan de bak, vermoed ik dat de auteur hier uitsluitend de tweede en derde 
amfitheaterss op het oog had, die juist goedkoper waren dan het parterre. Dit zou 
bovendienn overeenkomen met de visie in de Waarachtige Physiologic van Amster-
dam,dam, waarin sprake is van de 'burgerman [die] al blijde [is] als hem een plaatsje op 
hett 2de Amphitheater of op de eerste Gallerij moge ten deel vallen'.38 Als de bak de 
welgesteldee burger toebehoorde, zal met de burgerman die deze goedkopere plaat-
senn bezette, wel de minder gegoede bedoeld zijn. Overigens werden de plaatsen op 
hett tweede amfitheater volgens de Drentse observator niet best bezocht. 

Hoewell  dus wel degelijk winkeliers in de schouwburg werden waargenomen, is 
hethet zeer de vraag of alle neringdoenden zich een lootje voor de schouwburg konden 
veroorloven.. De door de assessor genoemde bakkers en slagers behoorden in het al-
gemeenn tot een tamelijk welgestelde categorie kleinhandelaren, en het is goed mo-
gelijkk dat de kruideniers die hij in de zaal ontwaarde, winkeltjes dreven in de rijke-
ree buurten van de stad; die floreerden meer dan de kleine zaken in de volkswijken.39 

333 Klikspaan, 6-7. 
344 A.L. Barbaz, De mensch, naakt en gekleed. Dichtstuk, door - , voorgelezen in de maatschap-
py:py: Felix Meritis, den 19den van Wynmaand, 1803 (Amsterdam 1803), 6. 
355 WNT IX , 1878-1879. 
366 Z icp. 104, noot 46. 
377 [Boom en Lesturgeon], 264. 
388 Waarachtige physiologic van Amsterdam, en van de meest bekende van Amstels ingezetenen, 
l cc jaar, 1 \e stuk (Amsterdam 1844), 164. 
399 Dicderiks, 314, 315. 
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Ui tt een karikaturale anekdote die het verloop van een 'kabaal' in de 'Duitse ko-
medie'' beschrijft, blijk t verder dat een bezoek aan de schouwburg voor een 
marktkoopmann een zeer uitzonderli jke gebeurtenis moet zijn geweest. Ofschoon 
hierr sprake is van de Duitse schouwburg, meen ik uit de strekking van de woor-
denn te moeten opmaken, dat in het algemeen de gang naar de schouwburg niet tot 
dee dagelijkse bezigheden van deze, vermoedelijk joodse, groenteboer behoorde. 

[...]]  den 6 Julij H. 's avonds zitten wij rustig ... onzen pekelharing te eten, ... toen er aan de 
deurr van ons keldertje vrij onzacht gepoft werd. Ik doe open, en daar staat een bonnet ge-
kleedd heer voor ons, een heer, dien wij terstond voor eenen klant herkennen. De Heer 
zegt:: "ABRAHAM , een woordje!" Mij n man staat op en luistert. "Hoor, ABRAHAM ! 
wil tt gij morgen voor mij, naar de Deutsche comedie gaan?" "Ik, naar de comedie f gij 
spot!"spot!" "Neen, ik spot niet; daar is geld. Gij kunt de familie medenemen." ... Al de kinde-
renn ... sprongen en klapten in de hand. "Neen! zoo niet", sprak de heer, "gij moet niet 
klappenn maar fluiten." "Zoo, fluiten? En als het mooi is ...? "Toch fluiten, verstaat gij?" 
"Altooss fluiten! altoos fluiten! dat zal niet gaan, als ik den ganschen dag met de mijnen ge-
schreeuwdd heb achter den wagen, schiet mij des avonds de adem te kort." "Nu, morgen 
moett gij dan maar niet schreeuwen; daar is geld. Wees den gantschen dag stom, steek u 
vroegtijdigg in de kleeren, ga naar de gaanderij, plaats u daar en fluit zoo lang als de long-
pijpp het fourneeren kan. Daarna zal er nog wat ter verzachting van de borst uitgereikt 
worden,, verstaat gij, ABRAHAM! " Mij n man kuchte al in voorraad en de honnete heer 
gingg heen, ons drie dukatons achterlatende ... Welk eene vreugde! Wat een boel geld. Dat 
wass op een' dag aan de markt niet te verdienen.40 

Hett tweede amfitheater en de eerste gaanderij zouden volgens de Physiologie het 
domeinn van de dienstbodes geweest zijn. Van deze beroepsgroep wordt ook in an-
deree getuigenissen gewag gemaakt; hierbij worden als gebruikelijke zitplaatsen de 
'bovenstee rangen' of 'volksrangen', de gaanderij en zelfs de bak aangewezen. In dit 
laatstee geval is het echter de vraag of het dienstpersoneel de lootjes zelf moest beta-
len;; deze referentie betrof een bruiloftsfeest, wat een fêtatie door de werkgever 
doett vermoeden. Di t kan ook het geval geweest zijn in andere gevallen waarin 
meisjess en knechts in gezelschap van hun 'mevrouw' of 'meneer' verkeerden. Het 
standsverschill  werd daarbij echter steeds nauw in acht genomen; laatstgenoemden 
namenn op de duurdere rangen plaats, terwijl het personeel een lootje voor de goed-
koperee rangen was vergund. De praktijk van zulke traktaties blijk t ook uit de brief 
vann een 'griffier van polit ie', belast met het handhaven van de orde in de schouw-
burg,, aan de penningmeester van het theater. De polit ieman trachtte zijn dienstbo-
denn overigens voordelig te verblijden, door gebruik te maken van zijn recht op 
vrijkaarten.411 De 'sierlijke uitdossing' van de dienstbodes waarvan in de Physiolo-
giegie sprake is, was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de garderobekast van de 

400 Het Tooneelklokje, 78. (Cursivering in 'Ik naar de comedie?' HR.) N.B.: Hier wordt gerefe-
reerdd aan de negentiende-eeuwse gewoonte 'claqueurs' in te huren, die de uitslag van de voorstel-
lingg moesten beïnvloeden. 
411 DAN 5 (1831), 360; Het Tooneelklokje, 56, 199, 204; Melpomene en Thalia 1 (1834), 74; 
GAAA 5181/236/103, 29-12-1837. 
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werkgeefster,, die vaak haar afgedragen kledingstukken aan het personeel schonk. 
Bovendienn konden dienstmeisjes zowel uit de sociaal lagere, als uit de midden-
groepenn afkomstig zijn; dit was vaak het geval bij dienstjes bij voorname families.42 

Overigenss schaarden de in de Physiologic vermelde dienstbodes zich met hun mee-
gebrachtee etenswaren wel onder de lagere sociale kringen; het nuttigen van meege-
brachtt voedsel in de schouwburg was weliswaar een wijd verbreide gewoonte, 
maarr dan toch één die alleen bij de lage standen voorkwam; aan de augurken en si-
naasappelenn die in het 'zuurkraampje' voor de schouwburg verkocht werden, kon 
dee snoeplustige Drentse assessor alleen weerstand bieden, doordat zijn neven hem 
eropp wezen dat het eten van deze lekkernijen beslist 'de assessorale waardigheid te 
kortt [zou doen] en hem wijd en zijd in opspraak kon brengen'.43 

'Ruwee baaien borstrokken' die volgens de Physiologie op de derde gaanderij ge-
dragenn werden, behoorden natuurlijk tot de dracht van mensen uit de lagere so-
cialee strata; baai was een goedkope stof.44 Ook Barbaz wees op de schamele kle-
dingg van de bezoekers op deze rang, die volgens hem 'byna te arm tot 
schouwburgtydverdryf'' waren: de vrouwen droegen 'pas jak aan 't lyf'; de man-
nenn een rok die 'de panden heeft verloren' (een kiel), een 'quartje vest', maar wel 
eenn 'hooge broek' (letterlijke vertaling van het Franse 'haut-de-chausses', een 
kniebroek).455 In andere bronnen wordt vooral de 'floddermuts' als kenmerkend 
voorr het uiterlijk van deze stand beschouwd.46 Dergelijke kledij werd echter zo-
well  door de beter als door de minder betaalde werkmensen gedragen, zodat hier-
uitt niet zonder meer is op te maken op welk deel van de 'derde stand' deze be-
schrijvingenn betrekking hebben. Onze Drentenaar rekent tot de bezoekers van de 
Engelenbakk evenwel 'vischwijven', sjouwers of 'Stads-Jantjes', schippersknech-
ten,, en joden;47 de eerste termen wijzen op beroepen die doorgaans slecht betaald 
werden.. Ook joden waren in het begin van de negentiende eeuw nog zeer arm; 
hoewell  in 1795 de regeling werd opgeheven waarin het joden verboden werd om 
inn gildeberoepen, zoals ambachten en winkelnering, te werken, waren de meeste 
Amsterdamsee joden ook na die tijd nog bijna uitsluitend werkzaam in onge-
schooldee beroepen. Velen leefden van straathandel en ventten onder meer kleren, 
lompen,, groenten, fruit en zuur.48 

Zelfss 'dames van plaizier' en, als men deze mensen tot een beroepsgroep wil re-
kenen,, 'beurzensnyders' zouden tot de bezoekers van de schouwburg behoren, zij 
hett dat hun belangstelling niet zozeer het podium, als wel hun medemens zal heb-
benn betroffen.49 

Zoudenn nu de door de Drentenaar waargenomen visvrouwen, sjouwers, schip-

422 De Leeuw, 79, 82. 
433 [Boom en Lesturgeon], 253. 
444 De Leeuw, 82. 
455 Barbaz, De mensch, 7. 
466 Het Kritisch lampje, 60; DAN 5 (1831), 360; Barbaz, De mensch, 7 ('oude muts'). 
477 [Boom en Lesturgeon], 264. 
488 Van Leeuwen, Bijstand, 56. 
499 Barbaz, Het tooneelvermaak, 7. 



3.23.2 Tijdgenoten over de sociale schouwburgstratificatie 123 

persknechtenn en joden degenen zijn, die Barbaz op het oog had toen hij schreef 
datt de bezoekers op de derde gaanderij 'byna te arm tot schouwburgtydverdryf' 
waren?? Het lijk t erop, want ook door een andere tijdgenoot, burgemeester Wil -
lemm Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839), worden - implicieter -
vraagtekenss geplaatst bij het schouwburgbezoek van de 'derde stand'. In een rap-
portt uit 1812, waarin Van Brienen aan de Franse overheid verslag doet van de ze-
denn en gewoonten van de Amsterdamse bevolking, beweert hij dat leden van de 
'derdee stand' weliswaar op sommige avonden naar het toneel gingen, maar alleen 
'voorzoverr zij daartoe in staat [waren]'.50 

Inn enkele andere bronnen wordt van gefingeerde bezoekers melding gemaakt, 
zoalss van de 'hoofdman van het kleermakersgilde' en een 'onderbuurman die doet 
inn lakken en vernissen'.51 Mij lijk t dat zulke mensen zijn te rangschikken onder de 
beterr betaalde ambachtsmensen. Als zodanig zijn zij ook reële bezoekers, want 
herhaaldee malen wordt gesproken van 'ambachtslieden' of 'werklieden', die de 
goedkoopstee rang van de schouwburg vooral op maandagavonden frequenteer-
den.. Deze gewoonte wordt wel in verband gebracht met het verschijnsel 'maan-
dagg houden'.52 Met deze ambachtsmensen heeft men echter een tamelijk ruime 
groepp op het oog, omdat in het ambacht zowel beter, als minder betaalden werk-
zaamm waren. 

Concluderend:: in veel contemporaine getuigenissen waarin mededelingen ge-
daann worden over de sociale stratificatie van het schouwburgpubliek, wordt de in-
drukk gewekt dat het hele scala van sociale groepen uit de samenleving ook in de 
schouwburgg te zien was. De hoogste sociale strata zouden echter meestal de voor-
keurr gegeven hebben aan deftiger toneelzalen, zoals de Franse schouwburg. Pau-
perss zonder werk - in onze sociale stratificatie buiten beschouwing gelaten - wer-
denn door tijdgenoten niet genoemd, of men moet de zakkenrollers daartoe 
rekenen;; deze lieden kan men echter niet tellen onder het schouwburgpubliek als 
zodanig,, omdat zij niet in de eerste plaats voor de toneelvoorstellingen zullen zijn 
gekomen.. Over de andere groepen onder aan de sociale ladder zijn de bronnen 
niett helemaal eenduidig, met name als het gaat om het bezoek van winkeliers, en 
omm de aanwezigheid van de arbeidende klasse. De meeste getuigenissen wijzen 
weliswaarr leden uit deze laag aan als degenen die het schellinkje frequenteerden, 
maarr zij zijn niet alle convergent waar het gaat om de onderverdeling in geschool-
dee werklieden, en ongeschoolde arbeiders en dagloners. 

Inn dit verband is ook de status van de bronnen van belang; de meeste documen-
tenn waarin een compleet overzicht gegeven wordt van de sociale schouwburgclas-

500 Opgenomen in: De Meere en Noordegraaf, 'De sociale gelaagdheid', 162. 
511 Het Tooneelklokje, 161; 'Brief van een negentigjarigen correspondent aan de redactie van ons 
tegenwoordigg tooneel', De Gids 3 (1839) dl.2, 32-38, aldaar 36. 
522 Maandaghouden: Het Tooneelklokje, 137, 173; Melpomene en Thalia 1 (1834), 65. Bezoek 
ambachtsmensenn op maandag: De Bijenkorf (1821-'22) I, 505, 557; Ibidem II , 120, 121; Het Kri-
tischtisch lampje, 68, 98, 102; Het Tooneelklokje, 18-20, 137, 173; De Tooneelkijker 1(1816), 246-247. 
Bezoekk ambachtslieden algemeen: DAN 1 (1827) 1, 11; Algemeen letterlievend maandschrift 21 
(1837)11,445,446. . 
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sificatiee lijken vooral de bedoeling gehad te hebben de lezers te onderhouden.53 In 
dezee geschriften kan dan ook gemakkelijk sprake zijn van ironie of overdrijving. 
Di tt geldt ook voor sommige toneelrecensies. Enkele publieksobservaties lijken 
hierinn reëler van aard; onder meer waar het de aanwezigheid van dienstmeisjes en, 
voorall  op zaterdag- en maandagavond, van ambachtslieden betreft. Ui t deze re-
censiess valt echter niet op te maken of het hier om geschoolde of ook om onge-
schooldee handwerksl ieden gaat. Bovendien worden zulke observaties toch ook 
minn of meer tegengesproken door bronnen van officiëler aard, waarin twijfel s ge-
uitt worden over de aanwezigheid in de schouwburg van de 'derde stand'. 

Aann bovenstaande impressies kan wellicht meer gestalte gegeven worden, als de 
bestaandee inzichten in de dagindeling en de levensstandaard van de bevolking in 
hett onderzoek betrokken worden. 

3.33 DAGINDEL IN G 

Omm te weten te komen of de openingsti jden van de schouwburg in overeenstem-
mingg waren met de dagindeling van verschillende sociaal-maatschappelijke groe-
pen,, is het van belang te weten op welke uren men werkte, at en sliep. De lengte 
vann de werkdag van ambachtsmensen was afhankelijk van de seizoenen. Het door 
kaarsenn verkregen kunstlicht was erg zwak, zodat men bij de arbeid gebruik 
maaktee van het beschikbare daglicht, 's Zomers werkte men langer dan in de win-
ter.. Amsterdamse ambachtslieden zouden in de zeventiende eeuw 's zomers van 
vij ff  uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds in touw geweest zijn, wat - minus pau-
zess - een 'net to ' -werkdag van elf tot dertien uur betekende; in de winter bedroeg 
dee arbeidsdag zeven tot acht uur. O ok in de negentiende eeuw was de duur van de 
werkdagg seizoensgebonden. Volgens Van Brienen werkten mensen uit de 'derde' 
standd - arbeiders, ambachtsknechts, 'viswijven' - tot zes of zeven uur 's avonds, 
maarr ik veronderstel dat dit een gemiddelde van de arbeidstijden in de verschil-
lendee seizoenen was. De arbeidsdag van de 'eerste' en ' tweede' stand duurde vol-
genss Van Brienen 's winters van acht tot vier of vij f uur. 

Arbeiderss gebruikten om twaalf uur 's middags het warme middagmaal en, naar 
ikk aanneem, een kleinere maaltijd na afloop van het werk. De 'eerste' stand had een 
warmee maaltijd wanneer men om die tijd terug kwam van de beurs, en laat op de 
avondd nog een licht souper; men ging tegen middernacht naar bed. De ' tweede' 
standd at om een uur of twee 's middags warm, en dronk na afloop van de werkdag, 
omm vier of vij f uur, thee. Ook mensen uit deze sociale laag gebruikten nog een licht 
avondmaall  voor zij om tien of elf uur naar bed gingen.54 

N uu gaf de Schouwburg van eind augustus tot eind mei voorstell ingen, die door-
gaanss om een uur of zes begonnen. O m d at ambachtsmensen 's winters minder 

533 Karikaturale overdrijving kon bijvoorbeeld de natuurgetrouwe weergave van sociologische 
'typen'' in de fysiologieën negatief beïnvloeden. Zie: R. Wezel, 'Kneppelhouts studentenschetsen 
enn het literaire genre van de {ys\o\og\e\ Juffrouw Ida 15/2 (1989), 19-25, aldaar 21. 
544 Zie ook: E.P. de Booy, 'De maaltijden van jongeheer Pijnappel', Jaarboek Amstelodamum 
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langg doorwerkten, is het waarschijnlijk dat zij in dit seizoen bijtijds in de schouw-
burgg konden zijn, temeer daar de kleine maaltijd na afloop van het werk weinig 
huishoudeli jkee voorbereidingen gevergd zal hebben. Helemaal geen probleem 
wass er, wat de beschikbare vrij e tij d betreft, als het waar is dat werklieden op 
maandagg Vri j ' hadden, zoals Van Brienen, maar ook toneelrecensenten regelmatig 
beweerden;; velen zouden 'maandag houden'.55 Het tijdstip waarop de voorstell in-
genn waren afgelopen - meestal rond elf uur maar ook wel later - , zal voor de mees-
tee arbeiders wel bezwaarlijk geweest zijn; zij gingen al om een uur of negen, tien 
naarr bed. Al s dan ook degenen die men tot de 'derde stand' rekende, financieel in 
staatt zouden zijn geweest de schouwburg te bezoeken, dan zal voor zo'n ui tstap-
jee de zaterdag het meest geschikt geweest zijn; 's zondags werd er niet gewerkt. 
Beidee dagen, zaterdag en maandag, worden in toneelrecensies als specifieke uit-
gaansdagg voor de 'derde stand' beschouwd. 

Duideli jkk beter met de openingstijden van de schouwburg te verenigen, was de 
dagindelingg van degenen die tot de 'eerste' en ' tweede' standen behoorden, althans 
inn de vroege negentiende eeuw. 's Avonds was er tij d voor vermaak, en daartoe be-
hoordee volgens Van Brienen het schouwburgbezoek. Langzamerhand lijken de 
gewoontenn van de 'gegoede' burgers echter veranderd te zijn; in 1840 werd in een 
artikell  over de Stadsschouwburg geschreven dat 

bijj  de veranderde zeden van dezen tijd, de handhaving van het vóór 50 jaren reeds be-
staandee uur van aanvang (6 ure) een groot struikelblok is, voor velen, wier beroeps of an-
deree bezigheden eerst na dien tijd eindigen.56 

Dezee scribent had hiermee, als ik het goed zie, niet de laagste stand op het oog. O ok 
elderss wordt dikwijl s geklaagd over het voor deze groep ongelukkig gekozen tijd-
stipp waarop de voorstell ingen in de Stadsschouwburg begonnen. De recensent van 
dede Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) Algemeen Handelsblad merkte in 1836 op 

datt het wel te wenschen zijn zoude, de tooneelvoorstellingen een uurtje later aan te van-
gen;; men zoude alsdan zijne zaken na de beurs bedaardelijk kunnen afdoen, zich kleeden 
enn op zijn gemak eten, zonder het naar de Hollandsche Komedie gaan, tot eene zaak van 
tweee dagen huishoudelijke voorbereiding te maken.57 

Hett is dus mogelijk dat de gegoede burgers aan het einde van mijn onderzoekspe-
riodee de Stadsschouwburg minder frequenteerden. 

3.44 K O O P K R A C HT 

Voorr het beantwoorden van mijn vraag is bij het gebruik van de levensstandaard 
enigee inventiviteit nodig. Het begrip levensstandaard verwijst zowel naar materië-

27,, 312-343, aldaar 313. 
555 De Meere en Noordegraaf, 'De sociale gelaagdheid', 162; zie ook noot 65. 
566 'Stads Schouwburg te Amsterdam', Kunstkronijk, 47 (Cursivering HR). 
577 AMC^J4//,28-12-1836. Zie ook: Ibidem, 3-3-1841. 
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Iee als naar immateriële zaken; omdat het mij te doen is om de financiële positie van 
bevolkingsgroepen,, beperk ik mij tot de koopkracht. Die wordt bepaald door het 
inkomenn en door de prijzen van produkten en het is dus zaak die voor de negen-
tiendee eeuw te achterhalen. Het is echter niet mogelijk de koopkracht van de ne-
gentiende-eeuwsee consument te reconstrueren, hetgeen vooral veroorzaakt wordt 
doorr gebrek aan kennis van diens koop- of consumptiegedrag. Waar het de voe-
dingg betreft, weten wij bijvoorbeeld niet nauwkeurig welke hoeveelheden men 
gebruiktee en hoe het zat met de substitueerbaarheid en de prioriteit van produk-
ten.588 Dit laatste geldt ook voor artikelen als schouwburgkaartjes. Helemaal moei-
lij kk wordt het, als wij het koopgedrag binnen verschillende sociale bevolkings-
groepenn willen reconstrueren.59 Daaraan waag ik mij dan ook niet. In plaats 
daarvann creëer ik een theoretische vorm van consumptiegedrag, die ik in paragraaf 
3.4.22 (prijzen) uiteen zal zetten. 

Eerstt ga ik op de inkomens van de verschillende bevolkingsgroepen in. Over de 
hoogtee van de lonen in het begin van de negentiende eeuw zijn wij het uitvoerigst 
ingelichtt waar het gaat om inkomens van mensen in de nijverheid. Met name sala-
rissenn van ambachtslieden zijn aan het licht gebracht. Daarnaast zijn enkele gege-
venss bekend over salarissen in de economische en maatschappelijke dienstensector. 

3.4.11 Lonen 

DeDe nijverheid in Alkmaar en Amsterdam 
Eenn opvallend algemeen kenmerk van de inkomens in de nijverheidssector is de 
geringee fluctuatie. Vanaf ongeveer 1650 bleven met name de ambachtsionen op 
eenn relatief stabiel niveau. De verdiensten in de industrie waren overigens flexibe-
ler.. In Amsterdam was vooral tussen 1762 en 1867 sprake van zogenaamde 'loon-
starheid',, ondanks economische golfbewegingen en schommelingen in de vraag 
naarr arbeid.60 

Zoalss gezegd waren de lonen afhankelijk van de lengte van de werkdag, die met 
dee seizoenen verschilde. In de zomer werd 'lang loon' uitbetaald; 's winters 'kort 
loon';; in de lente en herfst 'middelloon'. De Amsterdamse inkomens-kalender zag 
err als volgt uit: vanaf de derde week van maart tot de eerste week van oktober gold 
zomerloon;; van de tweede week van oktober tot de tweede week van november 

588 Over de substitueerbaarheid van de produkten tarwe, rogge en aardappelen is wel een en an-
derr opgemerkt: A. Knotter en H. Muskee, 'Conjunctuur en levensstandaard in Amsterdam 1815-
1855.. Een onderzoek op basis van plaatselijke accijnzen', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
(TvSG)(TvSG) 12 (1986), 153-181. 
599 Een raming van een gemiddelde koopkracht van de arbeidende klasse in Nederland in de eer-
stee helft van de negentiende eeuw is gegeven door: J.J.M, de Meere, 'Daglonen in België en Ne-
derlandd in 1819. Een aanvulling', TvSG 6 (1980), 357-384, aldaar 379, tabel 8. 
600 Noordegraaf, Daglonen, 43-64; Nusteling, 116-124; Knotter, TvSG 10 (1984), 123-155, pas-
sim.. Overigens wijst Nusteling er op (p.117), dat dit verschijnsel mogelijk minder rigide van aard 
wass doordat misschien in perioden van grote vraag naar arbeid, 'rangdeflatie' is opgetreden; 
meesterknechtss bijvoorbeeld werden mogelijk als opperlieden in dienst genomen, en dienover-
eenkomstigg betaald. 
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herfstloon;; in de tweede week van november tot eind januari kreeg men winter-
loon,, en daarna, tot en met de tweede week van maart, lenteloon. Op jaarbasis 
hieldd dit in, dat men ongeveer 93% van het zomerloon verdiende.61 

Overr de hoogte van de salarissen in de Alkmaarse nijverheidssector in het begin 
vann de negentiende eeuw komt het volgende beeld naar voren (bijlage 1, tabel 1; 
Alkmaar).622 Wat de lonen in het particuliere ambacht betreft: degenen uit deze 
sectorr die hoog gespecialiseerde of min of meer artistieke arbeid verrichtten, zoals 
klokkenmakerss of beeldsnijders, verdienden vermoedelijk 's zomers minstens 30 
stuiverss per dag. Dit geldt ook voor degenen die voor de uitoefening van hun be-
roepp grote investeringen moesten doen, zoals schippers of slikkers (baggeraars). 
Bijj  sommige gespecialiseerde beroepen was het loon zo hoog, dat nauwelijks nog 
vann ambachtslieden gesproken kan worden; van een landmeter met zijn knecht is 
bekendd dat zij samen zeven gulden per dag kregen uitbetaald.63 Van het middel- en 
kortloonn bij deze beroepen zijn geen bedragen bekend. 

Dee daglonen van de overige geschoolde ambachtsmensen in deze sector - mees-
terss en oudknechts - verschilden in het begin van de negentiende eeuw op het eer-
stee gezicht onderling niet veel. Een meester verdiende in de zomer 26 tot 28 stui-
verss per dag; een meesterknecht 24 tot 26 stuivers. De salarissen in de andere 
seizoenenn waren bij beide groepen nagenoeg gelijk: het officiële middelloon va-
rieerdee zowel bij meesters als knechts van 23 tot 28 stuivers; het kortloon van de 
meesterss liep uiteen van 20 tot 24 stuivers, terwijl dat van de knechts 20 stuivers 
bedroeg.. Toch kunnen de feitelijke verschillen in de hoogte van het inkomen van 
meesterss en oudknechts groter geweest zijn dan bovengenoemde bedragen sugge-
reren.. Het was namelijk - ook in Amsterdam, vermoedelijk sinds het einde van de 
zestiendee eeuw - gewoonte dat een meester ten eigen bate, voor iedere knecht die 
hijj  in dienst had, een toeslag aan de opdrachtgever in rekening bracht. Zo'n toe-
slagg zou in Amsterdam twee tot zeven stuivers per knecht hebben bedragen.64 Het 
bedragg werd meestal van het knechtsloon ingehouden. Als deze inhouding niet in 
dee opgegeven inkomens van meesters en knechts verdisconteerd is geweest, dan is 
hett mogelijk dat de ambachtsbazen aanzienlijk meer hebben verdiend dan uit de 
vermeldee inkomens blijkt ; het kwam wel voor, dat een baas een stuk of tien 
knechtss in dienst had. Tegelijkertijd zou het inkomen van de knechts dan enkele 
stuiverss minder zijn geweest. Noordegraaf gaat er vooralsnog vanuit dat de extra 
bedragenn al van de knechtslonen waren afgehouden, en dat de opgegeven salaris-
senn van meesters en knechts dus de daadwerkelijk uitbetaalde inkomens waren. 

Vann de ongeschoolde ambachtslieden kregen de opperlieden aan het einde van 
iederee zomerdag 18 tot 20 stuivers uitbetaald; in het voor- en najaar 16 stuivers; op 

611 Noordegraaf, Daglonen, o.m. 135-136 ; Nusteling, 111-113, 220 noot 48. 
622 Noordegraaf, Daglonen, 64-73, en de tabellen IV a t/m d, V, XIII , XIV , XV, B-2, B-4, B-6, B-
8,, B-9, B-15, B-16, B-19b, B-20, C-3,4. 
633 Weliswaar zijn van deze beroepen alleen de lonen omstreeks 1650 bekend, maar gezien de al-
gemenee loonontwikkeling na die tijd, vermoed ik dat dit ook zou kunnen gelden voor het begin 
vann de negentiende eeuw. 
644 Nusteling, 109-110; Knotter, 'De Amsterdamse bouwnijverheid', 132, 
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dee kortste dagen niet meer dan 14 stuivers. Maar daarvan was vermoedelijk een 
bedragg van twee stuivers bedoeld als 'biergeld'. Hiervan moest het door de baas 
verstrektee bier worden gekocht. Als dit ook in de negentiende eeuw nog de ge-
woontee was, dan moet het werkelijk besteedbaar inkomen van opperlieden twee 
stuiverss minder geweest zijn. Gezien het feit dat deze post toen niet meer apart op 
dee kwitanties vermeld werd, is het mogelijk dat er geen bier meer verstrekt werd, 
omdatt men overgegaan was op koffie en thee. Of deze dranken ook bij de patroon 
gekochtt moesten worden, is niet duidelijk. 

Naastt opperlieden konden bij een ambachtsbaas nog diverse andere onge-
schooldee gezellen, en ook leerjongens in dienst zijn. Zij werden doorgaans laag 
betaaldd - afhankelijk van bekwaamheid, leeftijd en aantal dienstjaren -, maar exac-
tee opgaven van hun inkomsten zijn niet bekend. 

Overr de lonen van de vakbekwame arbeiders in dienst van de overheid (stad en 
waterschap),, is minder bekend. Als evenwel de lonen van de tïmmerknechts die in 
dee Schermer onderhoudswerk verrichtten aan de molens van het waterschap, maat-
gevendd zijn voor alle geschoolden in deze sector, dan hebben zij minder verdiend 
dann hun collega's in het ambacht; de timmergezellen in de Schermer ontvingen na-
melijkk slechts 22 stuivers lang, en 18 stuivers kort loon. Laag betaalde knechts die 
sjouw-,, schoonmaak- of grondwerk voor de stad verrichtten, verdienden 15 tot 16 
stuiverss lang loon, 14,5 stuiver middelloon en 12 tot 13 stuivers kort loon. 

Dee daglonen van ongeschoolde arbeiders in de fabriekmatig georganiseerde be-
drijvenn lagen op hetzelfde niveau als de inkomsten van sjouwers, vuilnismannen 
enn andere ongeschoolden in dienst van de stad. De geschoolde knechts verdienden 
inn deze bedrijfstak echter minder dan hun vakbekwame collega's bij de overheid 
enn in het ambacht: niet meer dan 16 tot 20 stuivers lang loon. Voor zover bekend, 
verdiendenn vrouwen minder dan mannen, zowel voor gelijksoortig, als voor on-
gelijksoortigg werk. Vrouwen en kinderen hebben mogelijk zelfs 40 tot 50 procent 
minderr verdiend dan mannelijke, ongeschoolde arbeiders.65 

Hoee verhouden deze cijfers zich nu tot de lonen van vergelijkbare beroepen in 
Amsterdam?666 In het particuliere ambacht zijn de verschillen tussen beide steden 
niett al te groot geweest (bijlage 1, tabel 1). De Amsterdamse meesters in deze sec-
torr verdienden enkele stuivers meer dan hun Alkmaarse collega's, maar bijzonder 
opvallendd is het onderscheid niet. De lonen van de opperlieden in de twee plaat-
senn waren nagenoeg gelijk. Ook de meesterknechts in deze sector kregen in beide 
stedenn ongeveer hetzelfde dagloon uitbetaald. Dit zal dan ook wel gegolden heb-
benn voor de ongeschoolde gezellen. 

Verschillenn zijn er wel in de overheidssector en bij de 'fabrieken'. De inkomsten 
vann de meesterknechts betaald door de stad Amsterdam, waren fors hoger dan wat 
degenenn kregen die door de gemeente Alkmaar of het waterschap betaald werden. 

655 Nusteling, 220 noot 50. 
666 Gebaseerd op: Diederiks, 231-262; Knotter, 'De Amsterdamse bouwnijverheid', tabel 5 en 
bijlagee 2; Nusteling, tabel 5.1; Van Zanden, tabel 2, 3. Van Diederiks zijn alleen de lonen van de 
werknemerss bij de stadsoverheid gebruikt, en daarvan alleen die waarbij de rang van de stadswer-
kerr duidelijk was. 
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Hetzelfdee geldt mutatis mutandis voor de sjouwerlieden in dienst van Amster-
dam.. En hoewel van de ongeschoolde werknemers in de fabriekmatig georgani-
seerdee bedrijven in de hoofdstad slechts een gemiddeld loon is aangegeven, lijk t 
ditt toch te wijzen op hogere salarissen voor de 'fabrieksarbeiders in de metro-
pool.. Opvallend is nog de variatie in de lonen van de gewone, ongeschoolde 
knechtss die door Amsterdam betaald werden. Ik vermoed dat bij deze opgave te 
weinigg rekening is gehouden met leeftijd, aantal dienstjaren en dergelijke van de 
betreffendee knechts, waardoor de best èn laagst betaalden onder één noemer zijn 
gevat.. Als dat zo is, zouden de bezoldigingen van de hoogst betaalde ongeschool-
dee arbeidskrachten in Amsterdamse overheidsdienst niet veel zijn afgeweken van 
dee verdiensten van hun collega's in het particuliere ambacht in de hoofdstad. 

Overigenss geven in het algemeen de daglonen een te rooskleurig beeld van de in-
komenssituatiee in de nijverheid. Men kreeg immers niet iedere dag het volle loon 
uitbetaald.. De beloning verschilde niet alleen per seizoen, maar was, op jaarbasis, 
ookk afhankelijk van het aantal zon- en feestdagen, van ziekte, familieomstandig-
heden,, verlet wegens slecht weer, en van werkloosheidsinvloeden. De daglonen 
kunnenn daarom niet zonder meer met 365 vermenigvuldigd worden om inzicht in 
hett jaarinkomen te verkrijgen. De dagen waarop niet of slechts gedeeltelijk ge-
werktt werd in verband met individuele omstandigheden en met weers- en werk-
loosheidsinvloeden,, zijn moeilijk te kwantificeren. Wel zijn pogingen gedaan om 
hett normale maximum aantal arbeidsdagen in een jaar te achterhalen. Noorde-
graaff  komt voor de negentiende eeuw tot een schatting van 300 dagen per jaar; 
daarbijj  werkten bazen dikwijl s meer dan knechts. Sjouwers zouden rond 1850 
maximaall  270 dagen hebben gewerkt.67 Ook in de Amsterdamse stadshoutvesterij 
werdd door een vaste arbeider, gemiddeld, 300 dagen per jaar gewerkt.68 Dit aantal 
wijk tt niet veel af van het aantal dagen waarop in Amsterdam gewerkt mocht wor-
den;; sinds de Alteratie in 1578 was het in de hoofdstad toegestaan op bijna 312 da-
genn te werken: alle dagen behalve zondagen, Pasen, Pinksteren, Kerstmis en He-
melvaart.69 9 

Opp grond van de lonen en het aantal arbeidsdagen per jaar is een schatting te ge-
venn van de maximum jaar- en weeksalarissen (bijlage 1, tabel 2)7° Ik heb daarvoor 
eenn arbeidsjaar van 300 dagen, een middelloon van 80, en een kort loon van 90% 
vann het zomerloon verondersteld.71 

Eenn gunstige invloed op het inkomen kan overigens zijn uitgegaan van de ge-
woontee om, in plaats van de gebruikelijke vier schaften waarin de werkdag was 
verdeeld,, vijf schaften per dag of een extra, zevende dag per week uit te betalen. 

677 Noordegraaf, Daglonen, 33-40. 
688 Van Zanden, 11. 
699 Nusteling, 114. 
700 In het vervolg wordt steeds gerekend met de weeksalarissen, omdat dit vermoedelijk ook de 
eenheidd was waarop de werknemers zelf hun uitgaven baseerden; de meeste lonen werden aan het 
eindee van de week, op zaterdag, uitbetaald. 
711 In navolging van Nusteling, 220 noot 48. Deze percentages zijn bovendien gemiddelden van 
dee percentages van het zomerloon die Noordegraaf (Daglonen, 30) geeft voor middel- en kort-
loonn (85-95 en 75-85%). 



130 0 33 Sociale geleding van het schouwburgplhliek 

Hett is niet helemaal duidelijk of hiervoor altijd overwerk moest worden verricht, 
maarr in enkele gevallen lijken de extra uitkeringen een verkapte loonsverhoging te 
zijnzijn geweest, bedoeld om werklieden aan zich te blijven binden.72 Als ik de litera-
tuurr op dit punt goed begrijp, waren deze loonsverhogingen echter niet structu-
reell  van aard. Behalve door dergelijke financiële meevallers werd het inkomen 
somss ook verhoogd door douceurtjes bij feestelijke gelegenheden, zoals de jaar-
wisseling.. Zulke gratificaties lijken echter slechts sporadisch te zijn uitgereikt.73 

Financiëlee tegenvallers waren er als gezegd ook, en zij traden waarschijnlijk zeer 
frequentt op. Door zeer veel werklieden, vermoedelijk vooral door de lager betaal-
den,, zullen de geschatte jaarinkomsten bij lange na niet gehaald zijn. Vooral de sei-
zoenswerkloosheidd zal velen parten hebben gespeeld. In de winter lagen vele on-
dernemingenn zo goed als stil. Het is mogelijk dat vooral degenen wier arbeid sterk 
vann het weer afhankelijk was, in die periode nauwelijks iets verdiend hebben; 
naastt opgaven van rond 300 werkdagen per jaar komen bij enkele beroepsgroepen 
ookk aantallen van 240 en 226 dagen per jaar voor. Als er in de winter niet gewerkt 
werd,, betekende dit een extra inkomensderving van ongeveer twintig procent. 
Doorr arbeid van vrouw en kinderen kon het gezinsinkomen misschien enigszins 
wordenn verhoogd, maar gezien hun geringe verdiensten, zal dit niet veel zoden 
aann de dijk hebben gezet.74 

Dee lonen van werklieden in andere economische sectoren dan de nijverheid zijn 
vermoedelijkk aan grotere schommelingen onderhevig geweest. Dit geldt vooral 
voorr bedrijven die afhankelijk waren van de internationale handel, zoals scheeps-
wervenn en trafieken. Hier was waarschijnlijk de economische conjunctuur van 
groterr belang voor de ontwikkeling van de lonen. Ook de inkomens van enkele 
nijverheidsliedenn die met deze sector verbonden waren, zullen minder star van ka-
rakterr geweest zijn. Van een scheepmakersknecht in de Rijp is bekend dat in het 
beginn van de negentiende eeuw zijn verdiensten in verschillende jaren steeds op 
eenn ander niveau lagen, en zelfs binnen een jaar uiteen konden lopen van 16 tot 30 
stuivers;; hierbij was geen sprake van een ambachtelijke verhouding van lang, mid-
del-- en kortloon.75 

DeDe maatschappelijke en economische dienstensector in Amsterdam 
Evenalss de inkomens van ambachtslieden, bleven de wedden van ambtenaren in 
dee eerste helft van de negentiende eeuw stabiel.76 De salarissen verschilden onder-
lingg wel, ook bij vergelijkbare functies; ik neem aan dat daarbij factoren als zelf-
standigheid,, verantwoordelijkheid en grootte van de dienst een rol hebben ge-
speeld.. Zo verdiende een bode bij de financiële commissie voor de 'gewapende 
burgerwacht'' in 1807 ƒ500 en eenzelfde functionaris bij de 'desolate boedelkamer' 
-- waar boedels van faillieten werden beheerd - in hetzelfde jaar ƒ900. Wanneer 

722 Noordegraaf, Daglonen, 39-40; Nusteling, 111. 
733 Van Zanden, 7. 
744 Nusteling, 114-115, 220 noot 50. 
755 Noordegraaf, Daglonen, 31 en tabel B-21. 
766 De Meere, Economische ontwikkeling en levenstandaard, 70. 
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nogg emolumenten werden verstrekt, kon het inkomen van een bode ook oplopen 
tott ƒ1000 jaarlijks, zoals bij het 'algemeen bestuur' van de stad het geval was. Een 
lageree klerk bij de gemeente Amsterdam had een jaargeld van ƒ450, maar de eerst 
verantwoordelijkee schrijvers op de secretarie verdienden niet minder dan ƒ3500 's 
jaars.. De laagste genoemde verdiensten van boekhouders waren van een vergelijk-
baarr niveau als de eerder genoemde inkomsten van meesterknechts in de nijver-
heidd - 30 en 32 stuivers per dag bij de schuitemakerswerf -, maar degene die de 
boekhoudingg van de genoemde boedelkamer moest bijhouden, kreeg een jaar-
weddee van ƒ1900. De 'opperboekhouder/conciërge' van de Bank van Lening in-
casseerdee naast een jaarinkomen van ƒ1180, een bedrag van ƒ3350 aan emolumen-
ten.. De vermelde bezoldigingen van penningmeesters in dienst van de stad 
Amsterdamm liepen uiteen van ƒ400 tot ƒ1200 a ƒ1300 per jaar. Ook de salarissen 
vann controleurs, toezichthouders en dergelijke verschilden. Voor de controle op 
dee kleine pandjeshuizen kreeg een functionaris ƒ400. Een marktmeester verdien-
dee ongeveer evenveel, maar genoot bovendien het voorrecht van een vrije woning. 
Eenn iets beter betaalde baan was die van hortulanus, toezichthouder op het tuin-
werkk in de hortus medicus; zijn jaarwedde bedroeg ƒ500, waarnaast een gratis wo-
ning,, verlichting en verwarming werd verstrekt. Nog meer verdiende de keur-
meesterr van de zijdehal: ƒ900 aan loon en ƒ400 aan emolumenten jaarlijks. 

Overr de inkomens van het lagere onderwijzend personeel in Amsterdam is niet 
veell  bekend; onderwijzers op het platteland zullen hun beroepsstatus evenwel niet 
aann hun inkomen te danken hebben gehad; zij moesten het - ook in Noord-Hol-
landd - soms met minder dan ƒ300 per jaar doen.77 Mogelijk verdienden onderwij-
zerss in de hoofdstad meer. Onderwijzend personeel aan de Amsterdamse Latijnse 
scholenn lijk t namelijk wel hogere wedden genoten te hebben dan hun collega's in 
dee provinciesteden.78 

Inn de economische dienstensector vervulde de kleinhandel een belangrijke rol. Het 
inkomenn van (Amsterdamse) winkeliers is niet precies bekend, maar het overgrote 
deell  zal niet veel verdiend hebben. Zowel uit de patentregisters als uit de registers op 
hett koffie- en theegeld blijkt , dat de meeste winkeliers in de laagste belastingcatego-
rieënn zaten. In 1800 werd maar liefst 91% van de winkeliers in het 'koffie- en thee-
geld'' aangeslagen voor minder dan ƒ4, waarmee zij in de laagste twee belastingklas-
senn vielen; in 1810 betaalde bijna 70% van de winkeliers ƒ1 aan patent, het laagst mo-
gelijkee bedrag. Dit alles duidt op een geringe omzet, omdat de winkeliers op basis 
hiervann belasting moesten betalen.79 Als men de inkomstenberekeningen voor 1850 
magg extrapoleren, dan lagen de inkomens van de meeste winkeliers ook in de eerste 
helftt van de negentiende eeuw niet ver boven ƒ300 jaarlijks.80 Overigens verdienden 

7777 Ibidem, 70, 139 noot 118. 
788 Vgl. R. Bastiaanse, e.a. (eds.), 'Tot meesten nut ende dienst van de jeught'. Een onderzoek 
naarnaar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca, 1580-1815 (Zutphen 1985). 
799 Diederiks, 221, 310-311. 
800 De Meere {Economische ontwikkeling, 70-71) vermeldt dat de winkeliers in de patentregis-
terss van 1850 werden aangeslagen voor een bedrag van gemiddeld ƒ2,35, wat volgens zijn bereke-
ningg overeenkomt met een gemiddelde jaaromzet van ƒ2.517. Volgens AJ. de Jonge {De indus-
trialisatietrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (2e druk, Amsterdam 1976. (Ie druk 1968)), 28) komt 
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veell  winkeliers in tabak meer dan andere kleine detailhandelaars. Ook bakkers had-
denn een beduidend hoger inkomen: dikwij Is ƒ 600 a ƒ 700 per j aar. Slagers waren door-
gaanss nog welvarender en zouden meer dan ƒ 800 per jaar hebben verdiend. Het in-
komenn bij de kleine neringdoenden hing ook af van de wijk waar men zijn winkel 
dreef;; kleine handelaars in armere buurten als de Jordaan, de Oostelijke en Weste-
lijk ee eilanden en de Jodenbuurt, verdienden in het algemeen veel minder dan win-
kelierss aan de Grachtengordel en op de Nieuwe Zijde van de Oude Binnenstad.81 

Hoewell  dus, vooral bij de ambtenarij en de kleine detailhandel, binnen dezelfde 
beroepenn in de dienstensector meer en minder grote verschillen in inkomen hebben 
bestaan,, zijn de inkomens van vooral veel lagere ambtenaren en van de meeste win-
kelierss nauwelijks hoger geweest dan die van de beter betaalde werklieden in de nij-
verheid.. Globaal gesproken verdienden deze groepen ongeveer ƒ300 tot ƒ400 per 
jaar. . 

3.4.22 Prijzen 

Alss gezegd creëer ik bij het consumptiegedrag van de potentiële schouwburggan-
gerr een theoretische situatie. Men moest in de eerste plaats eten, wonen en zich 
kleden.. Pas als aan deze primaire behoeften voldaan was, kon men aan luxere za-
ken,, zoals schouwburgbezoek denken. Ik ga er in eerste instantie van uit dat dit 
laatstee hoog op het verlanglijstje van de potentiële bezoeker stond, en dat hij ge-
noegenn nam met de eenvoudigste voeding, de goedkoopste woning en sobere kle-
ding.. Ik probeer te achterhalen hoeveel de verschillende groepen aan de onderkant 
vann de sociale ladder aan deze eerste levensbehoeften moesten besteden, als hun 
dieett slechts een calorisch minimum bevatte, en uitsluitend uit brood of aardap-
pelss bestond. Verder veronderstel ik zuinige verwarming van de woning, en neem 
voorr kleding slechts een bedrag voor verstelwerk in aanmerking. Bij de bereke-
ningenn ga ik uit van budgettair gunstige omstandigheden: de kostwinner moest 
eenn klein gezin van vier personen onderhouden; hij was niet werkloos en had bin-
nenn zijn beroepsgroep een relatief goed inkomen. Vervolgens bekijk ik of er dan 
nogg geld over was voor het goedkoopste schouwburgkaartje. Op deze manier zijn 
dee groepen die zo'n uitgave niet konden doen, vrijwel zeker van schouwburgbe-
zoekk uit te sluiten; aan de ene kant zag de werkelijkheid er doorgaans minder 
rooskleurigg uit dan hier aangenomen is; aan de andere kant is het denkbaar dat 
eventueell  overblijvende stuivers - in die bedragen moet men rekenen - besteed 
werdenn aan voeding, zoals groenten of vis. 

Gezienn de secundaire literatuur zijn mijn axioma's niet helemaal uit de lucht ge-
grepen;; veel mensen waren inderdaad aangewezen op de goedkoopste produkten. 

eenn jaaromzet van winkeliers van ƒ2.000 a ƒ3.000 neer op een jaarlijks inkomen van ongeveer 
ƒ300.. Van Amsterdamse neringdoenden is mij de aanslag in de patentregisters alleen bekend voor 
18066 (Diederiks, 221); meer dan 70% van de winkeliers in de hoofdstad hoefde toen slechts ƒ1 per 
jaarr te betalen. Ook toen zal dit op een geringe omzet en - als men de cijfers van De Meere en De 
Jongee mag extrapoleren - vermoedelijk op een inkomen van eveneens weinig meer dan ƒ300 heb-
benn geduid. 
811 Diederiks, 311-315, 332. 
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Dee kosten van voeding, huur, kleding en verwarming waren de belangrijkste. 
Daarnaastt werd een tamelijk groot gedeelte van het budget uitgegeven aan rijks-
enn gemeentelijke belastingen.82 Van alle bestedingen legden in de negentiende 
eeuww de uitgaven aan voedingsmiddelen de grootste druk op het budget van de ar-
beiders;; na voedsel was woninghuur de grootste uitgavenpost voor de armere la-
genn van de bevolking.83 Vermoedelijk bestond het menu van de negentiende-
eeuwsee arbeiders grotendeels uit granen en aardappels: volgens Blockmans en 
Prevenierr voor 44%, voor arbeiders in de laagste looncategorie.84 Het lijk t daar-
omm voor mijn doel niet onredelijk uit te gaan van een dieet dat beperkt was tot 
dezee goedkope basisprodukten. Op deze manier wordt ook het probleem van de 
substitueerbaarheidd en de ongelijke (gevoels)waarde van verschillende voedings-
middelenn omzeild. Van de granen is hier vooral rogge belangrijk, omdat dit pro-
duktt kwalitatief het goedkoopste was: voor het minste geld kreeg men de meeste 
calorieën.. Aardappelen waren kwantitatief het laagst in prijs; voor de kleinste som 
kreegg men de grootste hoeveelheid. 

Omm te controleren of de op deze wijze verkregen 'koopkracht' enigszins reëel 
is,, toets ik de theoretische kosten aan in werkelijkheid gedane uitgaven, door ver-
gelijkingg met Amsterdamse kasboekjes.85 Uitsluitend gebruik hiervan was voor 
mijnn doel niet geschikt, omdat het aantal te beperkt is en niet alle geledingen aan 
dee onderkant van de sociale ladder erin vertegenwoordigd zijn. Ten behoeve van 
dee vergelijking van de theoretische uitgaven met de bestedingen in deze kasboek-

822 Idem, 371. 
833 Cl. Lesger, Huur en conjunctuur. De woningmarkt in Amsterdam 1550-1850 (Amsterdam 
1986),, 10. 

844 Mij n benadering lijk t veel op de zogenaamde '44%-methode' die door W.P. Blockmans en 
W.. Prevenier ontwikkeld is ('Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e 
eeuw:: bronnen en problemen', Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975), 501-538) en die toegepast 
iss door onder meer L. Noordegraaf ('Levensstandaard en levensmiddelenpolitiek in Alkmaar 
vanaff  het einde van de 16de tot het begin van de 19de eeuw', Alkmaarse Historische Reeks IV 
(1980),, 55-100) en M.H.D. van Leeuwen en F. Smits ('Bedeling en arbeidsmarkt in Amsterdam in 
dee eerste helft van de negentiende eeuw', TvSG 13 (1987), 432-457.), maar wijk t er ook op enke-
lee punten van af. Het is mij niet te doen om het bepalen van de armoedegrens bij een of enkele mo-
delgezinnen,, of om de ontwikkeling van de koopkracht bij één bepaalde inkomenscategorie, maar 
omm de financiële ruimte in het budget van, zo mogelijk, alle loongroepen aan de onderkant van de 
socialee ladder. Omdat weinig bekend is over de daadwerkelijke koopkracht bij deze groepen, ver-
onderstell  ik daarbij budgettair zo gunstig mogelijke omstandigheden, en daarom ook de con-
sumptiee van uitsluitend granen en aardappels, in plaats van een verbruik van 44% van deze pro-
dukten.. Dit heeft als nadeel dat voorbijgegaan wordt aan de noodzakelijke variatie in het gebruik 
vann voedingsmiddelen, maar als voordeel dat de 'circulariteit' van de 44%-methode - waarop on-
derr meer Van Leeuwen gewezen heeft (M.H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-
1850.1850. Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie (Zwolle 1992), 62) - enigszins omzeild 
wordt.. Verder ben ik niet in de eerste plaats geïnteresseerd in de ontwikkeling van de koopkracht, 
maarr in een min of meer statische situatie. Pas in tweede instantie zal aan de verschuivingen in de 
koopkrachtt aandacht besteed worden. 
855 Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland, 162-163; Giele, Arbeidersleven in Neder-
land,land, 42. Omdat het veronderstelde bedrag voor verwarming en verstelwerk uit dezelfde bron af-
komstigg is, is op dit punt helaas sprake van een cirkelredenering. Omdat het hier slechts een klein 
bedragg betreft en andere bronnen niet voorhanden zijn, neem ik dit voor lief. 
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jess moesten enkele cijfers omgerekend worden naar vergelijkbare grootheden. De 
absolutee bedragen in de kasboekjes heb ik omgerekend naar percentages van het 
vermeldee inkomen; de theoretische bedragen zijn uitgerekend voor de gezins-
groottee en het inkomen dat in de huishoudboekjes vermeld is en voor de prijzen 
vann rogge en aardappelen uit het in de kasboekjes vermelde jaar.86 

Voeding Voeding 
Omdatt ik in de eerste plaats in een 'statische' prijs en niet in prijsontwikkelingen 
geïnteresseerdd ben, ga ik uit van de gemiddelde graanprijzen voor de periode 
1816-1841,, en van de gemiddelde aardappelprijzen voor de jaren 1817-1840/41. 
Dezee verschillen overigens per soort aardappel; Zeeuwse aardappelen waren 
duurderr dan Friese. Beide prijzen zijn apart doorberekend (bijlage 1). 

Voorr de geconsumeerde hoeveelheid ben ik uitgegaan van een calorisch minimum 
vann 2500 kilocalorieën, in navolging van Van der Maas en Noordegraaf; zij baseren 
datt op informatie van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Eigenlijk is deze 
werkwijzee anachronistisch; de tijdgenoot had geen weet van de meting van voe-
dingswaardenn in calorieën, maar dacht in hoeveelheden. Ik denk niettemin dat men 
bijj  een verbruik van minder dan 2500 calorieën honger had en liever meer voedsel 
dann een kaartje voor de schouwburg kocht, ook zonder besef van calorische voe-
dingswaarden.. Ook voor de vaststelling van het aantal kilocalorieën per produkt 
hebb ik de gegevens van de genoemde auteurs gehanteerd. Het gaat hier dus om hui-
digee voedingswaarden, die in de negentiende eeuw wat kunnen hebben gevarieerd, 
omdatt wij de kwaliteit van de toenmalige produkten niet kennen.87 Bij gebrek aan 
anderee gegevens heb ik mij op deze cijfers moeten verlaten. Ook zijn wij niet op de 
hoogtee van de bereidingswijze van aardappelen. Dit speelt een rol, omdat aardap-
pelss zowel met als zonder schil gekookt konden zijn, wat gevolgen heeft voor het 
totalee aantal calorieën.88 Ik heb daarom beide manieren van bereiding verwerkt.89 

Hett resultaat van de berekeningen staat in de tabellen 3,4 en 5 van bijlage 1. Vol-
ledigheidshalvee dient vermeld, dat ik geen rekening heb gehouden met tamelijk 

866 Dit was niet mogelijk voor het huishoudboekje van de houtzagersknecht (1863), omdat ik 
voorr dat jaar niet over prijzen beschikte. In dit geval ben ik uitgegaan van de gemiddelde prijzen 
diee ik ook eerder heb gehanteerd, maar dit komt de betrouwbaarheid van de vergelijking natuur-
lij kk niet ten goede. 
877 In werkelijkheid was het gemiddelde calorische totaal dat werd geconsumeerd, in Amster-
damm vermoedelijk lager; 'omstreeks 1800' werden per dag 1164 calorieën aan tarwe, rogge en 
aardappelenn gebruikt; in 1810 1384 calorieën aan aardappelen, graan en vlees (waarvan vlees ove-
rigenss voor arbeidende lieden financieel vrijwel niet bereikbaar was; alleen het goedkopere spek 
kwamm bij hen af en toe op tafel (J.M.M, de Meere, Economische ontwikkeling en levenstandaard 
inin Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw. Aspecten en trends ('s-Graven-
hagee 1982), 96.)); in 1817 1226 calorieën aan aardappelen, tarwe en rogge (J. van der Maas en L. 
Noordegraaf,, 'Smakelijk eten. Aardappelconsumptie in Holland in de achttiende eeuw en het be-
ginn van de negentiende eeuw', TvSG 9 (1983), 188-220, aldaar 209, 214, 220 noot 44). 
888 Van der Maas en Noordegraaf, 209, 214, 219 noot 39. 
899 Prijzen van tarwe- en roggebrood en aardappelen staan vermeld in: Muskee, De evolutie van 
dede levensstandaard. Het gaat om jaaropgaven voor de periode 1816-1856 voor tarwe en rogge, en 
voorr 1817-1855 voor aardappelen. 
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onzekeree factoren als vergroting van het gezinsinkomen door (slecht betaalde) ar-
beidd van vrouw en kinderen, en hogere weeklonen door uitbetaling van meer 
schaftenn of een zevende dag. 

Huur Huur 
Volgenss Diederiks varieerde de hoogte van de jaarhuren in 1810-1813 van ƒ 10 tot 
ƒ3890.. De helft van de in de wijkboeken opgegeven huren bedroeg minder dan 
ƒ1500 per jaar; verreweg de meeste huurprijzen lagen tussen de ƒ50 en ƒ100 jaar-
lijks.900 Zulke bedragen zijn natuurlijk vooral afhankelijk van de soort woning: 
grootte,, ligging, kwaliteit etcetera. Uit Lesgers studie valt op te maken dat de hu-
renn van eenvoudige woningen tussen circa 1800 en 1850 ongeveer ƒ20 tot ƒ 100 per 
jaarr bedroegen. De ondergrens ligt hier dus iets hoger dan bij Diederiks, wat ver-
moedelijkk te maken heeft met het soort gebruikte bronnen: Lesger bestudeerde de 
archievenn van instellingen die woningen verhuurden, en die exploiteerden niet de 
'allerschamelste'' onderkomens. De huurprijzen van de iets betere huizen varieer-
denn volgens hem van ca. ƒ 100 tot ƒ400 per jaar, terwijl de huur in de duurste cate-
goriee in het begin van de negentiende eeuw tot ƒ 1800 kon oplopen.91 

Hett gaat mij vooral om de huurprijzen van de eenvoudigste woningen. Volgens 
Lesgerr bewoonde ook de 'beter betaalde ambachtsman' deze huizen, en mij lijk t 
inderdaadd een huishuur van ongeveer ƒ 100 voor het merendeel van de mensen in 
dee minder betaalde banen het maximum dat zij zich konden veroorloven. Zelfs 
voorr de goed betaalde onderbazen betekende een bedrag van ƒ 100 al 17 procent 
vann hun inkomen, en de meeste andere werklieden zouden dan ruim 25 procent 
vann hun salaris aan huur kwij t geweest zijn (bijlage 1, tabel 6). Dit betekent dat de 
meestee mensen aan de onderkant van de sociale ladder, en niet eens de allerarm-
sten,, eenvoudige kelder- en kamerwoningen zullen hebben bewoond en dan nog 
vermoedelijkk de minder dure. Als we letterkundige beschrijvingen voor waar mo-
genn aannemen, dan zien we van dat verschijnsel een bevestiging in Multatuli's 
WoutertjeWoutertje Pieterse. Dekkers' geesteskind 'meester Pennewip' hanteerde een maat-
schappelijkee indeling, waar 'heel laag [...] en vrij nabij de mosselen, [...] de zeven-
dee onderafdeling der li ld e klasse van de burgerstand' gesitueerd was. Op dit ni-
veauu bevond zich ook Pennewips leerling Woutertje, het zoontje van een 
schoenenwinkelier.. Het gezin Pieterse huisde op de Tweede verdieping. Twee 
schuiframen.. Kleine achterkamer die inspringt om de binnenplaats,'92 waaruit valt 
opp te maken dat hen als woonruimte twee kamers ter beschikking stonden. 

Dee goedkoopste huizen, met een huur van ƒ50 per jaar, werden bewoond door 
slechtt betaalde en ongeschoolde werklieden, zoals kruiers en sjouwers.93 

900 Diederiks, 329, 343. 
911 Lesger, 10,95. 
922 Multatuli, De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Opnieuw uit de Ideeën verzameld door 
Prof.. dr. N.A. Donkersloot (Amsterdam 1938), 26-27. 
933 Diederiks, 333. 
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VerwarmingVerwarming en kleding 
Hett is moeilijk te achterhalen hoeveel gemiddeld besteed moest worden aan brand-
stof,, zeep, en garen en band voor het herstellen van kleding. Ik ga uit van een geschat 
bedragg van ƒ1, naar aanleiding van nagelaten Amsterdamse huishoudboekjes.94 

3.4.33 Conclusie 

Bijj  een veronderstelde minimale uitgave aan voeding (een calorisch minimum, be-
reiktt met de consumptie van alleen rogge en aardappelen) en een minimale huur 
vann ongeveer 10% van het inkomen (waarbij alleen huizen van minder dan ƒ50 per 
jaarr in aanmerking zijn genomen), blijkt dat opperlieden en slecht betaalde, ge-
schooldee knechts in de fabrieken hieraan al ongeveer 46 tot 90 procent van hun in-
komenn kwij t waren, afhankelijk van hun menu: rogge, geschilde of ongeschilde, 
goedkoperee of duurdere aardappelen (bijlage 1, tabel 7). Dat dit een zeer aanzien-
lij kk percentage was, blijkt als men bedenkt dat minimaal ook uitgaven gedaan 
moestenn worden voor de aanschaf van brandstof, zeep, en garen en band voor het 
herstellenn van kleding. Als ik uitga van een bedrag van ƒ1 per week, wat bij verge-
lijkin gg met de Amsterdamse arbeidersbudgetten niet ondenkbaar is, dan betekent 
ditt dat deze groep nog ongeveer 20 procent extra moest uitgeven. 

Aangezienn deze bedragen al besteed moesten worden bij budgettair zeer gunsti-
gee omstandigheden, en bovendien de aanschaf van zaken als kleding en huisraad 
nogg geheel buiten beschouwing gelaten is, is het niet zeer waarschijnlijk dat men-
senn met een dergelijk inkomen geld overhielden voor de schouwburg. De werke-
lij kk gemaakte kosten zullen doorgaans nog veel hoger zijn geweest. Lang niet 
iederr menu zal bijvoorbeeld beperkt zijn geweest tot goedkope aardappels of rog-
gebroodd alleen; deze gerechten zullen meestal op zijn minst geserveerd zijn met 
zout,955 of misschien met enige vorm van vet. Ook dranken waren niet zonder 
meerr gratis; vóór de aanleg van de waterleiding kocht men in Amsterdam aan wa-
terschuitenn Vechtwater (5 cent per liter)96 of dronk men koffie of thee. Bovendien 
zullenn veel gezinnen meer dan twee kinderen hebben geteld; in slechts één van de 
zevenn geraadpleegde Amsterdamse budgetten werd melding gemaakt van een ge-
zinsgroottee van vier personen, de andere gezinnen bestonden uit ten minste vijf 
personen.. (Seizoens)werkloosheid was bovendien geen onbekend verschijnsel. 
Waarschijnlijkk beschikten deze mensen dan ook vaak over te weinig financiële 
middelenn om zelfs in hun primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Zij leef-
denn dan ook op of dichtbij de armoedegrens, die wel gesteld wordt op een inko-
menn van vijf a zes gulden per week.97 

944 Zie p. 133, noot 85. 
955 Van Leeuwen, Bijstand, 59. 
966 J. Giele, Arbeidersleven in Nederland 1850-1914 (Nijmegen 1979), 42. 
977 Van Leeuwen, Bijstand, 62-63. Zie ook Diederiks, 337, noot 477; hij gaat uit van ƒ300 - ƒ400 
perr jaar als minimuminkomen en baseert deze veronderstelling op de belastingaanslagen in het 
'koffie-- en theegeld'.De laagste belasting werd geheven op inkomens van ƒ300 tot ƒ399 per jaar; 
lageree inkomens werden niet belast, en zouden daarom beneden de grens van het bestaansmini-
mumm vallen. Dit wordt volgens Diederiks bevestigd doordat het Amsterdamse armenwezen een 
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Eenn soortgelijke conclusie geldt ook voor ongeschoolde knechts in de nijver-
heidd en voor veel meesterknechts. Zij zaten weliswaar iets ruimer in hun financië-
lee jasje dan de laag betaalde opperlieden, maar ook voor hen zal het zeer moeilijk 
geweestt zijn om geld over te houden, zeker omdat de omstandigheden ook voor 
henn dikwijl s heel wat minder rooskleurig geweest zullen zijn dan hier veronder-
steldd is. Dit zal ook hebben gegolden voor ambtenaren en winkeliers met een jaar-
inkomenn van rond de ƒ400. 

Hoogg gespecialiseerden, meesters en zeer goed betaalde werknemers bij de 
overheidd en in de fabrieken hielden na aftrek van de kosten voor basisvoeding, 
huur,, brandstof, zeep en dergelijke iets meer over. Toch zal het ook voor hen niet 
eenvoudigg geweest zijn geld voor de schouwburg opzij te leggen; ook voor hen 
zullenn dan de omstandigheden niet al te ongunstig geweest moeten zijn, en mis-
schienn zullen zij andere aankopen hebben moeten uitstellen, of de aanschaf van 
bepaaldee produkten tijdelijk door goedkopere hebben moeten vervangen. 

Eenn en ander blijkt eens te meer als de theoretisch verkregen kosten via de Am-
sterdamsee huishoudboekjes aan werkelijke uitgaven getoetst worden. Dan blijk t 
datt het totale bedrag dat in werkelijkheid aan aardappels en brood (waaronder tar-
webrood)) uitgegeven werd, weliswaar lager was dan het theoretische bedrag, maar 
datt de som die men aan het totale pakket voedingsmiddelen besteedde, grofweg 
well  overeenkwam met het theoretische totaal (bijlage 1, tabel 8). De theoretische 
minimum-schattingenn zijn dan ook waarschijnlijk tamelijk reële voedingskosten. 
Ditt bevestigt de veronderstelling dat de externe omstandigheden niet al te ongun-
stigg mochten zijn, wilde men zich een avondje toneel kunnen permitteren; van de 
werkliedenn die de huishoudboekjes hebben nagelaten, zouden misschien alleen de 
tweee hoogst betaalden, zij het met enige moeite, zich een schouwburgkaartje heb-
benn kunnen veroorloven, hoewel de aankoop van een lootje in deze administratie 
niett werd vermeld. Daarbij was het kleine aantal kinderen van de minst rijke van de 
tweee families financieel gezien duidelijk in het voordeel. Ook de conjunctuur 
speeldee vermoedelijk een rol; in de jaren die de kasboekjes bestrijken, lagen de prij-
zenn hoger dan in de hier onderzochte, eerdere, periode. In latere jaren was het mis-
schienn nog minder eenvoudig enkele stuivers voor de schouwburg te reserveren. 

3.55 KOOPKRACHT OP TERMIJN EN SOCIALE SCHOUWBURGSTRATIFICATIE 

Dee Amsterdamse economie werd in het begin van de negentiende eeuw bepaald 
doorr een zogenaamd 'pre-industrieel levensritme'. Hoewel na het tweede kwart 
vann de negentiende eeuw sprake was van enige industrialisatie, stelde deze nog 
niett veel voor. De economie dreef voornamelijk op de internationale handel en 
scheepvaart,, en de daarmee verbonden exportbedrijven. Daarnaast was er sprake 
vann verzorgende nijverheid, georganiseerd in kleine ambachtelijke bedrijfjes. De 
handell  werd vooral bepaald door de koloniale commercie en de graanhandel. 

weekloonn van ƒ6 noodzakelijk vond om rond te komen. Overigens impliceert dit een arbeidsjaar 
vann ongeveer 300 dagen. 
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Daarbijj  vervulde de hoofdstad de, inmiddels verouderde, functie van stapelmarkt; 
Amsterdamm was een van de grootste graanreservoirs van Europa, maar hieraan 
wass steeds minder behoefte. Structureel was er dan ook sprake van economische 
stagnatie.. Conjuncturele en seizoensgebonden economische fluctuaties traden 
echterr wel op. Het verloop van de economie was derhalve van invloed op de ont-
wikkelingg van koopkracht en levensstandaard. De afwisseling van 'goede' en 
'slechte'' tijden voor de bevolking werd daarbij niet bepaald door de ontwikkeling 
vann de bedrijvigheid, maar door het prijspeil van de belangrijkste levensmiddelen; 
hett verband tussen beide elementen was omgekeerd evenredig. Door de functie 
vann stapelmarkt kwam de handel alleen tot leven als er elders slechte oogsten wa-
ren;; dan deed men een beroep op de Amsterdamse voorraad. Dit betekende ook, 
datt de handel vooral bloeide bij produktschaarste, dus bij hoge prijzen. Die hoge 
prijzenn golden ook voor de binnenlandse bevolking, en dat had een verslechtering 
vann de levensstandaard tot gevolg, omdat de prijsverhoging niet werd gecompen-
seerdd door een verhoging van de lonen.98 

Dee historici Knotter en Muskee hebben dit verband tussen conjunctuur en le-
vensstandaardd voor de periode 1817-1853 uitgewerkt aan de hand van de con-
sumptie,, en onderlinge substitutie, van de belangrijkste voedingsmiddelen, zoals 
dee goedkope produkten aardappelen en rogge. Globaal" onderscheiden zij twee 
ernstigee crises in de levensstandaard: de eerste rond 1830 - waaraan ook de in dat 
jaarr uitgebroken Belgische Opstand debet was - de tweede rond 1842.100 

Hett is interessant het verloop van de levensstandaard te vergelijken met de hoog-
tee van de schouwburgrecettes; de relatie tussen beide elementen zou zicht kunnen 
biedenn op een mogelijke invloed van het prijspeil, dus van de koopkracht, op het 
schouwburgbezoek.. Vooral van belang lijk t hierbij het verloop van de inkomsten 
uitt kaartverkoop op de maandagavonden. Volgens tijdgenoten trok de Amsterdamse 
Stadsschouwburgg juist op deze avonden een wat meer exclusief arbeiderspubliek -
datt dus vermoedelijk hoogstens bestond uit de beter betaalde werklieden. Voorzo-
verr wij beschikken over gedetailleerde recette-gegevens, leert de beschouwing daar-
van,, dat de hoogte van de recettes en de ontwikkeling van de koopkracht inderdaad 
minn of meer parallel lopen (grafiek 3.1). In het seizoen 1827-28 waren de schouw-
burginkomstenn nog tamelijk hoog, maar daarna begonnen zij te dalen, tot een ab-
soluutt dieptepunt bereikt was in 1830-31; pas na ca. 1835-36 gingen de inkomsten 
weerr geleidelijk omhoog. Dit zou kunnen betekenen dat in goede tijden inderdaad 
meerr werklieden de schouwburg bezochten dan in slechte tijden. 

Al ss het verloop van de recettes op de andere reguliere speeldagen, woensdag en 
zaterdag,, eveneens afgezet wordt tegen de ontwikkeling van de levensstandaard, 
dann blijk t echter de relatie in grote lijnen dezelfde (grafiek 3.1). Ook als de jaar-
lijksee recettes van andere seizoenen erbij betrokken worden, blijf t de parallellie 

988 Knotter/Muskee, 'Conjunctuur', 153-154; Van Leeuwen, Bijstand, 53-55. 
999 In feite gaan zij gedetailleerder te werk, maar dit niveau is voor een vergelijking met het ver-
loopp van de recettes niet zo zinvol, omdat op de inkomsten uit kaartverkoop ook andere factoren 
dann de levensstandaard van invloed konden zijn. 
1000 Knotter/Muskee,'Conjunctuur', 164-171. 
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tussenn levensstandaard en schouwburginkomsten in grote lijnen gehandhaafd 
(grafiekk 3.2). Dit zou betekenen dat het prijsverloop van levensmiddelen óók bij 
dee hoger betaalden van invloed was op het schouwburgbezoek. Deze laatste gege-
venss wijzen op schouwburgbezoek door vooral een grote middengroep. 

Dezee constatering stemt overeen met het onderzoek van Knotter en Muskee; 
omdatt zij zich bij hun onderzoek naar voedingsmiddelenconsumptie onder meer 
richttenn op de substitueerbaarheid van aardappels, rogge en tarwe, hebben zij met 
hunn onderzoek voornamelijk de levensstandaard van de middengroep op het oog; 
dee allerarmsten zullen immers aangewezen zijn geweest op de goedkoopste pro-
dukten,, waardoor zij in slechte tijden niet meer konden uitwijken naar vervan-
gendee voedingsmiddelen.101 

Inn dit verband is ook het onderzoek van de historicus Van Leeuwen van belang, 
diee de golfbewegingen in de mate van armoede in Amsterdam onderzocht op 
grondd van de aantallen bedeelde personen van een grote armen- ondersteunende 
instelling,, het Huiszittenhuis. Een relatief gunstige periode was volgens hem die 
tussenn 1813 en 1822, toen betrekkelijk weinig mensen bijstand ontvingen. Een cri-
sisperiodee brak aan in 1828 en duurde tot 1834. Van Leeuwen vermeldt dat er in 
diee jaren sprake was van een snelle verarming van mensen uit de middenstand, die 
steedss vaker een beroep moesten doen op de armenzorg. Na deze recessie verbe-
terdee de situatie weer, tot zich midden jaren veertig - iets later dan Knotter en 
Muskeee aangeven - opnieuw een crisis voordeed.102 De schouwburgrecettes lopen 
opmerkelijkk parallel aan deze fluctuatie; vooral in de jaren dertig daalden de in-
komstenn rigoureus wat, gezien de toename van het aantal bedeelden in de mid-
denstand,, wijst op een vermindering van schouwburgbezoek door deze stand. 

Dezee conclusie komt overeen met de eerder vermelde resultaten. Zoals we ge-
zienn hebben, zullen de armste groepen uit de samenleving, voor wie het prijsver-
loopp het allerzwaarst gewogen zal hebben, zich ook in betere tijden nauwelijks 
eenn kaartje voor de schouwburg hebben kunnen veroorloven. De welvarendste 
mensenn daarentegen, voor wie het prijsverloop hoegenaamd geen invloed gehad 
zall  hebben op hun bestedingspatroon, bezochten de Stadsschouwburg volgens 
tijdgenotenn slechts mondjesmaat. Dit laatste komt herhaaldelijk naar voren in to-
neelrecensiess en -artikelen, en in brieven aan het gemeentebestuur waarin de 
schouwburgleidingg klaagde over de concurrentie van de chiquere Franse en Duit-
see schouwburgen. 

3.66 CONCLUSIE 

Laatt ik terugkeren naar de vraagstelling: hadden degenen die behoorden tot de ar-
beidendee klasse en tot het mingegoede deel van de burgerstand - in termen van de 
hierr gehanteerde sociale stratificatie - voldoende financiële middelen en genoeg 
vrijee tijd om zich een avondje toneel te kunnen veroorloven? 

1011 Explicatie A. Knotter. 
1022 Van Leeuwen, Bijstand, 66-67, grafiek 1. 
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Watt de beschikbare vrije tijd betreft, was de winter voor de arbeidende klasse een 
geschiktt seizoen. Omdat de meeste ambachtslieden 's winters kortere arbeidsdagen 
haddenn dan in de andere jaargetijden, zullen zij in dat seizoen wel enkele vrije avon-
denn gehad hebben. Daar deze mensen 's avonds bovendien slechts een kleine maal-
tijdd gebruikten, waren zij vermoedelijk vroeg genoeg klaar om op tijd in de schouw-
burgg te zijn. Als men inderdaad 'maandag hield', was deze dag vanuit het perspec-
tieff  van de vrije tijd bijzonder geschikt voor toneelbezoek. Het late tijdstip waar-
opp de schouwburg uitging, was een nadeel, omdat arbeiders de volgende dag weer 
vroegg op moesten. Daarom was de zaterdagavond voor een uitje geschikter. Zowel 
dee zaterdag- als de maandagavond worden in contemporaine bronnen als specifie-
kee uitgaansavonden voor de minder weigestelden genoemd. Anders lag het voor de 
arbeidendee klasse in het voor- en najaar: omdat in deze jaargetijden de werkdag lan-
gerr duurde, lag voor hen een bezoek aan de schouwburg in deze seizoenen wellicht 
minderr voor de hand. 

Haddenn deze mensen nu ook genoeg geld? Juist op de kortere winterdagen 
werdd tenslotte minder verdiend dan in de zomer. Uitgaande van een gemiddeld 
weeksalaris,, en van een hypothetisch percentage daarvan besteed aan voeding en 
huisvestingg onder in financieel opzicht relatief gunstige omstandigheden, blijkt 
datt van de arbeidende klasse 'arbeiders en dagloners' zich nauwelijks een bezoek 
aann de schouwburg konden veroorloven. Als het waar is dat zij toch in de 
schouwburgg werden aangetroffen, wat uit sommige bronnen blijkt , dan zal het 
omm hoogstens eenmalige, jaarlijkse uitjes gegaan zijn. Ook de sociaal iets 'hoger' 
geplaatstenn in deze categorie, de 'werklieden', hebben waarschijnlijk voor het to-
neell  weinig financiële ruimte gehad, hoewel tijdgenoten uit deze groep onder 
meerr huishoudelijk personeel in de schouwburg aantroffen. Hierbij dient men 
echterr te bedenken dat deze groep geen gezin hoefde te onderhouden, waardoor 
zijj  misschien eerder iets van het karige loon over kon houden. Bovendien lijken 
hunn lootjes soms door hun werkgevers betaald te zijn. 

Mensenn die sociaal zijn te rangschikken onder de 'mingegoede burgerstand* 
kondenn vermoedelijk alleen een kaartje voor de schouwburg kopen als de om-
standighedenn van gezinsgrootte en werkgelegenheid, maar ook van bijvoorbeeld 
bedrijfsomvang,, niet al te ongunstig waren. Dit lijk t zelfs te gelden voor sommige 
semi-intellectuelee beroepen, zoals die van onderwijzer en lage ambtenaar: zij wer-
denn weliswaar sociaal op een iets hoger niveau geplaatst, maar veel beoefenaars 
vann deze beroepen zullen nauwelijks meer verdiend hebben dan degenen die tot 
dee mingegoede burgers, en zelfs tot de werklieden behoorden. 

Eenn groot deel van het schouwburgpubliek zal dus denkelijk bestaan hebben uit 
mensenn die slechts een of enkele keren per jaar het theater bezochten; door een 
wisselendee groep. Dit lijk t te worden bevestigd door de tijdgenoot Barbaz, die in 
eenn ander verband vermeldt dat de vaste kern van schouwburggangers - hij 
spreektt dan over degenen die vooral het treurspel willen zien, waarbij hij een nog 
selecterr gezelschap op het oog lijk t te hebben - slechts bestond uit een groepje van 
eenn paar honderd man.103 

1033 Barbaz, Overzigt, tweede afdeeling, 26. Overigens is zo'n wisselende groep in tegenspraak 
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Tochh blijk t uit mijn onderzoek naar de rangverdeling in de Stadsschouwburg, 
datt ook de goedkopere rangen het hele speeljaar door min of meer gevuld wa-
ren.1044 Dit hoeft met het bovenstaande niet in tegenspraak te zijn, wat valt in te 
zienn als men de verdeling van de Amsterdamse bevolking naar inkomen in de be-
schouwingenn betrekt. Hierover worden wij geïnformeerd door Van Leeuwen, die 
ookk de mate van inkomensongelijkheid in Amsterdam onderzocht heeft.105 Hij 
verdeeltt de, geschatte, loonpositie van de gezinshoofden van de stad in vijf cate-
gorieën.. De eerste groep, met verdiensten lager dan ƒ300, telde het grootste aantal 
mensen:: ongeveer de helft van alle gezinshoofden. Deze mensen hebben als ge-
zegdd de schouwburg vermoedelijk niet of nauwelijks kunnen bezoeken. De twee 
volgendee groepen hadden een inkomen van respectievelijk ƒ300 tot ƒ674 (9158 of 
69488 personen106) en ƒ675 tot ƒ1799 (7895 mensen). De bezoekers van het schel-
linkjee waren vermoedelijk mensen uit deze twee categorieën: lagere middengroe-
penn met een relatief gering inkomen. Het totale jaarlijkse bezoek op de tweede 
gaanderijj  bedroeg, bij een redelijke bezetting van dagelijks 60%, ongeveer 17550 
personen.1077 Als we aannemen dat de bezoekers van deze rang allen één maal per 
jaarr naar het toneel gingen, dan zouden zich dus in de maatschappelijke midden-
groepenn op zijn minst 17550 mensen moeten bevinden. De inkomensongelijk-
heidstabell  van Van Leeuwen laat hier 17053 of 14843 gezinshoofden zien. Nu zijn 
ditt vermoedelijk niet allemaal potentiële bezoekers van het schellinkje geweest -
nogg afgezien van de vraag of zij allemaal toneelliefhebbers waren of uit godsdien-
stigg oogpunt naar het theater mochten -, want de beter betaalden zullen misschien 
eenn kaartje voor een duurdere rang gekocht hebben. Daar staat tegenover dat er in 
dezee groep ook mensen geweest zullen zijn die het zich konden permitteren meer 
dann eens naar de schouwburg te gaan, en dat de meesten bijvoorbeeld hun vrouw 
off  een van de kinderen mee hebben genomen. Globaal beschouwd - nauwkeuri-
gerr uitspraken laten de gegevens niet toe - lijken deze cijfers dan ook niet in te-
genspraakk te zijn met het vermoeden dat een groot deel van het minder rijke 
schouwburgpubliekk bestond uit een wisselende groep mensen. 

mett de korte looptijd van de meeste voorstellingen. 
1044 Voor de seizoenen waarvan lootjesboeken bewaard gebleven zijn (1835-36 en 1838-39), is 
sprakee van een bezetting op deze rang van gemiddeld ongeveer 60%. 
1055 Van Leeuwen, Bijstand, 70-73, tabel 2; appendix B, tabel Bi , B2. Gebruikt zijn hier de ge-
gevenss over 1810-1813. 
1066 Deze verschillende aantallen hangen samen met een zekere onbetrouwbaarheid van de 
volkstellingenn in die jaren, die een mogelijke onderregistratie vertonen. Het eerste cijfer is geba-
seerdd op de oorspronkelijke volkstellingen, het tweede op de gecorrigeerde tellingen, waarbij een 
onderregistratiee van vijf procent aangehouden is. Voor de hoogste drie categorieën zijn overigens 
beidee cijfers gelijk. Van Leeuwen, Bijstand, 311. 
1077 Er waren grofweg 130 speelavonden per jaar en het maximum aantal plaatsen op het schel-
linkj ee bedroeg ca. 225; bij een gemiddelde jaarlijkse bezetting van 60%, zou het totale bezoek hier 
derhalvee 60/100 x 225 x 130 = 17550 bedragen. 
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4.11 MOGELIJKE INVLOEDSFACTOREN 

4.1.11 Contextuele factoren 

4.1.1.14.1.1.1 De kalender 

TijdgenotenTijdgenoten aan het woord 
Voorr de hand liggende invloedsfactoren op het toneelbezoek zijn het seizoen en 
hett weer. Tijdgenoten noemden die factoren niet systematisch, maar duidelijk is 
well  dat mei geen gunstige schouwburgmaand was; ook met mooi weer in andere 
maandenn bleven er mensen thuis. Een strenge winter was evenmin gunstig, omdat 
hett publiek dan de kou niet wilde trotseren. Ook in de schouwburg was het dan, 
bijj  gebrek aan verwarming, koud; men zat met dikke bont- en kraagjassen aan in 
dee zaal.1 

Vann de weekdagen had volgens tijdgenoten de zaterdag een gunstige invloed op 
hett bezoek; de inkomsten van die dag moesten de soms op andere dagen geleden 
verliezenn goedmaken.2 

Recettes Recettes 
Niett alle door de tijdgenoten genoemde factoren weerspiegelen zich in de recettes; 
datt geldt met name voor het weer. 

Dee invloed van de 'kalender' is wel kwantitatief te onderzoeken. Ik bekijk de in-
komstenn per weekdag en per maand. Deze laatste tijdsverdeling is zinvoller dan 
eenn driemaandelijkse seizoensindeling, omdat daarbij andere elementen, zoals de 
kermiss in september, verstorend zouden kunnen werken. 

WeekdagWeekdag I Als men wil onderzoeken of de weekdag invloed had op het schouw-
burgbezoek,, dan moeten de cijfers op de vaste speeldagen, maandag, woensdag en 
zaterdag,, bestudeerd worden; op andere dagen zou het bijzondere karakter van de 
voorstelling,, zoals benefiet of première, het beeld kunnen vertroebelen. 

Ui tt de gemiddelde recettes op de verschillende dagen per speeljaar blijkt , dat za-
terdagg uitgaansdag was; de recettes bedroegen dan gemiddeld ruim ƒ700 tot ruim 
ƒ1000,, op maandag en woensdag ongeveer ƒ500 tot ƒ700 (grafiek 4.1).3 

11 NAC&AH, 9-2-1841,22-12-1840; De atlas 17(1831),24(\S3\);Het kritisch lampje, 48,49; DAN 
33 (1829) IV, l35;Hetgraauwe mannetje, 142; GAA 5177/110/991, z.d.; Id./156/1003, 13-7-1838. 
22 GAA 5177/61/975, 30-4-1823; Zie ook 5181/10/1743, 23-8-1813. 
33 De bedragen zijn afgerond op tientallen. 
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Dee hoogte van de recettes kan uiteraard in de loop der tijd op eenzelfde dag nog 
doorr diverse andere factoren beïnvloed zijn, maar die komen hieronder aan de 
orde. . 

MaandMaand I Het schouwburgseizoen duurde van augustus tot en met mei. In tegen-
stellingg tot bij de weekdagen, is er in de zaalbezetting in de verschillende maanden 
geenn duidelijk patroon voor alle speeljaren waarneembaar (grafiek 4.2 tot en met 
4.15).. Alleen de maanden augustus en mei laten vrijwel altijd een minder goede be-
zettingg zien (variërend van ongeveer ƒ 165 tot het overigens vrij mooie bedrag van 
ongeveerr ƒ630), wat met het warme weer in die tijd te maken gehad zal hebben. 
Verderr vertonen januari, februari en september vaak, maar lang niet altijd, hoge 
recettess (die van januari uiteenlopend van ongeveer ƒ520 tot meer dan ƒ 1000; van 
februarii  van ongeveer ƒ600 tot ongeveer ƒ950; van september van ongeveer ƒ420 
tott ongeveer ƒ950). De winter heeft dus mogelijk enige invloed gehad, maar in de-
cemberr en november was er in verscheidene jaren weinig schouwburgbezoek. De 
invloedd van de strenge winters van 1829-30 en 1837-38 komt overigens in de re-
cettess niet duidelijk terug. Voor de soms hoge recettes in september was de kermis 
mogelijkk verantwoordelijk; of dat inderdaad zo was, wordt hieronder bekeken. 

4.1.1.24.1.1.2 Bijzondere gelegenheden 

TijdgenotenTijdgenoten aan het woord 
Hett opvallendste niet-theatrale aspect dat de recettes volgens tijdgenoten zou 
hebbenn beïnvloed, was de concurrentie van andere Amsterdamse theaters. Zowel 
hett acteursbestuur als de commissarissen klaagden daar regelmatig over. Boos-
doenerss waren volgens hen zowel liefhebberijtheaters in cafés, zoals 'Leerzaam 
Vermaak'' in de Elandstraat, als beroepstheaters, zoals het Theatre Francais aan de 
Erwtenmarktt en de Hoogduitsche Schouwburg aan de Amstelstraat. 

Volgenss het bestuur van de Amsterdamse Schouwburg was slechts één schouw-
burgg op 100.000 inwoners rendabel; meer dan twee beroepstheaters konden in 
Amsterdamm niet floreren. Sommige kleinere beroepstheaters gaven voorstellingen 
opp dezelfde dagen als de Amsterdamse Schouwburg, wat het Schouwburgbestuur 
eenn doorn in het oog was. De Franse schouwburg was op dinsdag, donderdag en 
zaterdagg geopend, de Hoogduitsche in elk geval in 1836 op maandag, woensdag 
enn zaterdag. In 1837 besloot de gemeente na klachten van de Amsterdamse 
Schouwburg,, andere theaters niet op woensdag te laten spelen. Al sinds 1827 was 
hett repertoire van de kleine Amsterdamse theaters bovendien aan censuur onder-
hevig,, onder supervisie van de commissarissen.4 In 1834 kwam tevens de gemeen-
telijkee subsidie aan de Franse en Duitse schouwburg te vervallen.5 

Dee liefhebberij theaters zouden met hun lage prijzen vooral publiek van de 

44 Het Theatre Francais viel overigens pas sinds 1835 onder controle, en wel van de toen be-
noemdee censor Jerolimo de Vries, die het repertoire van alle andere theaters dan de Stadsschouw-
burgg moest beoordelen. Teune, 130-132. 
55 GAA 5177/135/1955, 17-12-1834. 
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goedkoopstee rangen uit de Amsterdamse Schouwburg hebben weggetrokken, het 
Theatree Francais deed dat bij de duurste rangen. De Hoogduitsche Schouwburg 
wass volgens tijdgenoten het schadelijkst voor de inkomsten van de Amsterdamse 
Schouwburg,, omdat deze theaters zich allebei op het 'burgerlijke' publiek richt-
ten.66 In 1839 kwam daar nog de concurrentie van de Salon des Variétés in de Nes 
bij,, een koffiehuis annex theater, waar ook voornamelijk 'burgerlijk' publiek 
kwam.7 7 

Dee Belgische Opstand was een andere factor die volgens tijdgenoten het 
schouwburgbezoekk negatief beïnvloedde. Anderzijds trokken volgens hen de na 
enkelee maanden opgevoerde gelegenheidsstukken juist veel publiek.8 

Inn 1832 heerste er cholera in de stad. Ook dat was volgens de commissarissen 
eenn reden voor minder bezoekers. Andere ziekten, zoals de griep, waren in ande-
ree jaren - 1835 en 1837 - verantwoordelijk voor lagere inkomsten.9 

Tijdenss de kermis werd volgens tijdgenoten het repertoire aangepast met een 
lichterr hoofdspel en een nieuwe Arlequinade als nastuk. Dit repertoire trok vol-
genss hen een Volkser' publiek. De recettes zouden door de kermis gunstig beïn-
vloedd zijn. Toen er in 1832 wegens cholera geen kermis was en er in de schouw-
burgg geen extra kermisvoorstellingen gegeven werden, had dit volgens 
tijdgenotenn negatieve gevolgen voor de inkomsten.10 

Alss men de contemporaine berichten mag geloven, dan waren de dagen waarop 
dee koning de schouwburg bezocht ware volksfeesten.11 De extra verfraaide 
schouwburgg zou dan tot de laatste plaats bezet geweest zijn.12 Men kwam ver-
moedelijkk vooral voor de koning en voor elkaar, veel minder voor het toneelstuk. 
Hett negende toneel uit het nationalistische gelegenheidsstukje Voorheen en 
Thans,Thans, in 1829 in aanwezigheid van de koning opgevoerd, is hiervoor illustratief. 

66 Dit werd overigens door de directie van de Hoogduitsche Schouwburg ontkend (GAA 
5181/228/5247,, z.d.)-
77 GAA 5177/13/524, 7-3-1814; Id./30/599, 24-3-1817; Id./40/694, 2-4-1819; Id./40/761, 8-4-
1819;; Id./46/35, 7-1 -1820; Id./57/1040,21-5-1822; ld/59/2523,28-11-1822; ld./65/350, 4-2-1824; 
Id./67/14044 z.d.; Id./71/965, 14-4-1825; 5181/95/1946, 24-5-1824; 5177/75/2777, 10-12-1825; 
Id./83/112,, 10-1-1827; Id./91/28, 2-1-1828; Id./91/38, 4-1-1828; Id./108/416, 11-2-1830, 14-2-
1830;; Id./121/1220, 5-9-1832; Id./131/406, 11-3-1834; 5181/211/2972, 24-3-1836; Id./228/5247, 
z.d.;; Id./211/2972, 24-3-1836; Id./211/2972, 29-3-1836; Id./219/10437, 7-11-1836, 8-11 -
1836;Id./221/103,, 31-12-1836, 30-5-1837; Id./226/3994, 18-5-1837; Id./267/8144, z.d.; 
Id./228/5342,, 27-6-1837; Id./229/6201, 23-7-1837; Id./233/9000, 21-10-1837; 5177/168/1001, 2-
7-1840;; 5181/267/8144, 14-9-1840; 5177/171/1771, 4-11-1840; Id./174/1377, 20-8-1841. Voor de 
geschiedeniss van andere Amsterdamse theaters zie: J.M. Coffeng, manuscript Amsterdamse 
Schouwburgenn en T.K. Looijen, Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwam er niet in 
dede Nes? (Amsterdam 1981). 
88 DAN 4 (1830) IX , 220; GAA 5177/120/938, 17-7-1832; Id./l27/1165, z.d.; Id./123/l 873, 8-
12-1832. . 
99 DAN 6 (1832) II , 64; NAC&AH31-8-1832; GAA 5177/127/1165, z.d.; Id./138/981,4-7-1835; 
5177/150/771,22-6-1837. . 
100 AM CèAt f, 21-9-1839; GAA 5177/127/1165, z.d.; Id./123/1873, 8-12-1832. 
111 De avondbode, 28-4-1838. 
122 Thöne, passim. 
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Vann der Kam: 
Zodraa de koning in de schouwburg komt, staan al de dames met eerbied op en nei-
gen,, dat is alles wat gij te doen hebt. 

Betje: : 
Watt zal mij het hart kloppen; (op den voorgrond gaande, neigt zij.) Zoo, bijvoor-
beeld. . 

Vann der Schip: 
Neen,, niet zoo, dat is weder zulk nieuwerwetsch neigen. Wanneer men voor den 
koningkoning en het vorstelijk huis neigt, dan neigt men zo laag mogelijk [...] 

Betje: : 
Watt zal dat fraai in den schouwburg zijn, en al die decoratiën. 

Vann der Schip: 
Ikk zag die dikwijl s en prachtvol; maar de fraaiste decoratie, het schoonste gezigt 
voorr mij, was te allen tijde die, wanneer de Vorst van het Vaderland, in het midden 
zijnerr onderdanen, daargezeten was. Kinderen! dan gaat het uit de borst: - Oran-
jee boven! lang leve onze koning! ...13 

Recettes Recettes 
Dee gemiddelde recettes per speeljaar varieerden van ongeveer ƒ580 tot ƒ780. De 
piekenn lagen meestal rond ƒ900 tot ƒ1000, met als uitzonderingen 1828-29 (ruim 
ƒ700),, 1830-31, 1831-32 en 1834-35 (ruim ƒ800); de dalen liepen uiteen van ƒ300 
tott meer dan ƒ500, met heel lage uitschieters in 1831-32 (ongeveer ƒ220) en 1832-
333 (ongeveer ƒ 165). 

Dee invloed van concurrerende theaters weerspiegelt zich niet in de recettes van de 
Amsterdamsee Schouwburg alleen. De andere aspecten komen hieronder aan de orde. 

BelgischeBelgische Opstand I De Belgische Opstand is, aanvankelijk, wel in de recettes te-
rugg te vinden; de gemiddelde recettes van de speeljaren 1830-31,1831-32 en 1832-
333 waren lager dan van de andere (ongeveer ƒ580 tot ƒ590 ten opzichte van circa 
ƒ6200 tot ƒ780).14 

CholeraCholera I In 1832 waren de inkomsten in de maanden april, mei, augustus en sep-
temberr laag (minder dan ƒ200 tot ongeveer ƒ400), wat een gevolg van de cholera 
geweestt kan zijn. 

KermisKermis I De kermisvoorstellingen in de Schouwburg brachten vrijwel altijd meer 
opp dan gemiddeld in een speeljaar (grafiek 4.16).15 Een uitzondering was het door 

133 A. Cramer, 'Voorheen en thans, of Amsterdam in 1829, gelegenheidsstukje', in: A. Cramer, 
VoorheenVoorheen en thans, of Nederlandsche zeden geschetst in kleine tafereelen. Jaarboekje voor 1830 
(Amsterdamm [1829]), 9e toneel. 
144 Zie p. 160 voor gelegenheidsstukken. 
155 Tot de kermisvoorstellingen zijn gerekend de voorstellingen vanaf de tweede maandag in 
septemberr tot en met de zaterdag in de derde kermisweek; de schouwburg was dan alle weekda-
genn geopend. 
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tijdgenotenn ook genoemde seizoen 1832-33, toen als gezegd wegens cholera geen 
kermisvoorstellingenn gegeven werden; de recettes waren toen lager dan gemiddeld 
inn dat speeljaar. Toch moet de kermisinvloed niet overdreven worden. Duidelijk 
meerr dan gemiddeld en meer dan ƒ800 brachten alleen de kermisvoorstellingen in 
1820-21,1829-30,, 1833-34,1836-37, 1837-38 en 1838-39 op. 

BezoekBezoek van de koning I De koning of de koninklijke familie bracht in mijn on-
derzoeksperiodee 29 keer een bezoek aan de schouwburg. Dat was steeds een reden 
voorr volle zalen; gemiddeld brachten zulke 'koninklijke' voorstellingen ongeveer 
ƒƒ 1180 op, tegen ongeveer ƒ670 gemiddeld over de voorstellingen in de hele perio-
de.. Uitzonderingen waren alleen de avonden van 28 september 1826, 4 mei 1832 
enn 3 mei 1839, toen de recettes ƒ509, ƒ674 en ƒ 779 bedroegen. 

4.1.1.34.1.1.3 Conclusie 

Dee contextuele factoren die tijdgenoten noemen als reden voor meer of minder 
schouwburgpubliek,, komen ook in de recettes als invloedsfactor naar voren (op 
dee concurrentie van andere theaters en het weer na, die niet onderzocht zijn), maar 
dee recettes tonen een genuanceerder beeld. De warme augustus- en meimaanden 
gavenn doorgaans minder, de koude januari- en februari-maanden meer inkomsten 
tee zien. De kermis in september zorgde altijd voor meer inkomsten, maar de in-
vloedd lijk t door tijdgenoten ook wel overschat, aangezien er in slechts enkele 
speeljarenn in de kermistijd (minder dan de helft van het aantal jaren waarvan re-
cettess bekend zijn) waarschijnlijk sprake was van redelijk volle zalen (met een re-
cettee van meer dan ƒ 800). Het opvallendst was de invloed van de zaterdag: die dag 
wass duidelijk uitgaansdag. 

Dee Belgische Opstand en de cholera waren in de speeljaren 1830-31 tot en met 
1832-333 reden voor minder toeschouwers, daarna trok hun aantal aan. Bezoek van 
dee koning zorgde altijd voor volle zalen. 

4.1.22 Toneelmatige factoren 

4.1.2.14.1.2.1 Bijzondere gelegenbeden 

TijdgenotenTijdgenoten aan het woord 
Err is weinig informatie over de invloed op het schouwburgbezoek van benefieten, 
debutenn en premières. Wel komt in toneelrecensies naar voren dat voorstellingen 
voorr het 'Fonds ter opleiding en verdere onderrigting van Tooneelkunstenaars 
voorr den Stads Schouwburg te Amsterdam' slecht bezocht werden.16 

Bijj  debuten had het publiek het recht om de debutant toe te juichen of uit te flui -
ten;; soms leidde dit tot het organiseren van een 'claque', waarbij gehuurde toejui-
cherss het succes van een stuk moesten verzekeren. Werden er ook uitfluiters ge-

166 Onder meen DAN 5 (1831) XI, 377; Ibid., 2 (1828) IX, 285; Ibid., 2 (1828) XI, 397; 
NAC&AHNAC&AH 10-1-1838,13-2-1841; De bijenkorf I, 562. 
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huurd,, dan was er 'kabaal' in de schouwburg, zoals bijvoorbeeld bij het eerste op-
tredenn van de tenor Cronau op zaterdag 17 november, in het zangspel Het vrij-
scbot,scbot, of de zwarte jager (l ibretto van Kind, muziek van Weber).17 

[...]]  de aankondiging van het Vrijscbot, gevoegd bij de belangstelling in het debut eens eer-
stenn tenors, [was] genoeg, om een bijzonder talrijk publiek [...] naar het Leidsche Plein te 
lokken.. - Reeds vóór den aanvang der voorstelling, was er eene meer dan gewone bewe-
gingg in de hoogere sferen op te merken, en hoorden wij mompelen, dat er kabaal was! dat 
dee talrijke aanhangers van den Hr. Voet, den debutant in allen gevalle zouden uitfluiten, ja 
zelfs,, o gruwel! dat de koren, uit gehechtheid aan den tegenwoordigen eersten zanger, 
valschh zouden zingen, ten einde alzoo tot den val van den nieuw aangekomene mede te 
werken.18 8 

Zulkee kabalen kwamen zeker niet altijd voor, en er werd waarschijnlijk evenmin 
altijdd tegen betaling gejuicht; dat is bij gebrek aan recensies evenwel niet met ze-
kerheidd vast te stellen. In elk geval is het mogelijk dat een deel van het publiek bij 
debutenn niet uit 'reguliere' toeschouwers bestond. 

OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties en recettes 
BenefietenBenefieten I Benefietvoorstellingen werden vrijwel altijd op donderdagavond 
gegeven,, meestal voor een acteur of actrice. Van 1814-15 tot 1820-21 werden 11 
tott 17 benefietenn per seizoen gegeven, ook voor balletdansers en -danseressen. Na 
hett aantreden van de commissarissen ging het aantal benefieten sterk achteruit, tot 
22 a 3 per speelseizoen. Er werden toen vrijwel alleen nog voor de 'eerste sujetten' 
benefietenn gegeven; andere toneelspelers t rokken volgens de commissarissen min-
derr publiek, en benefieten voor hen waren dus niet lonend - de kosten van de 
voorstell ingg moesten van de benefietopbrengst worden afgetrokken.19 Met name 
inn de jaren dertig werden ook benefieten gegeven ten behoeve van slachtoffers van 
maatschappelijkee catastrofes: families wier mannen strijd leverden in de Belgische 
Opstandd (19-10-1830), choleralijders (5-10-1832), schipbreukelingen (24-3-1835), 
weduwenn en wezen (23-4-1935), armen (22-2-1838). Een enkele keer kwamen de 
opbrengstenn van een voorstell ing ten goede aan de weduwe of weeskinderen van 
eenn overleden acteur of actrice. Van 1832-33 tot en met 1834-35 werd vier keer per 
speelseizoenn een benefiet voor alle acteurs gegeven, ter compensatie van bezuini-
gingenn op hun gages. 

Beneficiantenn deden zelf een voorstel voor de keuze van de stukken.20 Dat zou-
denn in het algemeen nogal 'woelige' stukken geweest zijn.21 Aangezien de benefi-
ciantenn op een zo hoog mogelijke opbrengst uit geweest zullen zijn, mag men aan-
nemenn dat het publiek zulke stukken graag zag. 

177 Onder meer: DAN 2 (1828) II , 62; Het kritisch lampje, 36; Iemand en Niemand nr.7, 2; 
Pandora,Pandora, 7; Het Tooneelklokje, 28, 189-193; De Bijenkorf l, 77, 120. 
188 NAH&AC, 20-11-1838. 
199 GAA 267/3, 4-2-1828. 
200 De tooneelkijker I, 377; GAA 267/3, 10-10-1827, 6-10-1830. 
211 Barbaz, Overzigt van den staat des schouwburgs, 22. 



148 8 44 Toneelbezoek van het anonieme kassapubliek 

Dee gemiddelde recette was ongeveer ƒ1016. Met name benefieten voor indivi-
duelee acteurs en voor slachtoffers van maatschappelijke gebeurtenissen trokken 
doorgaanss volle zalen. Slechts ongeveer 22% van de benefieten trok minder pu-
bliekk dan het algemeen gemiddelde in een speelseizoen (voor een indruk zie gra-
fiekk 4.17), waarbij het onder meer ging om minder vooraanstaande acteurs (de we-
duwee van F.J. Majofski, de weeskinderen van Freubel), of om algemene benefieten 
voorr het personeel in de tijd van bezuinigingen.22 Slechts circa 20% van de bene-
fietstukkenn komt voor in mijn lijsten van successtukken.23 Van die 20% brachten 
sommigee veel op, andere weinig. Dit alles wijst er mijns inziens op dat de belang-
stellingg van het publiek in de eerste plaats de begunstigde van het benefiet, en min-
derr de stukken betrof. Meestal was die begunstigde een 'eerste' acteur of actrice, 
maarr het konden als gezegd ook slachtoffers van een maatschappelijke catastrofe 
zijn.. Toneelspelers en -speelsters die volle zalen trokken, waren: Andries Snoek 
(1766-1829),, Anna Maria Kamphuizen-Snoek (1779-1849), Gerrit Karel Rom-
bachh (1784-1833), Theodoras Majofski (1771-1836), Johannes Jelgerhuis Rienks-
zoonn (1770-1836), Cornelius Evers (P-1849), Andreas Petrus Voitus van Ham-
me24,, Marten Westerman (1775-1852), Catharina Roobol-Jelgerhuis (1792-1843) -
overigenss geen eerste actrice- en Frederik Adrianus Rosenveldt (1769-1847). 

VoorstellingenVoorstellingen ten behoeve van het 'Fonds ter opleiding en verdere onderrigting 
vanvan Tooneelkunstenaars voor den Stads Schouwburg te Amsterdam' I Benefiet-
voorstellingenn voor het Fonds werden ook bijna altijd op donderdag gegeven. Ze 
werdenn inderdaad slecht bezocht. De gemiddelde recette bedroeg ongeveer ƒ476, 
mett een dieptepunt van ƒ 121,80; de 'pieken' lagen meestal tussen ƒ700 en ƒ800 en 
diee kwamen slechts vier keer voor; één keer was er sprake van een recette van meer 
dann ƒ900 (grafiek 4.18).25 De weekdag kan op de lage recettes niet van invloed zijn 
geweest,, want de druk bezochte benefieten voor acteurs werden ook op donder-
dagg gegeven. Er was bij de Fondsvoorstellingen zeven keer sprake van een pre-
mièree en vier keer van een reprise, maar dat had evenmin een merkbare positieve 
invloed.. Ook de keuze van de toneelstukken bracht de recettes niet zichtbaar om-
hoog.. Van de veertig hoofdspelen was zestig procent in het algemeen duidelijk 
succesvol;; er waren vier 'canonieke', veertien 'langdurige', en zes 'tijdelijke' suc-
cesstukkenn bij. Het is mogelijk dat de veelvuldige programmering van successtuk-
kenn een bewuste, maar niet geslaagde poging van de directie was om de opbreng-
stenn te verhogen. Wel geslaagd was Aubers zangspel Het sprakelooze meisje van 
Portici,Portici, of het oproer te Napels (een vertaling van La Muette de Portici), dat in 1837 
meerr dan ƒ900 opbracht. Er waren negen stukken bij, ongeveer 23%, die ook in 

222 Ook de benefieten voor Anna Maria Kamphuizen-Snoek en Gerrit Karel Rombach trokken 
elkk één keer minder publiek dan gemiddeld, maar dat was bij hen niet structureel. Het benefiet 
voorr Grevelink-Hilverdink in 1827 bracht ook minder op dan gemiddeld, maar of dat gewoon 
was,, valt niet op te maken, omdat zij later in dat jaar overleed. 
233 Zie hoofdstuk 5. 
244 Geboorte- en sterfdata zijn mij niet bekend. 
255 Recettes van fondsvoorstellingen zijn overgeleverd van 1826-27 tot en met 1838-39. 
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hett algemeen flopten, maar ook die hadden geen merkbare invloed op het bezoe-
kersaantall  bij de fondsvoorstellingen.26 Het publiek had dus waarschijnlijk geen 
belangstellingg voor het Fonds zelf. Wat hiervan de oorzaak is, blijf t onduidelijk. 

DebutenDebuten I In de hele periode waren er zeventig debuten, met een wisselend aan-
tall  per speelseizoen (grafiek 4.19). Veel debuten kwamen in de speeljaren 1819-20 
tott en met 1821-22,1823-24,1828-29 en 1840-41 voor, dus met name in de tijd van 
hett commissarissenbestuur. In 1820-21 werd relatief veel gedebuteerd in het toen 
(weer)) opkomende zangspel (zes keer), in 1823-24 in het treurspel (zes keer), en in 
1828-299 in het toneelspel (zeven keer). Debuten kwamen vrijwel alleen voor als er 
ookk mogelijkheden waren voor een engagement.27 

Debutantenn speelden zowel op maandag (17 keer), woensdag (28 keer) als za-
terdagg (24 keer); de recettes waren op maandag en zaterdag (met gemiddeld ƒ881 
respectievelijkk ƒ878 (afgerond op guldens)) hoger dan op woensdag (gemiddeld 
ƒ627).288 Vooral de maandagse recettes waren bij debuten beduidend hoger dan het 
gewonee maandagse gemiddelde (ƒ567,23 over alle speeljaren). Omdat op die dag 
volgenss tijdgenoten met name 'lagere' standen de schouwburg bezochten, is het 
mogelijkk dat vooral zij op debuten afkwamen. Misschien kenden zij de debutan-
tenn nog uit de volks- en liefhebberijtheaters, of werden zij als claqueur ingehuurd. 

Dee gemiddelde recette van alle debuten samen bedroeg ƒ760 (afgerond op gul-
dens).. Als we per speeljaar kijken, brachten 22 voorstellingen minder op dan het 
gemiddeldee per speeljaar; dertien meer (grafiek 4.20). Acteurs en actrices die bij 
elkk van hun serie debuten meer dan gemiddelde opbrengsten te zien gaven, waren 
Soulierr en Van Velsen-Greeven.29 De dagen waarop en de toneelstukken waarin 
zijj  debuteerden, waren verschillend, en zij speelden zowel in buitengewoon suc-
cesvollee als in minder of niet-succesvolle stukken. De weekdag en het toneelstuk 
lijkenn hier dus weinig invloed op het bezoek gehad te hebben. Bij Van Velsen-
Greevenn waren 'claqueurs' aanwezig.30 

Dee invloed van het stuk was overigens bij alle debuten gering; slechts dertien 
stukkenn waarin gedebuteerd werd, waren over de hele linie heel succesvol, en de 
recettess daarvan waren niet steeds bovengemiddeld. 

Hett vaakst debuteerde men in het treur-, toneel en zangspel; respectievelijk 22, 
244 en 17 keer; het blijspel kwam met vijf keer duidelijk achteraan.31 De recettes 
warenn het hoogst bij het treur- en zangspel: ƒ858 respectievelijk ƒ 835; die van het 
toneelspell  bedroegen ƒ725, van het blijspel ƒ574 (allemaal afgerond op guldens). 
Dee opbrengsten van het zangspel, in iets mindere mate van het treur- en toneel-
spel,, waren bij debuten hoger dan het gemiddelde per genre over alle speeljaren. 

266 Zie voor de successtukken hoofdstuk 5. 
277 GAA 267/3, 8-9-1827, 7-4-1830, 5-1-1831. Er blijk t overigens geen relatie tussen veelvuldi-
gee debuten in stukken van een bepaald genre en de dood van een belangrijke acteur of actrice in 
datt genre. 
288 Het gemiddelde betreft alleen debuten waarvan recettes bekend zijn. 
299 Geboorte- en sterfdata zijn mij niet bekend. 
300 Apollo, nr.17, 25-3-1828, 136; DAN 2 (1828) II , 62. 
311 Daarnaast nog twee keer in een blijspel/toneelspel. 
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Inn treurspelen debuteerde men het vaakst op zaterdag, in toneelspelen op 
woensdag,, in blijspelen op maandag en woensdag, en in zangspelen op alle dagen 
vann de week. De relatief hoge opbrengsten van het treurspel hebben mogelijk ook 
tee maken met de weekdag; zaterdag was als gezegd een populaire dag om debu-
tantenn te zien. 

Concluderendd kan opgemerkt worden, dat debuten vooral onder het commis-
sarissenbestuurr voorkwamen. Iets meer dan een derde van het totaal aantal debu-
tenn beïnvloedde de recette positief. Het gekozen stuk maakte daarbij waarschijn-
lij kk niet veel uit, het genre wel: vooral zangspelen, ook treur- en toneelspelen, 
trokkenn meer publiek. Ook blijk t bij sommige debuten sprake geweest te zijn van 
eenn 'claque'. Ik kan niet nagaan of er gehuurde toejuichers of uitfluiters aanwezig 
warenn bij het merendeel van de debuten, omdat niet van ieder debuut recensies 
verschenen.322 Het is wel mogelijk dat de aanwezigheid van claqueurs de hoge op-
brengstenn van een deel van de debuten verklaart. Als een claque vooral uit minder 
welgesteldee mensen gevormd werd, zoals een eerder opgenomen citaat veronder-
stelt,, zou dat tevens de invloed van de weekdag kunnen verklaren; behalve op za-
terdag,, was er vooral op maandag, de dag waarop vooral minder weigestelden naar 
dee schouwburg gingen, bij debuten veel publiek. 

LiefhebbersLiefhebbers I Er traden gedurende de hele onderzoeksperiode 84 liefhebbers op. 
All ee weekdagen kwamen voor zulke optredens in aanmerking: op maandag waren 
err 21, op woensdag 20, op donderdag 20, op zaterdag 23, op dinsdag 1. Veel extra 
publiekk kwam er niet op af: de recettes lagen meestal onder het speeljaargemiddel-
de,, veertien optredens uitgezonderd, vooral in 1820-21 en 1827-28 (grafiek 4.21). 
Hett ging bij die veertien onder meer om voorstellingen met Anna Petronella Wes-
termann (1802-1893), Rosenveldt Jr. - naar ik aanneem Louis Frederik Johannes 
(1798-1867)) - en Van Velsen-Greeven. De veertien optredens vielen bijna allemaal 
opp zaterdag, en de helft ervan vond plaats in heel succesvolle stukken ('langdurig' 
off  'canoniek'). De gemiddelde zaterdagse recette van voorstellingen met liefheb-
berss (ƒ944, afgerond op guldens) was hoger dan de gemiddelde zaterdagse recette 
overr de hele periode, waaruit kan worden opgemaakt dat liefhebbers op die dag 
waarschijnlijkk wel extra publiek trokken. Daarbij heeft mogelijk ook het stuk zelf 
eenn rol gespeeld. Op de andere weekdagen was de gemiddelde recette ongeveer ge-
lij kk aan die over de hele periode; op donderdag brachten optredens van liefhebbers 
juistt veel minder in het laatje (ƒ391 tegenover ƒ 709, beide afgerond op guldens). 

PremièresPremières I Er werden in de hele periode 217 premièress gegeven, meestal vijf tot 
tienn per speelseizoen, met een opvallende uitschieter van achttien in 1814 (grafiek 
4.22).. Opmerkelijk weinig premières, minder dan vijf , kwamen voor in de speel-
jarenn 1820-21 tot en met 1823-24, net na het aantreden van de nieuwe commissa-
rissen.. De recettes lagen in het algemeen hoger dan gemiddeld in een speeljaar 
(grafiekk 4.23). 

322 Er zijn meer recensies die een claque vermeldden, maar dan betrof het gehuurde toeschou-
werss bij een nastuk. 
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Dee meeste premières (75) vonden plaats op donderdag, al was dit geen duidelij-
kee premièreavond; er waren 31 premières op maandag, 4 op dinsdag, 49 woens-
dag,, en 57 op zaterdag.33 De recettes waren vooral op maandag hoger dan op die 
dagg in de hele periode gemiddeld: ongeveer ƒ684 (afgerond op guldens) versus 
ƒ566.. Op woensdag waren de recettes ongeveer gelijk aan het algemeen gemiddel-
dee (ongeveer ƒ587 versus ƒ575), op donderdag en zaterdag waren ze iets hoger 
(ƒ7644 versus ƒ713, c.q. ƒ902 versus ƒ854). Een premièrevoorstelling had dus 
waarschijnlijkk vooral op maandag extra aantrekkingskracht. 

Dee meeste premières waren van toneel- en blijspelen: respectievelijk 76 en 65 
(grafiekk 4.24). Van treurspelen waren er 39 premières, van zangspelen 31. Per 
speeljaarr werden er doorgaans één a twee nieuwe treurspelen opgevoerd. Het aan-
tall  nieuwe toneelspelen was vóór 1820-21 en na 1833-34 drie tot vier; in de tus-
senliggendee speeljaren nul tot twee. Het aantal premières van blijspelen varieerde 
vann één tot zes; tussen 1820-21 en 1824-25 werden er helemaal geen nieuwe blij -
spelenn gegeven. Nieuwe zangspelen kwamen pas na 1825-26 over het voetlicht. 
Daarvann trokken de premières vooral in de speeljaren 1826-27 tot en met 1828-29 
meerr publiek dan gemiddeld bij dat genre. Verder kwam het publiek waarschijn-
lij kk vooral op een nieuw toneel- of blijspel af: de recettes van met name die genres 
warenn bij premières hoger dan algemeen gemiddeld. De recetteverdeling was als 
volgt:: premièregemiddelde van treurspelen ƒ 809, versus algemeen gemiddelde van 
ƒ772;; van toneelspelen ƒ776 versus ƒ655; van blijspelen ƒ738 versus ƒ602; van 
zangspelenn ƒ640 versus ƒ651. 

Conclusie Conclusie 
Vann de bijzondere toneelmatige factoren hadden voorstellingen voor het Fonds 
voorr toneelspelers beslist een negatieve invloed: er kwam dan minder publiek. 
Liefhebberss trokken, behalve op zaterdag, meestal geen extra publiek, maar bene-
fietenn voor met name eerste acteurs en actrices waren wel op het toneelbezoek van 
invloed,, ofschoon niet altijd. Debuten en premières trokken soms ook meer toe-
schouwers,, maar daar was de invloed van de weekdag en het genre ook merkbaar. 
Bovendienn was er dan soms misschien sprake van claqueurs. 

333 Er kwamen ook reprises voor, maar omdat dit aantal beduidend kleiner was (47 over de hele 
periode),, onderzoek ik de invloed daarvan niet. Ik wil wel opmerken, dat er vooral na 1824-25 re-
prisess gegeven werden, dus na de aanstelling van Van 's-Gravenweert als commissaris. 
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4.1,2.24.1,2.2 Dramatische factoren-

Genre Genre 

TijdgenotenTijdgenoten aan bet woord}4 I 

hett Tooneel munt uit in ijdelheid. 
All  wordt er in een spel iets groots en nuts gezeid, 
't't Is spel en anders niet. En waartoe dient het spelen, 
Dann slechts om oor en oog met ijdelheid te strelen? 
Zwijg,, Treurspeldichter! zwijg, van uw vernuft en geest, 
Geeff  voor uw zot geteem ons liever beest bij beest.35 

Di tt versje legde de criticus van het tijdschrift Het graauwe mannetje het publiek 
inn 1819-20 in de mond. De toeschouwers zouden geen treurspelen meer willen 
zien,, maar liever vermakelijke toneelstukken met dieren in de hoofdrol. 

Hett was niet het enige geluid van deze strekking. In krijgsmetaforen beschreef 
DeDe tooneelkijker hoe het treurspel belaagd werd door ' tussensoorten': 

[...]]  eerst meer bedektelijk door het zoogenaamd zedig of wijsgeerig drama der franschen, 
toenn openlijker door het hoogdravend tooneelspel der duitschers, en eindelijk door den 
barbaarschenn aanval van het melodrama, dat, als een tweede ATTILA , niets in zijne woede 
verschoonde.36 6 

Zelfss het blijspel raakte aangetast. Doordat het treurspel nog slechts zelden op het 
repertoiree stond, zouden volgens de recensenten veel acteurs de kunst van het ac-
terenn in dit genre verleerd hebben.37 Een van de satirische personages in De 
tooneelkijker,tooneelkijker, Raasbollius, overwoog 'eene leerschool voor akterende dieren' op 
tee richten, want van zulke spelers moest men het hebben:38 (historische/geschied-
kundige)) toneelspelen met acterende dieren als De ekster en de dienstmaagd, of de 
onschuldigeonschuldige diefstal van Caigniez en d'Aubigny, en De hondentrouw, of de moord 
inin het woud van Bondy van Pixérécourt t rokken meer publiek dan treurspelen.39 

A.L .. Barbaz sprak zich in 1816 gelijkluidend over het repertoire uit. 'Aan de 
ordee van den dag' waren drama's en blijspelen in proza, opera's, melodrama's -
'hoee doller hoe liever' - en vaudevilles. Het treurspel bestond volgens hem nog 

344 Omdat vooral toneelrecensenten zich over het toneel hebben uitgelaten, komt met name hun 
perceptiee hier aan de orde. Het gaat hier overigens om een globaal beeld; meer details worden be-
sprokenn in hoofdstuk 7, waar de waardering van het repertoire door de critici besproken wordt. 
355 Het graauwe mannetje, no.5, 39. 
366 De tooneelkijker III , 242. Zie voor een gunstige waardering van toneelspelen ook: 
NAC&AH,NAC&AH, 23-8-1839; Het tooneelklokje 186; De tooneelkijker I, 505; De Nederlandsche Mer-
curiuscurius (1829), 535; De vriend des vaderlands. Een tijdschrift, toegewijd aan den roem en de wel-
vaartvaart van Nederland en in het bijzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve (Amsterdam 1827-
1842),, 5 (1831), 376; ld., 9 (1835), 846; VLO (1819) I, 43; DAN 1 (1827) 1, 14; Jan Kijk in de 
Wereld,, Het leeskabinet (1846) dl. 1, 234. 
377 De tooneelkijker I, 338. Ook Barbaz was deze mening toegedaan (Barbaz, Overzigt, 14, 31). 
388 De tooneelkijker II , 73. 
399 De tooneelkijker I, 7. 
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wel,, maar er werden bijna uitsluitend oude stukken vertoond en de mooiste lagen 
'tee vermuffen in een' hoek'; ook volgens hem werden geen nieuwe acteurs voor 
hett genre meer aangetrokken.40 

DeDe tooneeikijker meende overigens dat de smaak van het publiek nog niet hele-
maall  'verloren' en het toneel nog voor volledig verval te behoeden was.41 Onder 
eenn bekwame hand van directie en toneelkritiek kon het treurspel in zijn oude 
luisterr hersteld worden;42 de praktijk had bewezen dat het repertoire door toe-
doenn van de Toneelkijkers wat verbeterd was, zo meenden zij zelfgenoegzaam.43 

Naa de bestuurswisseling van de Stadsschouwburg in 1820 berichtten de toneel-
tijdschriftenn aanvankelijk over een koerswijziging in het repertoire. Melodrama's 
enn vaudevilles werden nog slechts incidenteel opgevoerd en 'niet-klassieke' stuk-
kenn van het toneel geweerd om plaats te maken voor oude kluchten en treurspe-
len.. In een brief van de vroegere Opperdirectie aan Burgemeesters en Wethouders 
werdd al meegedeeld dat de opvoering van treurspelen, naast die van blij - en zang-
spelen,, bevorderd moest worden zodra de schouwburg onder stedelijk bestuur 
zouu komen.44 Met de invoering van de 'goede smaak' bleef volgens Het too-
neelklokjeneelklokje de zaal echter leeg. En omdat het leven bij de nieuwe toneeldirectie 
strengerr was dan de leer, opende zij de kast met oude 'prullaria' weer; eertijds ver-
bannenn toneelstukken liet zij weer toe en er werden nieuwe werken in melodra-
matischee geest geschreven. De schouwburg veranderde zelfs weer in een 'theatre 
bestial',, toen echte paarden ten tonele kwamen; dit gebeurde aanvankelijk alleen 
inn het ballet (Almanzor en Moraïme, of de standdaard van Grenada), maar zou 
spoedigg ook in het hoofdspel voorkomen, voorspelde de recensent. 

Toenn Het tooneelklokje in 1826 in handen van Pandora viel (met het verschijnen 
vann het toneeltijdschrift Pandora, in het bezit van het tooneelklokje), was de 
schouwburgg volgens de criticus inmiddels niet veel meer dan een volkstheater. Op 
eenn spotprent is de Stadsschouwburg op het Leidseplein afgebeeld (illustratie 
12).455 De vlag hangt uit, met daarop de krachtsinspanningen van de titelheld van 
hett ballet-pantomime Milo van Crotona. Dit is volgens de ironische tekenaar het 
'nonn plus ultra' (beter kan het niet) van goede smaak'. De Latijnse spreuk verwijst 
waarschijnlijkk ook naar de inscriptie op de zuilen van Hercules, want in de ver-
klaringg van de prent wordt gewezen op de analogie tussen de krachtmetingen van 
Mil oo en de gevechten van Hercules tegen zijn monsterlijke tegenstanders; de Ro-
meinsee god was bovendien als decoratie in het ballet te zien.46 De weegschaal links 

400 Barbaz, Overzigt, 23, 24, 32. 
411 De tooneelkijker I, 389; II , 234, 296; III , 4, 141. 
422 De tooneelkijker II , 240-249, 403. 
433 De tooneelkijker I 572; II 358; III , 165, 263-264, 339-340; IV, 177. 
444 GAA 5181/25/3232, 7-3-1816. 
455 Pandora, 121. Het Theaterinstituut Nederland bezit een ingekleurd exemplaar. De prent ver-
meldtt ook de naam van de tekenaar: Anton Cramer, tevens samensteller van het tijdschrift (dit 
laatstee volgens vriendelijke informatie van mevrouw M. Keyser, die een studie over Cramer voor-
bereidt).. Zie ook: M. Keyser, 'Een Hercules op het hoog toneel: rumoer om de Amsterdamse 
Schouwburgg in 1826', De Negentiende Eeuw 1 (1977), 6-12. 
466 In feite betreft dit de Griekse tegenhanger van Hercules, Herakles. 



154 4 44 Toneelbezoek van het anonieme kassapubliek 

lil.lil.  12 Spotprent op bet repertoire van de Stadsschouwburg in 1826. 

opp de gravure laat zien, dat in 1826 zwaargewichten als Mil o meer wegen dan eer-
tijdss vertoonde melodrama's, als De ekster en de dienstmaagd en De honden-
trouw.trouw. Volgens de tekenaar is de duivel in 1826 pas echt los; hij heeft zich, op bok-
kenpoten,, onder het publiek gemengd en onderhoudt zich met personages uit De 
ekster.ekster. De monsterlijke figuur op de sokkel tracht met een klokje bezoekers naar 
binnenn te lokken, terwijl twee andere personages uit de genoemde toneelstukken, 
Mangoo en Gerrit, heftig tegen deze concurrent protesteren. Het duiveltje bij de 
theateringangg belichaamt vermoedelijk tevens Lucifers knechtje uit het spectacu-
lairee 'toneelmatige zangspel' Het tooverklokje, of Lucifers page, van Théaulon de 
Lambert.. Het verhaal hierin gaat dat degene die het klokje in zijn bezit heeft, door 
dee duivel bijgestaan wordt in het verkrijgen van vreugde, macht en rijkdom. Dit 
zangspell  ging in 1820 in de Stadsschouwburg in première, een gegeven dat voor de 
contextt van de gravure niet van ondergeschikt belang is. In dat seizoen waren ook 
dee nieuwe schouwburgcommissarissen aangetreden en tegen hen richt zich in fei-
tee de kritiek van de tekenaar-recensent, die deze bestuurders met zijn toneelklok-
jee 'zoo dikwerf aan de ooren klingelen moet'. Als mijn interpretatie van de gravu-
ree juist is, wordt met de verwijzing naar het zangspel een parallel getrokken met 
dee situatie in de schouwburg: spectaculaire stukken waarin duivels een rol spelen, 
helpenn ook het nieuwe schouwburgbestuur de kas te vullen. Daarmee zijn volgens 
PandoraPandora ook de in de vroegere Tooneelkijker gehuldigde principes van 'goede 
smaak'' overboord gezet. De oude deftige Toneelkijker levert dan ook geen kritiek 
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opp het nieuwe repertoire, maar roept: 'bravo'.47 

Ookk Samuel Iperusz. Wiselius schreef in 1826 dat onder leiding van het nieuwe 
schouwburgbestuurr nog aanstotelijker voorstellingen dan die van de vroegere 
hondenn en eksters te zien waren. Ofschoon hij aanvankelijk optimistisch was ge-
weest,, was er naar Wiselius' mening met de komst van de nieuwe toneelleiding 
weinigg ten goede veranderd. Vooral het vertrek van commissaris Hooft in 1825 -
alss gezegd de verantwoordelijke voor het repertoire - en zijn opvolging door 
Marseliss Hartsinck en Van 's-Gravenweert waren hieraan volgens Wiselius de-
bet.488 In enkele contemporaine geschriften wordt gewezen op de invloed van het 
vertrekk of de dood van enkele eerste treurspelacteurs en -actrices op het repertoi-
re;; daardoor zouden de treurspelen waarin zij de hoofdrol speelden niet meer op-
gevoerdd kunnen worden.49 

Berichtenn over de geringe belangstelling en het kleine aantal geprogrammeerde 
klassieke/classicistischee treur- en blijspelen bleven bestaan.50 De Nieuwe Amster-
damschedamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad van 1839 meende zelfs dat het be-
stuurr 'eene staatkundige list' had gebruikt om 'aan zekere tooneelstukken, en 
voornamelijkk aan zekere treurspellen, die niemand meer zien wil , ook eene beurt 
tee geven': de commissarissen hadden op de verjaardag van de koning een tragedie 
opp het repertoire gezet, volgens de krant in de veronderstelling dat de feestdag het 
publiekk vanzelf naar de schouwburg zou lokken.51 

Tochh zijn er ook geluiden - soms in dezelfde tijdschriften als boven - die erop 
wijzenn dat het met het aantal treurspelen na 1820 wel meeviel en dat het publiek 
stukkenn van dit genre wel bezocht.52 Het culturele tijdschrift De waakzame ka-
pitteldee de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad in 1835 
openlijkk voor een bericht als zou het publiek geen treurspel meer willen zien; het 
tegendeell  was volgens de redactie van De waakzame waar.53 

Vanaff  1823 werd in tijdschriften bericht dat het zangspel nieuw leven ingeblazen 
werd.544 Het genre was sinds 1812 in de Amsterdamse schouwburg niet meer seri-
euss beoefend, maar in 1823 legden de commissarissen plannen voor de herinvoe-
ringg voor aan Burgemeesters en Wethouders. Het doel was meer publiek te trek-
ken,, met name op maandag- en woensdagavonden. De recettes vielen dan volgens 
dee commissarissen erg tegen (iets meer dan ƒ600); zij dachten met opera's de in-

477 Pandora ,122-132, 146-147, 151-156. 
488 Wiselius, De tooneelspeelkunst, Voorbereidend vertoog, XVII , XLVIII , L (noot) (Wiselius 
noemtt daar overigens de opvolgers van Hooft niet). 
499 Onder meer: NACAH, 24-2-1832; W.V, Verdeedtging, 9. 
500 Z?y47V3(1829) VI , 194; TV^IC^A//17-11-1837,26-8-1839, 6-11-1839, 3-12-1839, 19-5-1840; 
DeDe atlas, 4 (1831) (betreft vaderlands treurspel); De recensent 1837 1,487 (betreft nationaaal treur-
spel);; De vriend des vaderlands, 5(1831), 376; VLO, 1838 I, 519 (betreft Nederlands treurspel). 
511 NAC&AH, 26-8-1829. 
522 DAN 1(1827), XII , 351 (specifiek treurspel); 1(1827) IX , 322; 2(1828) III , 92; Idem 7 (1834), 
X,, 344; NAC&AH 25-8-1832; De atlas 4 (1831) (betreft vaderlands treurspel); De bijenkorf 
1(1821),, 434; De vriend des vaderlands, 6(1832) 545. 
533 De waakzame (Amsterdam 1834-1836), no. 81, 10-10-1835. 
544 Het kritisch lampje, 74, 133; Het tooneelklokje, 82, 197; AKLB (1827) I, 284-285. 
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komstenn te kunnen verhogen. De ervaring had volgens hen geleerd dat het publiek 
ditt genre graag zag: vóór 1812 bedroegen de recettes bij zangspelen gemiddeld 
ruimm ƒ800 en in de jaren twintig werden de operavoorstell ingen in de Hoogdui t-
schee Schouwburg en het Theatre Frangais ook goed bezocht.55 Waarschijnlijk 
speeldenn concurrentieoverwegingen eveneens een rol bij de herinvoering van het 
zangspel.. Opera's zouden toeschouwers van de buitenlandstalige theaters naar de 
Amsterdamsee Schouwburg kunnen trekken. De thesaurier van de stad schreef in 
zijnn advies aan Burgemeesters en Wethouders, dat het zangspel zowel Amster-
dammerss die hoogstzelden, voornamelijk bij een 'u i tmuntend treurspel' de 
Schouwburgg bezochten, als meer vreemdelingen zou kunnen lokken.56 Een be-
zwaarr tegen de invoering van zangspelen was de ongeschiktheid van het Neder-
lands.577 Bovendien ontbrak het aan goede zangers en zangeressen.58 Aan de eerste 
tegenwerpingg werd voorbij gegaan, en de tweede werd weggenomen door het ge-
venn van lessen aan operazangers. 

I nn 1825 werden de plannen beproefd; vanaf begin oktober zouden dertig opera-
voorstell ingenn gegeven worden. De opvoeringsdag werd echter veranderd; op 
donderdagg werd een extra, vierde speeldag ingevoerd waarop zangspelen ten ge-
horee gebracht werden. Als orkest- en zangmeester werd R. Benucci aangesteld, 
diee de eerste zangeressen speciale lessen gaf 'aan derzelver huizen'.59 

Dee proef bleek geslaagd, want in 1826 werd van gemeentewege toestemming ge-
gevenn om de vertoning van zangspelen voort te zetten. Op de begroting werd een 
bedragg van ƒ16.000 gereserveerd om de kosten te dekken. De commissarissen ble-
venn echter verantwoordeli jk voor eventuele kastekorten. Om financiële risico's te 
vermijden,, lieten zij daarom uiteindelijk het idee van een vaste, vierde speeldag 
voorr de opera varen. De muziekuitvoeringen zouden nu op de gewone speeldagen 
doorgangg vinden. De invoering van het zangspel ging bovendien ten koste van het 
ballet;; dit werd 'op verminderde voet' voortgezet, nu afgezien werd van het aan-
nemenn van dure, nieuwe eerste dansers en danseressen uit Parijs; het geld dat daar-
meee bespaard werd, wendde men aan voor de bekostiging van opera's. Di t was op 
zichzelff  overigens geen goedkoop plan, daar veel zangspelen in een speciaal voor 
dee gelegenheid geschilderd decor van Francois Joseph Pfeiffer ten gehore gebracht 
werden.600 De plannen werden serieus aangepakt. Al s gezegd werd Theodorus Jo-
hanness Majofski belast met de functie van 'regisseur' en richtten de commissaris-
senn een zangschool op.61 

Hett zangspel leverde volgens tijdgenoten 'nu en dan' veel geld op, wat duidt op een 
redelijkk goede opkomst van het publiek.62 Na 1826 klaagden tijdgenoten algemeen 

555 GAA, 5177/61/975, 30-4-1823. 
566 5177/62/1003,7-5-1823. 
577 NAC&AH, 19-12-1834. 
588 G A A ,  5177/61/975 ,  30-4-1823 ;  5177/62/1003 ,  7-5-1823 . 
599 G A A ,  267/ 3 1-6-1825 . 
600 Zi e p .  75-78 . 

611 GAA 267/3, 9-3-1826, 18-3-1826,30-4-1826, 4-5-1826, 16-5-1832; GAA 5177/79/1503, 3-6-
1826. . 
622 DAN 7 (1834) VIII , 230; zie ook: NAC&AH, 3-12-1839. 
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datt de kwaliteit van de opera te wensen overliet; op enkele goede zangers na, hadden 
dee meesten stemmen als raven. Het aanvankelijke enthousiasme van het publiek zou 
dann ook na verloop van tijd ingezakt zijn.63 Toch was het in 1836 juist een zangspel, 
HetHet sprakelooze meisje van Portici, dat de toen blijkbaar schrijnende concurrentie met 
dee Hoogduitsche Schouwburg in het voordeel van de Amsterdamse moest beslech-
ten;; de toneelleiding verwachtte veel publiek bij deze populaire opera.64 

Nietteminn was het zangspel volgens de Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad in 1837 in een 'doodslaap' gevallen.65 Twee jaar later leef-
dee de opera volgens deze krant weer enigszins op door de aanstelling van een nieu-
wee tenor, Julius Miller. Ook de indiensttreding van Van Bree als orkestmeester in 
18411 - ter vervanging van R. Benucci - gaf goede hoop op verbetering, maar de 
stemmenn bleven een probleem.66 

Tijdgenotenn vonden in het algemeen dus, dat het klassieke treur- en blijspel nog 
maarr weinig opgevoerd werd, met uitzondering van een korte periode na 1820. De 
strekkingg is, dat het publiek stukken van deze genres niet graag bezocht, maar er 
zijnn tegengeluiden. Tussensoorten als het toneelspel (drama) en de vaudeville de-
denn het naar verluidt goed bij het publiek. Het zangspel werd aanvankelijk nau-
welijkss vertoond, maar kwam na 1825 op het repertoire terug. De kwaliteit liet 
echterr te wensen over en het bezoek was wisselend. 

Hett grote publiek zou dus aan andere genres de voorkeur hebben gegeven dan 
dee geletterden die het genre-debat voerden. Wiselius gaf hiervoor een reden. Het 
grotee publiek zou zich niet meer hebben willen inspannen en de voorkeur hebben 
gegevenn aan 'toestel' (decors en kostuums) en beweging: 

[...]]  nieuwe decoratien, nieuwe costumen, schitterende optogten, woedende gevechten, zie 
daarr thands het lokaas om den Schouwburg met aanschouwers (helaas, wet alleen aan-
schouwers!)schouwers!) vervuld te krijgen,67 

merktee hij in 1815 op. Wat muziek en tovenarij erbij, en het 'toppunt van alle mo-
gelijkee schoonheid' was bereikt, luidde het ironische commentaar.68 'Ijsselijkhe-
den',, 'woeste gebeurtenissen, door den dood gevolgd, - of roemrijke daden van 
denn eenen of anderen held' lokten het publiek eveneens.69 Het medelijden was 'uit 
dee mode',70 en verzen hoorde men niet graag meer. Prachtvolle kostuums en de-
coratiess zag men als gezegd vooral in zangspelen en balletten; 'beweging' in de 

633 Pandora 194-195,208; DAN 5 (1831) II , 66, Idem IX , 311; ld. 7 (1834) VIII , 229; NAC&AH, 
28-1-1832,, 12-2-1832, 15-11-1832, 15-1-1833, 18-12-1833, 22-8-1834, 19-12-1834, 28-12-1836, 
12-12-1837,, 20-4-1841; De tooneelkijker wees al in 1817 op dit probleem (II , 256-257, 354). In de 
VerdeedigingVerdeediging van W.V. (p.8), wordt als excuus gegeven dat de zangscholen nog te kort bestonden 
omm veel goede zangers te hebben opgeleverd. 
644 GAA 5181/219/10437, 7-11-1836,8-11-1836. 
655 NAC&AH, 12-12-1837. 
666 NAC&AH, 4-9-1839, 11-10-1839,20-4-1841. 
677 Wiselius, 'Voorreden', in: Adhel en Mathilda, III . 
688 Ibidem. 
699 Pandora, 142; De bijenkorf! (1822), 47. 
700 DAN 3 (1829) VI , 194. 
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handelingg was met name in toneelspelen te vinden. Deze elementen zouden de 
voorkeurr voor de relatief nieuwe toneelsoorten bepaald kunnen hebben. Wat het 
blijspell  betreft kon volgens De tooneelkijker alleen de mengvorm van karakter- en 
intrigestukk nog op algemene toejuiching hopen, omdat het intrigestuk voor de 
meestenn te 'veel nadenkens' vereiste, en het karakterstuk voor blijspelliefhebbers 
vaakk te ernstig was.71 

Overigenss had de voorkeur van het publiek volgens Wiselius niets met stands-
verschill  te maken; aanschouwelijk toneel werd niet alleen door de 'gemene man', 
maarr ook door de hogere klasse gewaardeerd. Verantwoordelijk voor deze ten-
denss was volgens hem de oriëntatie op het buitenland bij sommige vertegenwoor-
digerss uit de hogere klasse, 

'dienn gants en al onthollandschten hoop, die zich bij uitnemendheid de Groote of Fat-
soenlijkesoenlijke Wereld noemt, en naar welke mindere standen zich helaas! zoo gaarne vor-
men'.72 2 

Anderee tijdgenoten dichtten daarentegen juist de 'lagere' sociale groepen een 
voorliefdee voor aanschouwelijk vermaak toe.73 

OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties7474 I Het treurspel werd het vaakst opgevoerd in de drie 
speeljarenn na de bestuurswisseling van 1820-21 (ongeveer veertig tot 45 procent, 
grafiekk 4.25).75 Vóór 1820-21 was het overigens met het aantal treurspelvoorstel-

711 De tooneelkijker II , 202. 
722 Wiselius, 'Voorreden', in: Mengel- en tooneelpoezij van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius dl. 
II II  (Amsterdam 1819), I-XXVI , aldaar X, noot 6. 
733 De tooneelkijker I, 226; Algemeen Overzigt van het fweede deel van den Tooneelkijker, 31; 
algemenerr dichten sommigen de 'massa' of de 'menigte' een voorkeur voor aanschouwelijk ver-
maakk toe: De vriend des vaderlands 5 (1831), 376. 
744 Opvoeringsfrequenties kunnen betrekking hebben op het aantal verschillende toneelstuk-
kenn of op het aantal opvoeringen van één stuk. De reeks gemiddelde opvoeringen per genre (aan-
tall  opvoeringen gedeeld door aantal toneelstukken) maakt duidelijk dat bestudering van beide 
soortenn gegevens bij de meeste toneelsoorten niet zinvol is; de gemiddelde opvoering varieert van 
éénn tot drie en dit betekent dat de verschillen tussen het aantal stukken en het aantal opvoeringen 
tee klein is om er conclusies aan te verbinden (het blijspel met zang gaf alleen in 1829-1830 een gro-
terr gemiddelde van 8 te zien). Alleen bij het zangspel loopt dit getal uiteen van één tot zevenen-
half;; het heeft daarom alleen bij dit genre zin om ook het aantal verschillende toneelstukken te be-
studeren.. Van de andere genres bekijk ik alleen het aantal opvoeringen. Ik heb hier de 'relatieve' 
gegevenss gepresenteerd, dat wil zeggen de percentages ten opzichte van het totale aantal opvoe-
ringenn per seizoen. Strikt genomen heeft de reeks relatieve getallen een andere betekenis dan de 
reekss absolute; relatieve cijfers geven vooral de synchrone situatie tijdens één speeljaar weer, ab-
solutee vooral de diachrone over een reeks van jaren. Om de vergelijking van de situatie tijdens het 
bestuurr vóór en na 1820-1821 zo zuiver mogelijk te maken, heb ik hier de relatieve gegevens ge-
bruikt;; vóór 1820-1821 was het totale aantal opvoeringen 1127, daarna 2844. De absolute getallen 
gavenn meestal geen aanleiding om tot andere conclusies te komen. Waar dat wel het geval was, is 
datt besproken. 
755 In verband met de overzichtelijkheid heb ik de presentatie in de grafieken beperkt tot de 
meestt voorkomende genres treurspel, toneelspel, blijspel en zangspel. Onder toneelspel vallen 
daarr ook subgenres als 'romantisch' of 'vaderlands' toneelspel. De andere genres zijn uiteraard 
well  bestudeerd; de uitkomsten zijn in de tekst vermeld. 



4.14.1 Mogelijke invloedsfactoren 159 9 

lingenn niet zo somber gesteld als De tooneelkïjker wel wilde doen geloven. Na 
1823-244 daalde het aantal enigszins, vanaf 1829-30 tamelijk sterk: geregeld tot on-
derr het percentage dat vóór 1820-21 doorgaans gehaald werd (vijftien a twintig 
procent,, met een klein herstel in de seizoenen 1832-33 en 1837-38). Het aantal 
voorstellingenn van het treurspel werd na 1825-26 gedeeltelijk beïnvloed door het 
plotselingg op het repertoire verschenen zangspel. De dood of het vertrek van en-
kelee eerste acteurs en actrices, zoals van Joanna Cornelia Ziesenis-Wattier (1762?-
1827)) op 8 mei 1815, Geertruij Grevelink-Hilverdink (1786-1827) in 1827 of An-
driess Snoek in 1829, heeft daarentegen geen duidelijke invloed op het aantal 
opgevoerdee treurspelen. Gezien de negatieve geluiden van tijdgenoten over het 
programmerenn van het genre, is het opvallend, dat het aantal vertoningen van 
treurspelenn niet heel ver onder dat van andere genres kwam. 

Vóórr 1820-21 werd het toneelspel relatief vaak opgevoerd (globaal tussen de 
dertigg en vijfti g procent van het totaal aantal voorstellingen per speeljaar). Dit is in 
overeenstemmingg met De tooneelkïjker die vermeldde dat het 'melodrama', dat als 
'toneelspel'' geafficheerd werd, vaak opgevoerd en door het publiek graag gezien 
werd.. In de jaren daarna, onder de nieuwe schouwburgdirectie, werd het toneel-
spell  deels vervangen, aanvankelijk door het treurspel en na 1825-26 door het 
zangspel.. In 1823-24 en 1824-25 herstelde het aantal opvoeringen van toneelspe-
lenn zich tijdelijk. Daarna bevond het aantal opvoeringen zich lange tijd op een re-
latieff  laag niveau; pas na 1833-34 werd het toneelspel weer vaker op het repertoi-
ree gezet (25 tot 35 procent, de laatste twee speeljaren meer dan veertig procent). In 
absolutee waarden werden de aantallen van vóór 1820-21 toen zelfs weer benaderd 
(tussenn veertig en zestig opvoeringen, met een negatieve uitschieter in 1839-40). 

Toneelspelenn die De tooneelkïjker om hun inhoud als 'melodrama' betitelde, 
kwamenn in het tijdschrift in de rubriek 'prullaria'. In totaal waren dat er 37. Sinds 
1820-211 werd daarvan maar liefst 62 procent (23 stukken) niet meer geprogram-
meerd;; van 1820-21 tot en met 1824-25 stond onder leiding van commissaris 
Hooftt nog 27 procent (10 stukken) op het repertoire, van 1825-26 tot en met 
1832-333 onder alleenheerschappij van Van 's-Gravenweert geen enkel stuk, na 
1832-333 elf procent (4 stukken). 

Hett blijspel neemt wat aantal uitvoeringen betreft een onopvallende plaats in; 
tenn opzichte van de andere genres zijn weinig pieken en dalen te constateren. Het 
aantall  opvoeringen schommelt tussen de twintig en dertig procent. 

Anderss is de opvoeringscurve bij het zangspel. Het aantal opvoeringen was tot 
1825-266 laag (minder dan tien procent en zelfs nul), maar schoot daarna omhoog, 
tott het in 1828-29 zelfs het aantal opvoeringen van de andere genres overtrof (bij-
naa vijfendertig procent). Daarna trad een heel geleidelijke daling van het aantal op-
voeringenn in (met plotselinge, diepe dalen in 1830-31 en 1831-32, en in 1837-38 en 
1838-399 toen het percentage zelfs het lage niveau van vóór 1825-26 benaderde.) 
Ookk de reeks gemiddelde opvoeringen laat voor 1827-28 en 1828-29 een tamelijk 
hoogg percentage zien (ruim vijf en zevenenhalf procent) - hierin weerspiegelt zich 
hett aantal verschillende zangstükken. In 1830-31 en 1831-32 daarentegen was de 
gemiddeldee opvoering beduidend lager (anderhalf en ruim twee procent). In de 
volgendee speeljaren steeg het gemiddelde opvoeringspercentage van zangspelen 
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weerr iets, om in 1837-38 en 1838-39 te dalen (tot anderhalf en twee procent), en 
vervolgens,, in 1839-40, weer iets te stijgen. Het gemiddeld aantal opvoeringen be-
reiktee toen evenwel niet meer het niveau van 1827-28 en 1828-29. 

Hett blijspel met zang stond, vergeleken met andere toneelsoorten, zelden op het 
repertoiree (minder dan tien procent).76 Na 1828-29 werd het genre iets vaker ten 
tonelee gebracht dan daarvoor. In 1829-30 lag het gemiddeld aantal opvoeringen 
plotselingg veel hoger dan in andere speeljaren (acht procent). Dit is te danken aan 
éénn of enkele vaudevilles in dat jaar. 

Gezienn het plotselinge beduidend hoge aantal opvoeringen van 'dramatisch ge-
dicht'' (twaalf procent) in 1830-31 en 'voorstelling' (zeventien procent) in 1831-32, 
gingg de aandacht van directie (en publiek?) toen vooral naar deze genres uit, in 
plaatss van naar het zangspel. In deze stukken werd verwezen naar de Belgische 
Opstand. . 

RecettesRecettes7777 I De recettes van de treurspelvoorstellingen lagen vrijwel steeds boven 
dee gemiddelde jaarrecette (de honderdprocentslijn, grafiek 4.26).78 Bovendien wa-
renn de recettes van het treurspel doorgaans hoger dan die van de andere genres (va-
riërendd van honderd en honderddertig procent): tot en met 1827-28 variërend van 
ƒ8000 tot ƒ1000, daarna, ten gevolge van een algemene daling van de opbrengsten, 
vann ƒ600 tot ƒ800. 

Bovenn de gemiddelde jaarrecette lagen verder, in enkele speeljaren, de voorstel-
lingenn van het zangspel en het toneelspel. De recettes van het toneelspel waren van 
1832-333 tot 1834-35 en 1836-37 tot 1838-39 bovengemiddeld: meer dan ƒ600 (een 
aantall  dat als gezegd door de commissarissen echter nog onvoldoende gevonden 
werd),, in 1832-33 en 1837-38 tot 1838-39 meer dan ƒ700. 

Hett zangspel bracht vooral gedurende de eerste jaren tamelijk veel op (in 1826-
277 en 1828-29 tussen honderd en hondertwintig procent van het jaargemiddelde): 
ongeveerr ƒ 700 tot ƒ800. Na 1829-30 daalden de recettes echter sterk, met zeer ne-
gatievee uitschieters in 1831-32, 1835-36 en 1837-38, variërend van ongeveer vijf -
envijftigg tot zeventig procent, slechts ongeveer ƒ300 tot ƒ500. Een heel gunstige 

766 Al s nastuk stond het blijspel met zang overigens vaker op het programma: circa 350 keer (af-
gerond)) tegen 130 keer (afgerond) als hoofdspel; in vergelijking met de opvoeringsfrequenties van 
ballettenn en ballet-pantomimes was dat echter nog steeds niet veel. Gezien de lagere opvoerings-
frequentiee van 'blijspel met zang', 'dramatisch gedicht' en 'voorstelling' laat ik de grafiek daarvan 
verderr achterwege; dit bevordert ook de leesbaarheid van de gegevens die wel in grafieken zijn 
weergegeven. . 
7777 De gemiddelde recettes van de genres per theaterseizoen zijn op twee manieren te berekenen; 
absoluutt en procentsgewijs, ten opzichte van de totale jaarlijkse recette. De absolute cijfers geven 
hett gemiddelde bedrag in guldens weer en, gebruik makend van de conversiefactor van één, tevens 
dee gemiddelde zaalbezetting. De relatieve getallen geven een verhouding weer. Dit laatste heeft als 
voordeell  dat een zuiverder vergelijking tussen de diverse genres gemaakt kan worden, omdat de 
fluctuatiess in de totale jaarrecette bij deze berekening als het ware geneutraliseerd worden. De ab-
solutee cijfers geven op een meer directe wijze inzicht in het aantal aanwezige toeschouwers. Ik 
presenteerr zowel de relatieve, als de absolute cijfers. 
788 Uitzonderingen zijn de seizoenen 1828-1829,1829-1830 en 1836-1837 tot en met 1838-1839, 
toenn de recettes van het treurspel op nagenoeg gelijk of lager niveau lagen dan andere genres. 
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recette,, ruim boven het jaargemiddelde (meer dan honderdtwintig procent), werd 
alleenn in 1836-37 nog bereikt, met ongeveer ƒ800. 

Dee inkomsten van de blijspelopvoeringen varieerden doorgaans van ongeveer 
tachtigg tot honderd procent van het jaarlijkse gemiddelde. De recettes waren 
voorall  gedurende 1830-31 tot 1834-35 erg laag: slechts ongeveer ƒ500. 

Opvallendd zijn de recettes van de vaudevilles, die immers weinig opvoeringen 
teldenn (minder dan tien procent). De recettes verschilden niet veel van die van 
voorstellingenn van andere genres; in 1829-30 en 1831-32 lagen zij daar verhou-
dingsgewijss zelfs ruim boven, met ongeveer ƒ800. 

OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties per weekdag I Kijken wij naar het aantal opvoeringen per 
weekdag,, dan valt op dat tot 1825-26 op maandag meestal toneelspelen op het re-
pertoiree stonden (tussen veertig en zestig procent, met een opvallende piek, van 
ruimm zeventig procent, in 1820-21; grafiek 4.27). Het genre werd blijkbaar zowel 
doorr het oude als het nieuwe bestuur geschikt bevonden voor het maandagpu-
bliek,, dat, vermoedelijk vooral uit minder draagkrachtigen bestond (zoals in 
hoofdstukk 3 naar voren kwam). Het blijspel stond tot 1825-26 op maandag op de 
tweedee plaats (twintig tot veertig procent van het aantal opvoeringen). Zowel 
treur-- als zangspelen werden dan naar verhouding weinig opgevoerd (minder dan 
twintigg procent). Ook na 1826-27 behield het treurspel op maandag een lage pri-
oriteitt bij de programmering; het aantal blijspelen bleef ook op ongeveer hetzelf-
dee niveau; toneelspelen werden toen vaker afgewisseld met het nieuwe zangspel, 
datt tot 1835-36 op maandag geregeld op het repertoire stond - met een daling in 
1830-31.. Grote verschillen in opvoeringsaantallen tussen toneelspel, blijspel en 
zangspell  zijn dan niet meer te constateren (het aantal blijspelopvoeringen sprong 
err wel eens in positieve zin uit). Vaudevilles werden de hele periode door weinig 
tenn tonele gevoerd, dikwijl s zelfs minder vaak dan de treurspelen. 

Opp woensdag werd tot 1825-26 het blijspel doorgaans het meest frequent opge-
voerdd (veertig tot zestig procent), gevolgd door het toneelspel (meestal dertig tot 
vijfti gg procent; grafiek 4.28). In de eerste twee speeljaren gaf het toneelspel ver-
houdingsgewijss het grootste aantal voorstellingen te zien, evenals in 1824-25 en 
1825-26.. Het treurspel werd ook op woensdag niet vaak over het voetlicht ge-
brachtt (minder dan twintig procent, met een positieve uitschieter van ruim dertig 
procentt in 1817-18). Hetzelfde kan gezegd worden van het zangspel (minder dan 
tienn procent, met een hogere piek in 1819-20). Het repertoire vertoonde na 1825-
266 evenals op maandag meer variatie, gedeeltelijk ten gevolge van de opkomst van 
hett zangspel. Ook nu bleef het aantal opvoeringen van het treurspel tamelijk ge-
ring.. Het blijspel met zang werd op woensdag zelden als hoofdspel op het reper-
toiree gezet: tot 1827-28 minder dan vijf procent, daarna iets vaker (tot ongeveer 
tienn procent), waardoor het aantal opvoeringen op ongeveer hetzelfde niveau 
kwamm als dat van het treurspel. 

Opp donderdag varieerde het genreaanbod.79 Opvallend is het grote aantal zang-

799 Omdat op donderdag bijzondere factoren een rol speelden, en de dag zelf wellicht van min-
derr belang was, laat ik de grafiek achterwege. 
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spelenn in 1825-26, toen de opera op het toneel werd uitgeprobeerd. Bovendien is 
eenn geringe toename van het toneelspel te constateren in 1814-15, 1815-16 en 
1838-399 tot en met 1840-41. 

Zaterdagg was treurspeldag, vrijwel de hele periode door (grafiek 4.29). Vooral de 
speeljarenn 1820-21 tot 1827-28 laten een zeer hoog percentage treurspelopvoerin-
genn zien (zestig tot zelfs 95 procent in 1822-23). Een vermindering vond plaats in 
1830-31,, maar pas na 1838-39 werd het aantal treurspelen voorbijgestreefd door 
hett stijgende aantal toneelspelen. Het is overigens denkbaar dat dit niet zozeer 
veroorzaaktt werd door veranderingen in de vraag van het publiek, als wel door 
eenn belemmerende factor aan de aanbodszijde; de commissarissen spraken over de 
zwakkee gezondheid van de eerste acteur van het treurspel, waardoor blijkbaar 
minderr tragedies opgevoerd konden worden.80 Tijdens de zeldzame zaterdagen 
waaropp geen treurspel gespeeld werd, varieerde het aanbod. Opvallend is het ta-
melijkk grote aantal toneelspelen in 1814-15 en het aantal zangspelen in 1827-28 tot 
1829-30.. Het blijspel met zang werd heel sporadisch aangeboden (tot 1829-30 
geenn enkele keer, daarna minder dan vijf procent). 

RecettesRecettes per weekdag \ Kijken wij naar de recettes per weekdag, dan moet in de 
eerstee plaats geconstateerd worden dat de totale gemiddelde recette op de ver-
schillendee dagen nogal uiteenliep; tot 1829-30 varieerden de recettes op maandag 
enn woensdag van ƒ600 tot ƒ700, in de jaren daarna van ƒ500 tot ƒ600. Op zater-
dagg bedroegen de recettes ongeveer ƒ800 tot ƒ1000, in de speeljaren 1829-30 tot 
1832-333 ƒ700 tot ƒ800. De donderdag werd in 1820-21 gemiddeld slecht bezocht 
(mett een recette van ruim ƒ300), maar vanaf 1826-27 liep de recette dan uiteen van 
ongeveerr ƒ600 tot ƒ800. 

Opp maandag blijken gedurende enkele speeljaren de recettes van het treurspel 
ruimm boven het jaarlijkse gemiddelde van ƒ600 uit te zijn gestegen (grafiek 4.30). 
Dee recettes waren in 1820-21, 1826-27 en 1836-37 zelfs hoger dan ƒ800. De in-
komstenn van de overige genres schommelden op deze dag meestal zo'n beetje 
rondd het seizoensgemiddelde van ƒ600. Alleen de inkomsten van het toneelspel 
lagenn daar in de meeste speeljaren met ongeveer ƒ400 tot ƒ600, in 1831-32 met 
zelfss ongeveer ƒ300, onder. Opvallende pieken vertonen verder nog de recettes 
vann het zangspel in 1820-21 - bijna ƒ 800 - en die van het blijspel met zang in 1831-
322 - bijna ƒ 700, evenveel als de recettes van de treurspelvoorstellingen in dat jaar. 

Opp woensdag kwamen de opbrengsten van het treurspel daarentegen minder 
vaakk boven het seizoensgemiddelde uit (in belangrijke mate alleen in 1820-21, 
1826-277 en 1833-34, met respectievelijk ongeveer ƒ1000, en twee keer bijna ƒ850 
(grafiekk 4.31). Op deze dag werd het blijspel doorgaans iets minder goed bezocht 
dann gemiddeld - met een recette variërend van ongeveer ƒ400 tot ƒ600 -, terwijl 
dee recettes van blijspel-met-zangvoorstellingen juist enkele keren hoog piekten, 
voorall  in 1828-29 (ongeveer ƒ800), 1829-30 (iets minder dan ƒ1200) en 1835-36 
(ongeveerr ƒ 1000). Ook opvallend lage waarden werden hier overigens bereikt. De 

800 GAA 5177/168/1001, 2-7-1840. 
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anderee genres sprongen er wat betreft recettes niet bijzonder boven uit (met uit-
zonderingg van het zangpel in 1831-32 (minder dan ƒ300 en in 1836-37 (ongeveer 
ƒ800)). . 

Opp donderdag lagen de inkomsten van het treurspel vooral van 1829-30 tot 
1835-366 bovenn het speeljaargemiddelde. Het toneelspel bracht dan in veel gevallen 
ookk meer op, evenals het blijspel met zang in de speeljaren 1830-31 tot 1835-36. 
Dee andere genres piekten zowel hoog als laag. 

Dee hoge recettes op zaterdag zullen gedeeltelijk te wijten zijn aan de weekdag 
zelff  (uitgaansdag). Zij wijzen er echter ook op dat het voornamelijk op die dag ge-
programmeerdee treurspel niet door het publiek gemeden werd (grafiek 4.32). De 
recettess van het treurspel schommelden op zaterdag ongeveer rond het jaarlijkse 
zaterdag-gemiddelde.. Dat is verklaarbaar, aangezien zoals wij zagen deze toneel-
soortt op zaterdag het meest frequent vertoond werd; het gemiddelde is vooral 
doorr de recettes van treurspelen gevormd. De recettes liepen uiteen van ongeveer 
ƒ7000 tot ƒ 1000. Als echter op zaterdag andere genres vertoond werden, waren de 
recettess hoger dan bij opvoeringen van een tragedie.81 Vooral het toneelspel was 
waarschijnlijkk bij het publiek in trek: de inkomsten varieerden dikwijl s van hon-
derdd tot honderdvijfentwintig procent, en waren eenmaal zelfs hoger dan hon-
derdveertigg procent van het seizoensgemiddelde. De recettes varieerden van on-
geveerr ƒ900 tot iets minder dan ƒ1200, en dat was meer dan dat bij de vertoning 
vann treurspelen.82 Zowel de recettes van het blijspel als die van het zangspel ver-
toondenn op zaterdag nu eens piekenn boven het jaarlijkse gemiddelde, dan weer er-
onder.. De recettes van blijspelvoorstellingen liepen dan ook ver uiteen; van slechts 
ongeveerr ƒ500 in 1830-31 en 1833-34 tot meer dan ƒ1000 in 1835-36. Opvallend 
zijnn de opbrengsten van de vaudevilles; lang niet elke zaterdag werd dit genre ten 
tonelee gebracht, maar als dat wel gebeurde, waren de recettes zeer hoog; tot onge-
veerr honderdvijftig procent van het jaarlijkse gemiddelde in 1831-32. De zaal was 
toenn waarschijnlijk in alle gevallen nagenoeg uitverkocht, met een gemiddelde re-
cettee van circa ƒ 1000 tot ƒ 1200. 

ConclusieConclusie I Wat het genre betreft zijn er twee cesuren te constateren: 1820-21 en 
1825-26.. In 1820-21 vond een bestuurswisseling plaats, die gedeeltelijk van in-
vloedd was op de genreprogrammering; in 1825-26 werd een andere toneelsoort, 
hett zangspel, geïntroduceerd, waardoor de variatie in het repertoire beïnvloed 
werd.. De eerste scheidslijn is overigens niet zichtbaar in de recettes, aangezien 
dezee gegevens pas (gedeeltelijk) beschikbaar zijn na 1820-21. 

Vóórr 1820-21 werden onder meer tamelijk veel toneelspelen opgevoerd, wat in 

811 Omdat het hier om een minder groot aantal opvoeringen gaat, ben ik in dit geval ook nage-
gaann of de toestroom van het publiek misschien door het nastuk veroorzaakt werd. Het repertoi-
ree als geheel bevatte enkele nastukken die erg veel gespeeld werden en hoge opbrengsten gaven. 
Maarr het is niet zo dat juist die nastukken steeds gecombineerd werden met de soort hoofdspelen 
waarr het hier om gaat; ook nu lijk t de toeloop voornamelijk door het hoofdspel veroorzaakt te 
zijn. . 
822 De recettes liepen hier tot ƒ1200, maar zoals op p. 31 betoogd is, tendeerde de conversiefac-
torr bij hoge bedragen vermoedelijk eerder naar 1,2 dan naar 1. 
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overeenstemmingg is met de observatie van tijdgenoten. De hoge opvoeringsfre-
quentiee wijst op enig succes bij het publiek. Toneelspelen werden daarna veel min-
derr vaak op het repertoire gezet, met uitzondering van 1823-24 en 1825-26. De to-
neelspelenn werden na 1820-21 aanvankelijk vervangen door treurspelen en, vanaf 
1825-26,, ook door de dan geïntroduceerde zangspelen. Dit was waarschijnlijk 
voornamelijkk te danken aan het programmeringsbeleid van het nieuwe bestuur, 
datt meer waardering had voor klassieke genres.83 Tijdgenoten constateerden ten 
gevolgee van aanpassing aan de 'markt' na verloop van tijd weer een toename van 
toneelspelen,, maar omdat pas na 1833-34 van een meer structureel herstel sprake 
was,, hebben zij de koerswijziging van het bestuur in dit opzicht overdreven. Door 
DeDe tooneelkijker als 'melodrama' bestempelde toneelspelen kwamen in 1821-22 
weerr mondjesmaat op het repertoire, maar werden sinds 1825-26 een tijdlang niet 
meerr opgevoerd (tot en met 1832-33). 

Hett publiek bezocht de toneelspelopvoeringen vooral na 1832-33 goed (met op-
brengstenn van meer dan ƒ700 in 1833-34 en van 1837-38 tot 1838-39). Vooral op 
maandagg werden vaak toneelspelen vertoond. Het moet evenwel betwijfeld wor-
denn of dit genre juist door het maandagpubliek gewaardeerd werd; de recettes van 
toneelspelenn bleven op deze dag achter bij de opbrengsten van andere genres. Op 
maandagg is de scheidslijn 1820-21 wat betreft opvoeringsfrequenties van toneel-
spelenn overigens niet zo duidelijk aanwezig; er is een korte inzinking, maar pas na 
dee invoering van de opera maakte het toneelspel duidelijk plaats voor andere gen-
res,, met name voor het zangspel (tot 1835-36). 

Voorr het treurspel was 1820-21 wel een omslagpunt. In de drie speeljaren daar-
opp volgend was er sprake van een duidelijke opleving van het aantal treurspel-
voorstellingen,, wat overeenkomt met de voorstelling van zaken door tijdgenoten. 
Dee veelvuldige programmering van treurspelen was waarschijnlijk een bewuste 
daadd van de nieuwe commissarissen. Later trad, vermoedelijk ook onder invloed 
vann het opkomende zangspel sinds 1825-26, een daling van het aantal treurspel-
voorstellingenn op, die tussen 1829-30 en 1836-37 haar dieptepunt bereikte (met 
eenn enkele positieve piek in 1832-33). Ondanks deze fluctuatie bleef het treurspel 
tijdenss de helee periode op het repertoire vertegenwoordigd. Het bleek toch niet zo 
ernstigg met het genre gesteld als sommige tijdgenoten suggereerden. De recettes 
vann het treurspel waren gemiddeld veel hoger dan bij andere toneelsoorten. Af-
hankelijkk van het speeljaar, leverde het treurspel ƒ600 tot ƒ 800 of ƒ 800 tot ƒ 1000 
op.. Het genre werd echter vooral op zaterdag vertoond; een zeer hoog aantal op-
voeringenn vond plaats van 1820-21 tot 1827-28. Ook op die dag waren de recettes 
hoog;; ongeveer ƒ700 tot ƒ1000. Hierop was echter vooral de weekdag, uitgaans-
dagg bij uitstek, van invloed: de recettes waren bij vertoningen van vooral het to-
neelspell  op zaterdag nog hoger dan bij treurspelvoorstellingen. Anderzijds is het 
opvallendd dat het treurspel ook op maandagavond dikwijl s opvallend veel publiek 
trokk (met een recette van soms meer dan ƒ800), aangezien volgens sommige tijd-
genotenn het minder welgestelde publiek een voorkeur voor aanschouwelijk toneel 

833 GAA 5177/109/605, 17-3-1830. 
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had.. Deze cijfers kunnen wijzen op een 'behoudender' soort publiek op maandag-
dann op zaterdagavond. 

Zowell  vóór als na 1820-21 was het aantal geprogrammeerde blijspelen noch op-
vallendd hoog, noch bijzonder laag. Een duidelijke voorkeur of afkeer van het pu-
bliekk kan hieruit niet worden afgeleid. De recettes lagen bij de voorstellingen van 
ditt genre doorgaans iets onder het jaarlijkse gemiddelde, wat er ook op wijst dat 
hett blijspel noch bijzonder gewaardeerd, noch sterk afgekeurd werd. Wel valt op, 
datt het genre op woensdag en, in iets mindere mate, op maandag vaak werd opge-
voerd;; de recettes waren op woensdag evenwel niet opvallend hoog. Met name op 
dezee dag kwam er sinds 1825-26 meer variatie in het repertoire, onder invloed van 
dee opkomst van het zangspel. 

Hett blijspel met zang werd gedurende de hele periode opvallend weinig als 
hoofdspell  opgevoerd. Dit zou kunnen duiden op een geringe belangstelling van 
dee kant van het publiek, maar de recettes wijzen op het tegendeel; deze zijn nooit 
lagerr en in 1829-30 en 1831 -32 zelfs veel hoger dan die van opvoeringen van ande-
ree genres. De schaarse programmering is dan ook waarschijnlijk toe te schrijven 
aann het beleid van de commissarissen, die voor dit genre weinig waardering had-
den.. Het verschil in waardering wordt ook door tijdgenoten beschreven, maar 
sommigenn suggereren ten onrechte dat de commissarissen na verloop van tijd ook 
weerr veel vaudevilles lieten opvoeren.84 

Zoalss gezegd, ondervond de samenstelling van het repertoire sinds 1825-26 in-
vloedd van het zangspel. Het genre moet een zeker succes gehad hebben, want het 
werdd voornamelijk ingevoerd om te concurreren met de twee buitenlandstalige 
theaterss in Amsterdam, het Theatre Francais en de Hoogduitsche Schouwburg, 
waarr onder meer ook opera's opgevoerd werden. Als de tijdgenoten de sociale 
verdelingg goed inschatten, hebben de commissarissen aldus waarschijnlijk het 
draagkrachtigee publiek van het Theatre Francais, het 'burgerlijk' publiek van de 
Hoogduitschee Schouwburg en buitenlanders willen trekken. Toch wisselde het 
success van de zangspelen, wat ook tijdgenoten opmerkten. De succescurve loopt 
gedeeltelijkk parallel met het succes van de in 1826 opgerichte zangschool. Na een 
tamelijkk aarzelend begin met de opvoering van zangspelen in 1825-26, samenval-
lendd met de eerste ideeën van muziekonderwijs, ging het aantal opvoeringen in 
volgendee jaren, toen de school van start gegaan was, met sprongen omhoog. Het 
grotee aantal uitvoeringen van het genre was overigens mogelijk door een particu-
lieree schenking van een groot aantal operapartituren.85 Ook het gemiddeld aantal 
opvoeringenn was hoog, wat op een zeker succes wijst. Dit wordt bevestigd door 
dee recettes, die tot 1829-30 tamelijk hoog waren. Daarna daalde het aantal voor-
stellingenn geleidelijk, met als dieptepunten de speeljaren 1830-31 tot 1831-32 en 
1837-381837-38 tot 1838-39. Dat het genre inderdaad aan succes inboette, bevestigen de 
recettes,, die na 1829-30 een dalende tendens vertoonden. Dieptepunten waren 
1831-32,, 1835-36 en 1837-38. Het geringe talent van de zangers, dat ook met het 
onderwijss op de muziekschool niet verbeterd werd, doet zich hier vermoedelijk 

844 Als nastuk kwamen blijspelen met zang zowel vóór als na 1820-21 op het programma voor. 
855 GAA 5181/127/4277, 14-11-1827; GAA 267/3, notulen 10-11-1827. 
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gelden,, terwijl ook de concurrentie van de andere theaters een rol bleef spelen. 
Beidee problemen werden enigszins verholpen door de komst van de tenor Julius 
Mille rr in 1839-40; in dat speeljaar zien wij dan ook een geringe toename van de re-
cettes.. De afnemende belangstelling voor het zangspel gold wellicht niet voor het 
genree als geheel. Individuele opera's bleven succesvol;86 bij de opvoering van het 
zangspell  Het sprakelooze meisje van Portici in 1836-37 was bijvoorbeeld een dui-
delijkee stijging van de recettes waar te nemen. 

Broncultuur Broncultuur 
TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I Nadat de Franse troepen in 1813 het Nederlandse 
grondgebiedd verlaten hadden en de nieuwe soevereiniteit onder Oranje gevestigd 
werd,, was op cultureel gebied de weg vrij om (meer) Nederlandse kunstproduk-
tenn te vertonen. Nu de Franse censuur was opgeheven, verwachtten veel tijdge-
notenn ook op theatraal gebied herstel van de 'Nationale Smaak'. Zij hoopten dat 
dee vele buitenlandse toneelstukken vervangen zouden worden door oorspronke-
lijk ee werken in zuiver Nederlands, die de eigen zeden en gewoonten ten voor-
beeldd stelden.87 Hierin werden zij echter naar eigen zeggen beschaamd. Het bleek 
dee samenstellers van De tooneelkijker spoedig dat men weliswaar de 'openbaren 
vijand'' verdreven had, maar dat de 'heimelijke en bitterste vijanden, de ondeug-
denn en gebreken der vreemden [...] nog met magt in onzen eigenen boezem 
[wroetten].'888 Met dit erfgoed hadden zij vermoedelijk de door hen verfoeide ver-
talingenn van Franse (en Duitse) toneelspelen op het oog, want ter bestrijding be-
valenn zij Vaderlandse' stukken aan. Hoewel er volgens de Vaderlandsche letter-
oefeningenoefeningen in 1814 bij het bestuur wel enige genegenheid bestond voor drama's 
diee aan de nationale geschiedenis ontleend waren, bleef het aantal opvoeringen 
vann met name oorspronkelijke treurspelen beperkt. De voorraad eigen blijspelen 
wass nóg armer. Als de Nederlandse historie al verbeeld werd, dan gebeurde dat in 
hett prozaïsche toneelspel. Meestal voerden de stukken het publiek echter 'op 
vreemdenn grond en in vreemde betrekkingen'.89 Er werd zoveel vertaald dat Bar-
bazz de Nederlanders in 1816 nog steeds karakteriseerde als 'de apen onzer nage-
buren';900 door 'jaren lang, het Nederlandsch tooneel met prullen,/ Van uitlandsch 
maaksel,, op doen vullen', was dit naar zijn mening een 'rarekiek' geworden.91 

Eenn van de redenen waarom zo weinig oorspronkelijks geschreven werd, was 
volgenss tijdgenoten de geringe belangstelling van de regering voor kunst en we-
tenschap.. Het toneel had vérstrekkende invloed op de 'volksgeest', en voor de 
ideëlee inhoud van het toneel had directe overheidsbemoeienis volgens velen ga-
rantt moeten staan. Aangezien het bestuur van de schouwburg in Amsterdam -

866 Zie p. 235,237,259-262. 
877 De tooneelkijker I, 4-5; ld. IV, 176. 
888 ld. III , 10. 
899 VLO (1815) I, 702; ld. (1814) I, 160, 435, 443-444; ld. (1819) I, 42. 
900 Barbaz, Overzigt, 42. 
911 ld., 'Pleidooi voor de rechtbank van Apollo', in: Dichterlijke bloemhof van A.L. Barbaz 
(Amsterdamm 1818), 136-137. 
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aanvankelijkk - overgelaten was aan particuliere acteurs, gaven echter uitsluitend 
dee wensen van de bezoekers de richting aan van het repertoire.92 Die 'markt' werd 
alss tweede reden voor het kleine aantal Nederlandse drama's genoemd. De 
'verfranschten'verfranschten smaak' van het gegoede publiek werd volgens De tooneelkijker al-
gemeenn nagevolgd. Dit had er toe geleid dat 'alles, wat op den vaderlandschen 
grondd eens groeide en bloeide', verguisd werd en 'al dat vreemd is' bewonderd.93 

Volgenss de Tooneelkijkende recensenten ging daarom het 'gerucht' dat de direc-
teurenn de twee vaste beelden op het podium van Aeschylus en Aristophanes - de 
vaderss van het treur- en blijspel - wilden vervangen door die van de melodrama-
schrijverss Kotzebue en Pixérécourt, de een 'Dichter van het boogstberoemde 
Treurspell  Rolla', de ander 'maker van zoo vele [...] lange, vrolijke Blijspelen'; zij 
warenn nu immers de 'afgoden van den dag'.94 

Tochh hadden de aanbevelingen aan het bestuur om meer eigen stukken in het 
programmaa op te nemen, volgens de Tooneelkijkers enig succes. Door hun toe-
doenn zou 'de schrijf- en vertaalwoede van een aantal bastaardzonen van APOL-
L OO eenigszins beteugeld' zijn en zou een gedeelte van het publiek de Nederland-
see '&#«5rvoortbrengselen' meer zijn gaan waarderen.95 Bovendien werd in 1819 en 
18200 van een andere zijde getracht het repertoire te verrijkenn met oorspronkelijke 
treurspelen,, toen de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut 
vann Kunsten en Wetenschappen een prijsvraag uitschreef voor de beste Neder-
landsee tragedie. Hoewel vooral de eerste wedstrijd niet erg succesvol was - er wa-
renn slechts drie inzendingen waarvan er geen werd bekroond - resulteerden de 
beidee prijsvragen in de opvoering van enkele van de mededingende treurspelen, 
waaronderr het vaderlands treurspel Montigni van Klij n en Diederijk en Willem 
vanvan Holland, door Van Walré.96 

Toenn in 1821 de Stadsschouwburg in handen van commissarissen gesteld was, 
werdd - zo blijk t uit de administratie van de Raad van Amsterdam - in de eerste 
plaatss een politiek doel gediend: ten behoeve van de 'volksgeest' moest het natio-
nalee karakter van het hoofdstedelijk toneel zoveel mogelijk gewaarborgd worden 
enn moest de smaak voor het buitenlandse ingedamd worden. De stedelijke over-
heidd had haar opvoedende taak ook begrepen; om het nationale theater in stand te 
kunnenn houden, was zij bereid forse subsidies aan de Stadsschouwburg te ver-
strekken.97 7 

Hett zou dan ook geen verbazing wekken als zou blijken dat sinds het aantreden 
vann de commissarissen meer oorspronkelijk Nederlandse toneelstukken het re-
pertoiree verrijkt hadden. Volgens de Vaderlandsche letteroefeningen was dit in-
derdaadd het geval. De commissarissen zetten volgens dit tijdschrift bovendien de 

922 De tooneelkijker II , 198, 274; IV, 79, 178; VLO (1819) I, 42. 
933 De tooneelkijker I, 290. Zie ook: ld. II , 243, 269, IV, 109. 
944 ld. I, 505. 
955 ld. IV, \7%\Id. 1,572. 
966 VLO (1819) 1,42; De tooneelkijker IV, 3. 
977 GAA 5177/59/2523, 6-11-1822; idem 65/350, 7-1-1824 en 4-2-1824. In 1824 werd overigens 
dee financiële hulp van koning Willem I ingeroepen; deze hulp werd pas in 1825 geëffectueerd 
(GAAA 5177/95/1946; idem 70/437; idem 108/416). Zie ook p. 47. 
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aanmoedigingspolitiekk van het Koninklijk Nederlandsch Instituut voort door 
schrijverss van oorspronkelijke toneelstukken hoger te belonen dan vertalers; deze 
laatstenn kregen aanvankelijk vrijkaarten voor de bak, de eersten voor de loge -
toenn de regelingenn versoepeld werden, moesten vertalers voor hetzelfde soort vrij -
kaartjee meer werk leveren dan schrijvers van oorspronkelijke stukken.98 

Volgenss de scribent van de, in 1830 anoniem verschenen, Nota over den Natio-
nalennalen Schouwburg te Amsterdam hielden de commissarissen echter weinig reke-
ningg met de smaak van het publiek. 

Zijj  [de commissarissen] verwaardigen zich niet om door minder verheven werken den 
smaakk en het begrip der menigte te gemoet te komen maar vergen dat deze zich in eens tot 
hunnee eigen hoogte verheffe.99 

Dee directie drong de door haar gehuldigde kunstregels op aan het publiek en 
weerdee de 'uit vreemde talen overgenomen stukken'. De schrijver bepleitte aan-
passingg van vertaalde drama's aan 'het genoegen der menigte', mits de zedelijkheid 
behoudenn bleef. Verandering van het repertoire zou volgens de commissarissen 
echterr leiden tot 'de wandrochtelijkste voortbrengselen in kunst en zedelijkheid 
enn overdrevenheid van gevoel'. De menigte gaf immers de voorkeur aan 'laffe gek-
heden,, vuile kluchten, gruwelijke vertooningen of sentimenteele rapsodien [...] 
bovenn fijne boert, geestig blijspel en deftig vaderlandsch treurspel'. Hoewel ook 
dee commissarissen om financiële redenen soms moesten toegeven aan de 'smaak 
derr eeuw', gingen zij er prat op dat het repertoire van de Stadsschouwburg onder 
hunn leiding 'goed, klassisch en zedelijk' geworden was. Dit kon men niet zeggen 
vann de grote schouwburgen in het buitenland, waar de 'romantische smaak' over-
heerste,, 'geen eenheden der kunst' meer gehandhaafd werden en 'de onzedelijkste 
stukken,, ja de oproerigste zelfs' enthousiast onthaald werden. Ook ten opzichte 
vann de perioden 1795-1812 en 1812-1820 was de programmering volgens de com-
missarissenn verbeterd. Ten opzichte van het eerstgenoemde tijdperk, toen met 
namee 'de overdrevene Duitsche voortbrengselen en die der Fransche revolutie' op 
dee planken kwamen, gold dit vooral voor de broncultuur; ten opzichte van het 
tweedee tijdperk, toen gevreesd moest worden dat 'alle dichtkunst en het Treur en 
Blijspell  beide' ten onder zouden gaan, betrof dit vooral de genres.100 

Dezee opvattingen ten spijt duiden andere berichten erop dat, evenals bij de pro-
grammeringg van genres, bij de keuze van broncultuur al snel teruggegrepen werd 
opp de gewoonten van het acteursbestuur. Een groot aantal stukken was vertaald.101 

Inn de herinnering van een gefingeerde Drentsche gemeente-assessor bestond het 
repertoiree 'voor driekwart [...] uit navolgingen en vertalingen' waarin - zo wordt 
inn één adem en op hooghartige toon vermeld - 'situaties voorkomen en eene taal 

988 Zie p. 103. Ook: VLO (1825) 1,306. 
999 GAA 5177/108/416, z.d. [1830]. De citaten in de volgende alinea zijn ook aan deze bron ont-
leend. . 
1000 GAA 5177/109/605, 17-3-1830. 
1011 Bijdragen tot boeken- en menschenkennis (Dordrecht 1832-1837), (1834), 214; De Recen-
sentsent (1835), 517; VLO (1837), 620; ld. (1838), 519; De Bijenkorf'I, 485. 
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gevoerdd wordt, die met onze zeden en volksaardd harmoniëren als de manieren van 
eenn Engelsch gentleman met die van een Kaffer of een Hottentot.'102 Ook de Am-
sterdamsee interim-thesaurier was in 1825 van mening dat het nationale karakter 
onderr het nieuwe schouwburgbestuur niet versterkt was; hij zag dan ook geen en-
kelee reden om niet opnieuw over te gaan tot verhuur van de schouwburg aan par-
ticulieren,, temeer daar gebleken was dat de saldi op de rekeningen van de schouw-
burgg onder het vroegere particuliere bestuur steeds positief waren geweest en de 
rekeningenn na 1821 voortdurend grote tekorten vertoonden - wat overigens de 
voornaamstee zorg van de penningmeester geweest zal zijn. Wel tekende hij daar-
bijj  aan dat het nationale toneel enige concurrentie ondervond van de vele genoot-
schappenn die inmiddels waren opgericht, omdat daar ook de 'vaderlandsche dicht-
kunst'' beoefend werd. Anderzijds, zo vond deze ambtenaar, waren die clubs 
nuttigg Voor den algemenen lust voor nationale kunst'.103 

Dee reden voor het grote aantal vertalingen werd door tijdgenoten ook nu weer 
gelegdd bij de smaak van het publiek, dat aan buitenlandse toneelstukken de voor-
keurr zou geven.104 Bovendien zou de geringe vergoeding aan de auteurs (een vrij -
kaartje)) een te geringe stimulans zijn om zich te wijden aan het tijdrovende werk 
vann het schrijven van een oorspronkelijk toneelstuk.105 

Veranderingg ten aanzien van het land van herkomst lijk t tot stand te zijn geko-
menn in de jaren dertig; onder invloed van de Belgische Opstand en het daarmee sa-
menhangendee nationalisme zouden toen meer oorspronkelijk Nederlandse stuk-
kenn geprogrammeerd zijn. Aanvankelijk zagen de commissarissen gevaar in de 
opvoeringg van stukken die aan de Opstand refereerden, maar 'begrepen hebben-
de,, meer ruimschoots te kunnen doen handelen', besloten zij tot een andere keu-
zee van toneelstukken.106 In historiedrama en gelegenheidsstukken van veelal Ne-
derlandsee bodem werd de nationalistische Noordnederlandse opinie verbeeld.107 

'Eindelijkk dan toch eens een vaderlandsch treurspel', verzuchtte de recensent van 
DeDe Atlas begin 1831.108 Het gebruikelijke repertoire lijk t in het begin van de jaren 
dertigg weinig publiek getrokken te hebben; alleen de 'Vaderlandsche gelegen-
heidsstukkenn van den Heer van Lennep en anderen [hielden] bij het Publiek de 
belangstellingg [nog] gaande', zo bespeurde de criticus van de Nieuwe Amsterdam-
schesche Courant (en) Algemeen Handelsblad.109 In deze periode maakte volgens de 
commissarissenn de schouwburg zijn veelbesproken vaderlandse invloed op de 
volksgeestt waar.110 

1022 [Boom en Lesturgeon], 333. Op contemporaine opvattingen over die 'zeden en volksaard' 
gaa ik in hoofdstuk 7 in. 
1033 GAA 5177/71/965, 14-4-1825. 
1044 Melpomene en Thalia 61; De Recensent (1835) I, 517; [Boom en Lesturgeon], 333. 
1055 De Recensent (1835) I, 517; [Boom en Lesturgeon], 338. 
1066 GAA 5177/115/840. 
1077 Zie: Ruitenbeek, 'Vaderlands verleden'. 
1088 De atlas noA, 19-2-1831. 
1099 NAC&AH,25-1-1832. 
1100 GAA 5177/136/214, 11-2-1835; 5177/171/1771, 9-11-1840. 
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OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties I Het aandeel van vertaalde toneelstukken was inderdaad 
veell  groter dan van oorspronkelijke: het aantal vertalingen varieerde van ongeveer 
655 tot 85 procent, het aantal Nederlandse drama's van ongeveer twaalf tot 33 pro-
centt (grafiek 4.33). Onderde vertalingen scoorden oorspronkelijk Franse toneel-
stukkenn in aantal opvallend hoger dan Duitse, ook toen na 1826-27 een langzame 
dalingg in het aantal Franse stukken inzette (het aandeel van Franse drama's lag ge-
durendee lange tijd boven de vijfti g procent, dat van Duitse stukken bewoog zich 
tussenn zeventien en 38 procent). Andere buitenlandse bronculturen waren relatief 
zeldenn op het repertoire vertegenwoordigd (minder dan tien procent van het aan-
tall  stukken per seizoen). Oorsponkelijk Nederlandse toneelstukken bleven vaker 
ietss langer op het programma dan Franse of Hoogduitse, maar de verschillen wa-
renn heel klein.111 

Dee vertaalde stukken werden samen verreweg het vaakst opgevoerd (variërend 
vann ongeveer vijfti g tot 85 procent); het aantal opvoeringen van oorspronkelijke 
toneelstukkenn lag gedurende 28 jaar steeds (ver) beneden de vijfti g procent (wis-
selendd van ongeveer tien tot 45 procent; grafiek 4.34).112 

Uitt Frankrijk afkomstige stukken werden het vaakst opgevoerd vóór 1830-31 
(tussenn veertig en zestig procent, met uitzondering van 1827-28). Daarna lag dit 
aantall  vrijwel steeds lager (ongeveer tussen dertig en veertig procent) en werd de 
toppositiee vaker bekleed door Hoogduitse (in 1834-35) of Nederlandse drama's 
(inn 1830-31 tot en met 1832-33 en in 1837-38). Het aantal Hoogduitse opvoerin-
genn veranderde gedurende de hele periode weinig en schommelde tussen de twin-
tigg en veertig procent van het totale aantal opvoeringen per seizoen. Oorspronke-
lijk ee stukken werden na de jaren dertig inderdaad iets vaker opgevoerd dan 
daarvoor;; aanvankelijk varieerde het aantal tussen de tien en dertig procent van 
hett totaal aantal voorstellingen per seizoen, na 1830-31 meestal tussen de twintig 
enn veertig procent. 

RecettesRecettes I Als wij de recettes van de avonden met oorspronkelijk Nederlandse, 
Franse,, Hoogduitse of anderstalige voorstellingen afzonderlijk bekijken, dan zien 
wijj  dat die van uit het Frans vertaalde stukken voor een groot deel van de periode 
rondd de honderd procent zweefden; met gemiddelde opbrengsten van ƒ600 tot 
ƒ8000 waren zij modaal ten opzichte van de gemiddelde seizoensopbrengsten (gra-
fiekk 4.35). De opbrengsten daalden in de jaren 1830-31 tot 1835-36 (tachtig pro-
cent,, ongeveer tussen ƒ450 en ƒ600). 

Vertalingenn uit het Hoogduits deden in de regel iets minder dan vertalingen uit 
hett Frans (tussen tachtig en honderd procent, ongeveer ƒ550 tot ƒ750). Ook hier 
zienn wij een dieptepunt, in de jaren 1830-31 tot 1833-34 (rond de tachtig procent, 
datt is ongeveer ƒ500). 

1111 Om die reden wordt hieronder alleen naar het aantal opvoeringen gekeken, niet naar het 
aantall  stukken. 
1122 Als wij beide percentages per seizoen optellen, komen wij tot een getal dat lager ligt dan hon-
derdd procent, doordat de stukken waarvan de broncultuur onbekend is, buiten beschouwing zijn 
gelatenn in het aantal vertalingen maar niet in het totaal aantal stukken/opvoeringen per speeljaar. 
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Opvallendd zijn de recettes van de oorspronkelijk Nederlandse voorstellingen, 
diee meestal boven het gemiddelde lagen (tussen honderd en honderdtwintig pro-
cent,, variërend van vaak circa ƒ750 tot zelfs ƒ950). Ook in de jaren dertig bleven 
dee kassa-inkomsten van deze voorstellingen op peil, wat van de recettes van geen 
vann de andere vertaalde stukken gezegd kan worden. 

Stukkenn uit een andere taal dan de al genoemde, brachten sterk wisselende be-
dragenn in het laatje. 

OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties per weekdag I Opvallende verschillen zijn te constateren 
tussenn de verschillende weekdagen, met name tussen maandag en woensdag ener-
zijdss en zaterdag anderzijds (grafieken 4.36, 4.37 en 4.38). Hoogduitse voorstel-
lingenn vielen zelden op zaterdag; vooral gedurende de jaren 1820-21 tot en met 
1824-255 is dit opvallend (minder dan tien procent). Op deze uitgaansdag werden 
aanvankelijkk het meest vertalingen uit het Frans vertoond (met uitzondering van 
1820-211 tot en met 1822-23, toen Nederlandse stukken de boventoon voerden). 
Tott 1830-31 stonden Nederlandse stukken meestal op de tweede plaats. Daarna 
verdrongenn de Nederlandse stukken de Franse dikwijl s naar het tweede plan 
(kwantitatievee topposities bekleedden Nederlandse stukken in de jaren 1830-31 
tott en met 1835-36, in 1837-38 en in 1839-40). 

Opp de andere reguliere speeldagen, maandag en woensdag, lag het aantal Hoog-
duitsee opvoeringen duidelijk hoger dan op zaterdag (variërend van, grofweg, 
twintigg tot vijfti g procent, met op maandag in de regel iets hogere percentages dan 
opp woensdag). Tot 1827-28 stonden zij kwantitatief meestal op de tweede plaats; 
evenalss op zaterdag werden aanvankelijk op maandag en woensdag voornamelijk 
Fransee voorstellingen gegeven; Nederlandse drama's werden toen het minst fre-
quentt vertoond. In de jaren na 1827-28 kwam er tussen de verschillende broncul-
turenn meer afwisseling; soms werden vooral Hoogduitse stukken op de planken 
gebracht,, dan weer Franse of Nederlandse; deze laatste vooral in de jaren 1830-31 
tott en met 1832-33 en 1837-38 (tussen de dertig en veertig procent). In het alge-
meenn was er weinig verschil tussen maandag en woensdag. 

Opp donderdag komen de tendensen overeen met die op maandag en woensdag, 
hoewell  de donderdagse uitschieters hoger zijn. Verder is het grote aantal opvoe-
ringenn van Nederlandse stukken op donderdagen in 1821-22 opvallend. 

RecettesRecettes per weekdag I Op maandag en woensdag werden vooral veel kaartjes 
voorr Nederlandse voorstellingen verkocht (grafieken 4.39,4.40,4.41). In verschil-
lendee jaren was de kassa bij een oorspronkelijk stuk meer dan gemiddeld gevuld 
(honderdd tot honderdtwintig procent). Stukken uit het Hoogduits en Frans 
brachtenn daarentegen relatief weinig op (rond tachtig procent van het seizoensge-
middelde,, met een uitzondering van de voorstellingen uit het Frans in 1829-30 op 
maandag,, en in 1838-39 op maandag en woensdag). Vooral in de jaren dertig wa-
renn de recettes bij deze voorstellingen laag (percentages van ongeveer zestig tot 
tachtigg procent, met op maandag met name magere opbrengsten in 1830-31 en 
1831-32,, op woensdag in 1830-31 tot 1834-35). 

Opp zaterdag waren de recettes in het algemeen hoger dan op de andere dagen 
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vann de week. Daarbij maakte het niet veel uit wat de herkomst was van de ver-
toondee toneelstukken. Meestal schommelden de kassa-opbrengsten zo tussen 
honderdtwintigg en honderdveertig procent van het seizoensgemiddelde. Wel zien 
wijj  dat Hoogduitse stukken soms nog iets meer opleverden dan Franse. Tijdens de 
eerstee twee speeljaren van de Belgische Opstand waren de recettes bovendien ge-
middeldd hoger wanneer een Nederlands werk op het programma stond. 

Opp donderdag komen de tendensen overeen met die op maandag en woensdag, 
hoewell  de donderdagse uitschieters hoger zijn. 

OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties per genre I De relatief grote belangstelling voor Neder-
landss toneel op zaterdag valt te begrijpen als wij kijken naar de genre-verdeling 
perr broncultuur (grafieken 4.42 a en b, 4.43, 4.44). Verreweg de meeste opvoerin-
genn van Nederlandse stukken betroffen treurspelen. Als gezegd was dit het genre 
datt voornamelijk op zaterdag vertoond werd. Overigens is hiermee nog niets ge-
zegdd over het gewicht dat beide aspecten afzonderlijk, genre en broncultuur, bij 
hett toneelbezoek in de schaal legden. Zeker is dat vóór 1830-31 zowel Franse als 
Nederlandsee treurspelen regelmatig werden opgevoerd. Na dat seizoen daalde het 
aantall  Franse tragedies en kwam er verhoudingsgewijs meer belangstelling voor 
hett Nederlandse treurspel, vermoedelijk onder invloed van het in die jaren na-
drukkelijkk naar voren komende nationalisme. 

Dee Hoogduitse opvoeringen bestonden voornamelijk uit toneelspelen. Het re-
latieff  grote percentage Hoogduitse opvoeringen op maandag kan dan ook te ma-
kenn hebben met de eerder geconstateerde voorkeur voor toneelspelen op die dag. 

Dee verdeling naar genre van de Franse voorstellingen is minder eenzijdig. Tot 
1824-255 streden het Franse treurspel, toneelspel en blijspel om de kwantitatieve 
voorrang.. Na dat jaar daalde het aandeel van het toneelspel (tot 1838-39), dat in 
enkelee speeljaren plaats maakte voor het zangspel.113 Na 1830-31 daalde ook het 
aandeell  van de Franse treur- en blijspelen. Het Franse zangspel piekte in 1835-36 
enn 1836-37. De Franse vaudeville werd verhoudingsgewijs weinig opgevoerd, na 
1830-311 overigens soms iets vaker dan daarvóór. 

Opvoeringenn van Hoogduitse zangspelen waren in veel speeljaren minder veel-
vuldigg dan die van Franse. Het aantal uitvoeringen van Italiaanse zangspelen was 
klein,, met uitzondering van de speeljaren 1825-26 tot en met 1827-28; ook toen 
bleeff  dit aantal overigens beneden dat van de Franse zangspelen. Nederlandse 
zangspelenn werden eveneens zelden vertoond; alleen het seizoen 1833-34 piekte in 
ditt opzicht. 

RecettesRecettes per genre I Als wij per broncultuur een onderscheid maken naar genre, 
dann valt op dat de kassa-opbrengsten van Franse treurspelen vrijwel steeds boven 
hett seizoensgemiddelde lagen (tussen honderd en honderddertig procent), terwijl 
diee van Franse toneel- en blijspelen vaak ver beneden dat gemiddelde bleven ste-
kenn (tot wel de helft minder dan de gemiddelde seizoensopbrengst, met een uit-
zonderingg voor het toneelspel in 1833-34, toen de helft meer aan kaartjes verkocht 

1133 De broncultuur van zangspelen is hier die van de librettist; zie p. 63. 
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werd;; grafieken 4.45, 4.46, 4.47). Zowel de Franse vaudeville als hett zangspel had-
denn zeer wisselende recettes; mogelijk was de opbrengst bij deze stukken sterk af-
hankelijkk van de individuele stukken. Wel moet opgemerkt worden dat Franse 
zangspelenn in de meeste speeljaren meer opleverden dan zangspelen uit een ande-
ree broncultuur. Italiaanse opera's leverden in het algemeen het minste op. Een 
goedd seizoen voor de Nederlandse opera was 1834-35. 

Hoogduitsee treurspelen waren er weinig; als ze vertoond werden, leverden ze 
barr weinig op; tussen veertig en zestig procent van het gemiddelde. Ook de Duit-
see toneel- en blijspelen bleven financieel achter (uitzonderingen waren enkele pie-
kenn van het toneelspel). Evenals bij de voorstellingen van Franse zangspelen, fluc-
tueerdenn de inkomsten bij de uitvoeringen van Duitse opera's. 

Nederlandsee treurspelen brachten doorgaans veel geld op, ofschoon iets minder 
dann hun Franse tegenhangers. Ook de vertoning van oorspronkelijke toneelspelen 
wass meestal tamelijk lucratief; anders dan bij de Franse en Hoogduitse toneelspe-
lenn waren de inkomsten echter minder hoog in 1833-34 en 1836-37. Het blijspel 
enn het blijspel met zang leverden wisselende bedragen op. Kaartjes voor het Ne-
derlandsee zangspel werden doorgaans minder goed verkocht, met uitzondering 
vann het seizoen 1833-34. 

ConclusieConclusie I Tijdgenoten registreerden een groot aantal vertalingen, van vooral 
Fransee stukken, ten gevolge van de geringe belangstelling van de overheid voor 
hett toneel en de verfranste smaak van het gegoede publiek, die algemeen nage-
volgdd werd. De commissarissen die in 1820-21 aan het hoofd van de schouwburg 
kwamen,, streefden echter naar de vorming van een nationale 'volksgeest', waartoe 
oorspronkelijkk Nederlands repertoire vertoond moest worden. Volgens tijdgeno-
tenn was dit zeer tegen de zin van het publiek, waardoor de commissarissen zich 
spoedigg weer aan de 'markt' aanpasten en op vertalingen teruggrepen. Tijdens de 
Belgischee Opstand zou met de vertoning van veel Nederlandse stukken en een 
goedee opkomst van het publiek daarbij, de vaderlandse invloed op de 'volksgeest' 
well  tot stand gekomen zijn. 

Dee cijfers laten inderdaad veel meer vertalingen dan oorspronkelijke stukken 
zien.. Vooral Franse vertalingen stonden vaak op het repertoire, ook onder het be-
windd van de commissarissen; pas na 1830-31 daalde het aantal opvoeringen van 
Fransee vertalingen structureel. De nationalistische politiek van de commissarissen 
komtt wel naar voren in het plotseling grote aantal oorspronkelijk Nederlandse 
voorstellingenn op zaterdag van 1820-21 tot 1822-23. 

Opvallendd is echter de verdeling van de recettes: die van Franse voorstellingen 
warenn over het algemeen modaal, en zakten vanaf 1830-31 nog iets onder de sei-
zoensgemiddelden;; die van Hoogduitse lagen daar doorgaans iets, niet opvallend 
veel,, beneden; die van Nederlandse lagen er daarentegen vaak boven. Hoewel 
dezee laatste vooral vóór de jaren dertig minder geregeld opgevoerd werden, heb-
benn zij dus tamelijk veel publiek getrokken. Dit is niet in overeenstemming met 
watt de meeste toneeltijdschriften beweerden. In de eerste drie speeljaren na de 
Belgischee Opstand behielden Nederlandse toneelstukken als enige hun goede re-
cettes.. Het repertoire werd sinds die tijd vaker voorzien van oorspronkelijk to-
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neelwerk.. Het publ iek bezocht in de dagen waarin het nationalisme hoogtij vier-
de,, de schouwburg dus vooral bij Nederlandse voorstell ingen, wat wel in over-
eenstemmingg is met berichten in de toneeltijdschriften. 

N uu is het denkbaar dat de toeloop van het publiek bij opvoeringen van Neder-
landsee toneelstukken niet in de eerste plaats veroorzaakt werd door de Nederland-
see afkomst van de toneelstukken, maar door de dag van de week. Op de populaire 
zaterdagg werden immers vaker oorspronkeli jke toneelstukken op de planken ge-
brachtt dan op de andere reguliere speeldagen. Di t zou te maken kunnen hebben met 
dee beoogde vaderlandse beïnvloeding van de volksgeest door het schouwburgbe-
stuur.. Dat de weekdag bij het toneelbezoek een grotere rol speelde dan de bron-
cultuur,, wordt gestaafd door de recettes op zaterdag. Die lagen namelijk vaak ver 
bovenn het jaarlijkse gemiddelde, ongeacht de herkomst van de stukken. 

Latenn wij nu de opvoeringsfrequenties op zaterdag preciezer bekijken. Vóór de 
jarenn dertig werden oorspronkelijk Franse stukken het vaakst vertoond, daarna 
dikwijl ss Neder landse, al is het verschil ten opzichte van de Franse dan minder 
groot.. Die situatie werd voor een groot deel bepaald door het genre. Op zaterdag 
werdenn voornameli jk treurspelen geprogrammeerd die, zo blijkt , voornamelijk 
vann Neder landse of Franse komaf waren; Hoogdui tse treurspelen werden nauwe-
lijk ss vertoond. Kijken wij alleen naar het treurspel dan zien wij dat vóór 1830-31 
nuu eens meer Franse, dan weer meer Nederlandse tragedies opgevoerd werden; 
daarnaa kregen Nederlandse treurspelen de overhand. De recettes van Nederland-
see treurspelen waren in de hele periode hoog, maar de opbrengsten van de Franse 
stakenn daar, ook na 1830-31, in de meeste jaren nog boven uit.114 Di t alles wijst 
eropp dat het zaterdagse publiek de voorkeur gaf aan Franse boven Nederlandse 
treurspelen. . 

Datt het publiek toch niet helemaal onverschillig was ten aanzien van Neder-
landsee stukken, blijk t als wij de recettes van de Nederlandse opvoeringen op an-
deree dagen, maandag en woensdag, in ogenschouw nemen. Ofschoon er vóór de 
jarenn dertig op deze dagen minder vaak Nederlandse stukken werden vertoond 
dann Franse of Duitse, brachten alléén Nederlandse stukken in enkele speeljaren 
meerr op dan het seizoensgemiddelde. Di t wijst op enig succes van Nederlands to-
neell  op maandag en op woensdag. 

Hett merendeel van de vertalingen uit het Duits bestond uit toneelspelen. Di t 
kann dan ook de reden zijn waarom die stukken op maandag net iets vaker werden 
vertoondd dan op woensdag, aangezien op maandag in het algemeen veel toneel-
spelenn werden geprogrammeerd. Van uitzonderli jk groot succes van Hoogdui tse 
toneelspelenn bij het publiek was echter geen sprake; de recettes lagen meestal on-
derr het jaarlijkse gemiddelde. O ok Franse toneelspelen werden tot 1825-26 regel-
matigg op het repertoire gezet, maar ook hier ging de publ ieksvoorkeur waar-
schijnlijkk niet speciaal naar dit genre uit; ook nu vielen de opbrengsten tegen ten 
opzichtee van het gemiddelde. 

Anderee genres varieerden nogal in de loop der tijd, zowel wat betreft het aantal 
opvoeringenn als wat betreft de hoogte van de recettes. Het zijn hier dan ook ver-

1144 Met uitzondering van 1820-21, 1826-27, 1832-33 en 1834-35. 
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moedelijkk vooral enkele individuele stukken geweest die het succes bepaalden. 
Diee variatie zien we ook bij opvoeringen van zangspelen. Interessant is hier het 

doorgaanss lage aantal opvoeringen van Italiaanse opera's, die bovendien meestal 
lagee recettes opleverden. De berichten in de toneeltijdschriften over het grote aan-
deell  van Italiaanse opera's in het repertoire, wordt dus door de cijfers niet beves-
tigd.. Franse opera's waren vermoedelijk zowel bij het schouwburgbestuur als het 
publiekk succesvoller, gezien hun frequente vertoning en relatief hoge recettes. Ne-
derlandsee opera's werden zelden uitgevoerd en trokken ook niet veel publiek. Een 
uitzonderingg vormt het seizoen 1833-34, toen de Nederlandse opera Saffo in pre-
mièree ging. 

Auteur Auteur 
TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I In de negentiende-eeuwse bronnen wordt de in-
vloedd van toneelauteurs op het toneelbezoek opvallend flauw belicht. Critici 
maaktenn geregeld hun eigen voorkeur voor bepaalde toneeldichters kenbaar, maar 
uitlatingenn over die van het publiek waren schaars. Bij de recensenten fungeerde 
dee naam van de auteur dikwijl s als metoniem voor hun genologische of poëticale 
opvattingen,, die voor hen veelal normatief waren.115 

Inn overeenstemming hiermee werd ook de eerder besproken beloning voor au-
teurss (een vrijkaartje) aangepast aan het soort drama dat hij schreef; een oor-
spronkelijkk treurspel werd met een duurder kaartje gehonoreerd dan de vertaling 
vann een vaudeville. Uit de karige beloning spreekt ook een geringe waardering 
voorr het toneeldichterschap als beroep; een toneelstuk maakte men uit roeping of 
liefhebberij,, niet om er zijn brood mee te verdienen. Het is niet ondenkbaar dat de 
geringee aandacht voor auteurs in de bronnen met deze lage professionele status te 
makenn had.116 

Vann de weinige auteurs die de critici wel met de publiekswaardering in verband 
brachten,, is de Duitser August von Kotzebue de meest in het oog springende. 
Alomm wordt het publiek een grote voorliefde voor deze schrijver toegeschreven. 
Dikwijl ss fungeerde hij echter ook als de algemene vertegenwoordiger van een 
'genre'' (het melodrama), net als de Fransman Pixérécourt.117 In algemene termen 
wordtt eveneens gesproken over de publieksvoorkeur voor Mercier, Diderot, en 
d'Arnaud.. Deze Verlichtingsauteurs hadden volgens de critici van De tooneelkij-
kerker de eerste plaats in de populaire rangorde overgenomen van Nederlandse 
schrijverss als Langendijk en De Marre.118 In individueler zin wordt gesproken 
overr de waardering van het publiek voor de Nederlanders Jacob van Lennep en 
Ari ee Ruijsch.119 

1155 De poëticale noties van de recensenten komen aan bod in hoofdstuk 7. Zie ter vergelijking 
enn voor algemene poëticale opvattingen in de tijd: J. den Boeft (e.a., reds.), Denken over dichten. 
DertigDertig eeuwen poëtica reflectie (Amsterdam 1994). 
1166 Zie J.H. Bok jr., Eenige toelichtingen tot het Rapport van de Kommissie benoemd door de 
MaatschappijMaatschappij tot Nut van 't Algemeen (z.p. [1866]), 7. 
1177 De tooneelkijker I, 27, 573; ld. II , 411,413; Het kritisch lampje, 25. 
1188 De tooneelkijker I, 24. 
1199 NAC&AH, 12-9-1837. 
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Gezienn de schaarse mededelingen over de invloed van auteurs op het toneelbe-
zoek,, moet men zich afvragen of de naam van een schrijver wel gezien werd als een 
invloedrijkee factor. Als men ervan uitgaat dat de informatie op de aanplakbiljetten 
eenn zekere reclamefunctie had,120 zou men zeggen van wel; het aantal toneelstuk-
kenn dat zonder auteursvermelding geafficheerd werd, was - met zeven procent 
vann het aantal hoofdspelen - gering. Daarvan bestond bovendien vermoedelijk 
vierr procent uit anonymi in de meest strikte betekenis van 'naamloos publiceren-
dee schrijvers'. Van de overige drie procent is mogelijk bij enkele stukken de naam 
vann de schrijver achterwege gelaten omdat deze zo bekend was dat vermelding 
overbodigg geacht werd of omdat er meer belang gehecht werd aan de vertaler van 
hethet stuk - zo wordt Shakespeare bijvoorbeeld niet altijd als oorspronkelijke 
auteurr vermeld. 

OpvoeringsfreqitentiesOpvoeringsfreqitenties en recettes I Om de invloed op het toneelbezoek of het 
success van auteurs te achterhalen, staan vier maatstaven ter beschikking: het aan-
tall  stukken dat van een bepaalde toneelschrijver geprogrammeerd werd, het aan-
tall  opvoeringen van zijn oeuvre, het aantal jaren waarin dat repertoire hield en de 
gemiddeldee recette ervan. Nu zou het eenvoudig tellen hiervan gemakkelijk kun-
nenn leiden tot onderzoek naar de invloed van één of enkele toneelstukken, in 
plaatss van naar die van het hele oeuvre. Dit zou onder meer het geval zijn, wanneer 
vann een bepaalde schrijver één werk vele jaren op het repertoire stond, dat werk in 
elkk seizoen een lange looptijd had en goede opbrengsten had. 

Daaromm weeg ik de omvang van het repertoire mee. Ik ga ervan uit dat het suc-
cess een auteur betrof als zijn oeuvre uit meer dan de gemiddelde omvang van de 
oeuvress over de hele onderzoeksperiode bestond: meer dan twee stukken. Daarbij 
zouu rekening gehouden moeten worden met de premièredatum, want de looptijd 
vann het werk van een bepaalde auteur kan al vóór mijn onderzoeksperiode begon-
nenn zijn. Het gaat hier evenwel om het succes van auteurs in mijn onderzoekspe-
riode;; schrijvers wier werk vooral daarbuiten opgevoerd werd, waren in een an-
deree periode succesvol; voor mijn onderzoeksperiode bevinden zij zich, letterlijk, 
inn de marge van het succes. 

Omdatt het denkbaar is dat ook bij een redelijk groot oeuvre gunstige cijfers door 
éénn of enkele werken bepaald zouden worden, volstaat het optellen van het aantal 
opvoeringenn per auteur niet. De cijfers moeten naar de afzonderlijke toneelstuk-
kenn gedifferentieerd worden. Ik heb een arbitraire keuze gemaakt en als maatstaf 
genomenn dat minstens de helft van het oeuvre op één van de zojuist genoemde cri-
teriaa bovengemiddeld scoorde ten opzichte van de hele onderzoeksperiode.121 

Misschienn moet iets minder gewicht worden toegekend aan het aantal jaren van 
opvoeringg dan aan het aantal opvoeringen en de hoogte van de recettes, omdat het 

1200 Algemeen stilistische kenmerken, zoals gebruik van rode inkt of grotere letters, lijken te 
wijzenn op een publiekswervende functie. 
1211 Het aantal opgevoerde toneelstukken is dan groter dan twee, het gemiddelde aantal opvoe-
ringenn groter dan zeven, het aantal jaren groter dan vier en de gemiddelde recette groter dan ƒ643 
(zonderr anonimi). 
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eerstee cijfer mogelijk een scherper beeld geeft van de voorkeur van het bestuur dan 
vann die van het publiek. Een voorbehoud moet verder worden gemaakt bij de re-
cettes,, omdat niet van alle opvoeringen de opbrengsten bekend zijn. 

Dee tabellen 4.1a en b geven inzicht in de getalsverhoudingen. Opmerkelijk is het 
aantall  toneelstukken van A. von Kotzebue, van wie verreweg de meeste (veertig) 
stukkenn vertoond werden. All e andere schrijvers bleven bij dit aantal ver achter. 
Mett een groot aantal werken op het repertoire vertegenwoordigd waren ook Vol-
tairee (veertien stukken), A.W. Iffland en A. Duval (ieder elf). Vermelding verdie-
nenn hier ook: M. Westerman (negen toneelwerken), S. Wiselius, L.B. Picard, J. Ra-
cinee (elk zeven); L.S. Mercier, P. Langendijk, W. Haverkorn, R.C. Guilbert de 
Pixérécourtt (elk zes); J.N. Bouilly, W.H. Warnsinck, J. van Lennep, C.G. Etienne 
enn E. Scribe/Mélesville (elk vijf) . 

Vann deze schrijvers bleven echter slechts weinig toneelstukken gedurende een 
groott aantal jaren (langer dan gemiddeld) op het repertoire. Alleen Voltaire, Du-
val,, Langendijk en Pixérécourt waren hierop een uitzondering. Van Voltaire (25 
jaarr op de toneelaffiches) werden acht van de veertien drama's gedurende meer 
dann vier jaar vertoond; van Duval (23 jaar vertoond) zes van de elf; van Langendijk 
(188 jaar op het repertoire) en Pixérécourt (10 jaar op het programma) drie van de 
zes.. Kotzebue valt hier eveneens op, met niet minder dan negentien stukken in 
meerr dan vier jaar; dat was net minder dan de helft van zijn opgevoerde oeuvre, 
maarr niettemin een opmerkelijk groot aantal. 

Opvallendd is ook dat de meeste stukken van de dichters met een groot oeuvre 
niett buitengewoon vaak werden opgevoerd. Alleen het werk van Voltaire en Lan-
gendijkk werd veel vertoond. Voltaire voert hier, met maar liefst acht toneelstuk-
ken,, de boventoon; van Langendijk beleefden drie werken meer dan het gemid-
deldd aantal van zeven vertoningen. Kotzebue komt niet in de tabel voor maar 
moett ook nu genoemd worden; achttien van zijn stukken werden vaker dan ge-
middeldd geprogrammeerd, en dat is nog altijd een zeer aanzienlijke hoeveelheid 
vergelekenn met het werk van zijn collegae. Het totaal aantal opvoeringen van al 
zijnn stukken samen bedraagt maar liefst 390, ruim twee keer zoveel als het aantal 
opvoeringenn van de daarop volgende auteur in de reeks: Vondel met zijn Gijs-
brechtt van Aemstel, die traditioneel ieder jaar op de planken gebracht werd. Het 
totalee aantal opvoeringen van werken van Voltaire en Langendijk was overigens 
eveneenss aanzienlijk (respectievelijk 117 en 63), temeer daar het gemiddeld aantal 
opvoeringenn per auteur op 15 lag. 

Hogee recettes brachten de meeste stukken van Voltaire op (elf van de veertien), 
vann Langendijk (drie van de zes), Haverkorn (drie van de zes) en Van Lennep (vier 
vann de vijf) . De totale gemiddelde recette per auteur was echter vooral bij Haver-
kornn (ƒ1082), Voltaire (ƒ856) en Van Lennep (ƒ727) behoorlijk; Langendijk 
scoordee hier met ƒ581 duidelijk lager. Westerman, Wiselius, Mercier, Pixérécourt 
enn Warnsinck moet men hier misschien het voordeel van de twijfel geven (min-
stenss de helft van hun stukken waarvan (gemiddelde) recettes bekend zijn, lever-
denn verhoudingsgewijs veel geld op), ofschoon hun werk niet bijzonder lang op 
hett repertoire bleef en ook niet regelmatig uitgevoerd werd. Kotzebues drama's 
daarentegenn brachten meestal - misschien tegen de verwachting in - minder op; 



178 8 44 Toneelbezoek van bet anonieme kassapubliek 

vann de 25 werken waarvan de gemiddelde recette bekend is, leverden er slechts 
achtt een bovengemiddelde recette op. Ook in de reeks van 'gemiddelde recette per 
auteur'' staat Kotzebue met ƒ611 niet bovenaan. Ten opzichte van Kotzebues tota-
lee gespeelde oeuvre is het aantal goed bezochte stukken niet groot, maar vergele-
kenn met dat van andere auteurs wel. 

Mett iets minder werken vertegenwoordigd waren onder meer: P.N. Destouches 
(driee stukken), J.F. Ducis (vier) en J. Nomsz (vier). Toch moeten zij hier zeker ge-
noemdd worden, want tenminste de helft van hun vertoonde toneelwerk scoorde 
opp alle andere criteria (aantal opvoeringen, aantal jaren op het programma, hoog-
tee van de recettes) bovengemiddeld. 

Auteurss die dikwijl s goed scoorden op aantal opvoeringen óf hoogte van de re-
cettes,, en die bovendien lange tijd op het repertoire bleven, zijn: P.A.C, de Beau-
marchais,, P.L.B, de Belloy, J.F. von Weissenthurn-Grünberg, F.W. Ziegler, B. Pel-
letierr de Volméranges, P.J.B.C. Desforges en L.W. van Winter-van Merken. Goede 
recettess behaalden veel stukken van P. Corneille, H.H. Klijn , A.P. Muller-Wester-
man,, Scribe, A. Ruijsch, P. Bernagie en C.W. Thöne. 

Vann de meeste auteurs die hier genoemd zijn, werden de toneelstukken door het 
publiekk dus kennelijk graag gezien. Iffland, Duval, Picard, Racine, Etienne, Bouil-
lyy en Scribe/Mélesville daarentegen waren weliswaar met veel stukken op het re-
pertoiree vertegenwoordigd, maar de meeste hiervan leverden weinig op en werden 
evenminn regelmatig vertoond. Het succes betrof hier dan ook vermoedelijk slechts 
enkelee individuele werken, wat voor het bestuur aanleiding geweest kan zijn om wer-
kenn van deze auteurs regelmatig te programmeren. Ook is het denkbaar dat de com-
missarissenn zelf voor (enkele van) deze schrijvers een voorkeur hadden. 

Bijzonderr succesvol bij het publiek lijken dus geweest te zijn: Voltaire, Langen-
dijk,, Ducis, Nomsz en Destouches, wier toneelstukken in alle succes-categorieën 
hoogg scoorden. Dit geldt mogelijk ook voor Desforges en Van Winter-van Mer-
ken,, van wie echter niet alle recettes bekend zijn. Ook Kotzebue moet hier ge-
noemdd worden; lang niet al zijn stukken waren even succesvol, maar het aantal dat 
well  graag gezien werd, was ten opzichte van de drama's van andere schrijvers zeer 
groot.. Dit is des te opmerkelijker, daar (zoals wij gezien hebben) toneelstukken uit 
hett Duits vertaald, in het algemeen minder vaak op de planken gebracht werden. 

TemporeleTemporele veranderingen I In het bovenstaande is de statische auteursreceptie 
besproken.. Het is natuurlijk mogelijk dat het succes van toneelschrijvers met het 
verstrijkenn van de tijd veranderde, maar dat blijk t niet uit de cijfers. 

Err zijn wel wat verschillen rond bestuurswisselingen. Van sommige schrijvers wer-
denn bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend vóór het aantreden van de commissarissen in 
1820-211 toneelstukken opgevoerd: H. van Baale, L.C. Caigniez, Pixérécourt, GJ. 
Honig,, C.(?) Hubert, B.J. Marsollier des Vivestières, Mercier, BJ. Saurin, E. Schi-
kanederr en Stepfan de Jonge. Verscheidene van hen, zoals Pixérécourt en Mercier, 
legdenn zich toe op 'melodrama' (volgens De tooneeikijker) en burgerlijk drama. An-
derzijdss programmeerde de nieuwe toneelleiding stukken van klassiek/classicisti-
schee auteurs die eerder niet opgevoerd werden: Corneille, Etienne, Klijn , Muller-
Westerman,, Racine, J.F. Regnard, Thöne en Weissenthurn-Grünberg. 
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Datt hield mogelijk verband met de voorkeur van het nieuwe bestuur voor klas-
siek/classicistischh werk. Als die relatie inderdaad bestond, was men echter niet 
consequent.. Er kwamen ook na 1820 auteurs op de affiches voor die zich voorna-
melijkk op melodrama of burgerlijk drama richtten, zoals Pixérécourts rivaal V. 
Ducange,, en Mélesville - hun werk werd vóór 1820 niet opgevoerd. Kotzebue 
kwamm in alle perioden op het programma voor. Aan de andere kant stonden clas-
sicistischee auteurs, zoals Voltaire, ook vóór 1820 op het repertoire.122 

Naa het ontslag van Van 's-Gravenweert valt een groter aanbod van Nederland-
see schrijvers op. Dit houdt vermoedelijk minder met zijn beleid en meer met de 
Belgischee Opstand verband, die toevalligerwijze ongeveer samenviel met het ver-
trekk van deze commissaris.123 Andere duidelijke veranderingen in het repertoire 
naa commissariswisselingen zijn uit de cijfers niet af te leiden. Eventuele verschil-
lenn in toneelopvattingen of persoonlijke voorkeuren zijn in auteursaantallen niet 
zichtbaar. . 

ConclusieConclusie I Met het rijtj e succesvolle auteurs als uitgangspunt124 valt op dat de 
succesvolstee auteurs achttiende-eeuwse dichters waren. Zij schreven voorname-
lij kk treur- of blijspelen. Succesvolle eigentijdse schrijvers vervaardigden gevarieer-
derr genres, waaronder toneelspelen, taferelen en voorstellingen. Opmerkelijk is 
hett relatief grote aantal Nederlanders (dertien); de Nederlandse broncultuur 
stondd in het totale aantal stukken meestal op de tweede plaats. Bij de Nederland-
see auteurs waren vooral de opbrengsten hoog.125 Franse schrijvers scoorden voor-
all  goed op aantal jaar en opvoeringen.126 Opmerkelijk is het succes van Kotzebue, 
wantt Duitse toneelstukken waren als gezegd in het algemeen minder in trek dan 
werkenn uit andere bronculturen. Kotzebues drama's trokken opvallend veel toe-
schouwerss en werden vaak gespeeld. 

Hett toneelbeleid speelde vermoedelijk wel een rol bij de programmering van 
werkk van bepaalde auteurs, maar er is geen absoluut verschil tussen de program-
meringg van klassieke/classicistiche versus 'moderne' auteurs vóór en na 1820-21 te 
constateren. . 

1222 Voor 'melodrama' zie p. 159. 
1233 Tot het aantreden van Van 's-Gravenweert werden opgevoerd: Barbaz, Calderon de la Bar-
ca,, Lamarque de Saint-Victor dit Corse en Zschokke. 
1244 Voltaire/ Nomsz/ Ducis-Shakespeare/ Winter van Merken/ Klijn / Belloy/ Wiselius/ Kot-
zebue// Pelletier de Volméranges/ Pixérécourt/ Mercier/ Iffland/ Beaumarchais/ Ziegler/ Muller-
Westerman// Ruijsch/ Warnsinck/ Van Lennep/ Bouilly/ Scribe/ Bernagie/ Westerman/ Langen-
dijk // Destouches/ Thöne/ Duval/ Desforges/Weissenthurn-Grünberg. 
1255 Van negen Nederlandse auteurs leverde minstens de helft van het oeuvre een bovengemid-
deldee recette, tegen vier Franse en nul Duitse schrijvers. 
1266 Van zeven Fransen werd minstens de helft van het oeuvre vaker dan gemiddeld opgevoerd 
(tegenn vier Nederlanders en twee Duitsers); van negen Fransen stond minstens de helft van het 
oeuvree langer dan gemiddeld op het repertoire (tegen drie Nederlanders en twee Duitsers). 
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Componist Componist 
Muziekk kwam voor in vrijwel alle genres; de naam van de componist werd overi-
genss niet altijd vermeld. Ik beperk mij hier tot componisten van zangspelen of 
opera's,, omdat de muziek daarin een prominente rol speelde. Alleen wanneer de 
hierr besproken componisten ook muziek leverden voor een ander genre, ga ik 
daaropp in.127 Alleen het werk van de componisten wier naam destijds bekend was, 
zijnn in de berekeningen meegenomen. 

TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I Tijdgenoten onderscheidden drie operascholen: een 
Italiaanse,, een Franse en een Duitse. Ofschoon de librettist op de affiches promi-
nentt lijk t te zijn, onderscheiden de recensenten de opera's dus naar herkomst van 
dee componist. 

Overeenkomstigg de aloude klimaatleer bracht de Nieuwe Amsterdamsche Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad de bijzondere kenmerken van de operarichtin-
genn in verband met het landschap en het volkskarakter van het betreffende land. 
Zoo was de Italiaanse operamuziek bepaald door de 

weelderigheidd van Italiës bodem, het koesterende van deszelfs luchtgestel, de zachtheid en 
zoetvloeiendheidd van deszelfs taal, het fijngevoelige van deszelfs bewoners, die alleenlijk 
dee zinnen streelende en snel afwisselende gewaarwordingen verlangen, en derhalve voor 
diepee indrukken onvatbaar zijn.128 

Italiaansee muziek kenmerkte zich volgens de krant door een weelderige en har-
monischee melodie. Contrapunt, modulatie en dissonanten werden weinig toege-
past,, want de Italiaan wilde 'niet diep geroerd, niet hevig geschokt worden'. Dit 
laatstee kwam ook tot uiting in de operagenologie; 'echt dramatische muzijkwer-
kenn in ernstigen stijl' waren uitzonderlijk, de meeste Italiaanse zangspelen waren 
komischh van aard. 

Dee Fransen waren volgens de krant levendiger van geest, maar minder levendig 
vann gevoel; hun taal was minder welluidend. Dit had tot gevolg dat hun zangspe-
lenn niet zo weelderig en 'zoetvloeijend' waren, maar wel een grote dramatische 
uitdrukkingg hadden. Omdat de Fransen in de opera 'de spelingen van hun vernuft' 
wildenn laten zien, was de muzikale compositie in feite ondergeschikt aan de zang-
tekst.. Samen met het afwisselende ritme in de melodie - voortgekomen uit de on-
regelmatigee beklemtoning in de Franse taal -, droeg dit volgens de scribent bij 'tot 
hett uitstekend geluk' van de Franse opera's. 

Dee Duitse landaard en taal werden volgens de recensent gekenmerkt 'door een 
innig,, diep gevoel, door kracht en waardigheid'. Duitse zangspelen kenmerkten 
zichh naar de mening van de krant door een combinatie van een rijke harmonie en 
melodiee met een zeer grote 'dramatische werking en uitdrukking'. Bovendien 
haddenn de meeste nieuwe Duitse opera's een 'romantisch karakter', dat de Franse 
enn Italiaanse muziekstukken ontbeerden. Haydn, Gluck, Mozart en Weber waren 

1277 Er vallen op deze manier overigens slechts tien stukken van andere genres buiten het on-
derzoek. . 
1288 NAC&AH, 25-1-1832. 
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volgenss de recensent de grote Duitse sterren aan het firmament.129 

Eenn Nederlandse operaschool ontbrak vooralsnog, maar omdat het 'Oud-Ne-
derlandse'' volkskarakter het meest overeenkwam met het Duitse, werd de Duitse 
opera,, of de Nederlandse navolging daarvan, voor de eigen landgenoten het meest 
geschiktt bevonden.130 

Ondankss de veronderstelde overeenkomst van het Duitse met het Nederlandse 
volkskarakterr waren het volgens de meeste tijdgenoten niet de Duitse opera's die 
hett vaakst ten gehore gebracht werden, maar de Italiaanse. Aan deze overvloed 
vann Italiaanse opera's was volgens enkele recensenten voornamelijk de Italiaanse 
komaff  van orkestmeester Benucci debet.131 Deze dirigent werd in zijn vak heel 
watt capabeler geacht dan zijn voorganger Freubel132, maar zou toch de 'zware' 
muziekk van de Duitsers niet begrepen hebben, de tempi verkeerd aangegeven heb-
benn en zelfs de originele muziek met 'Rossinische agrementen' opgesmukt heb-
ben;; 'heiligschennis in toonkunde', noemde De arke noach's het.133 Bovendien 
warenn veel leden van het koor geboren buitenlanders of, zo gaf men causaal aan, 
joden.. Van de laatsten werd weinig voeling met het nationale karakter van de mu-
ziekwerkenn verwacht, aangezien joden in deze tijd nog altijd beschouwd werden 
alss 'een volk in een volk'.134 Onder leiding van Benucci moesten al deze 'uitheem-
se'' koorzangers van de Stadsschouwburg zich 'aan de muzijk van Rossini [...] lee-
renn schor schreeuwen'.135 In verband met de vermeende slechte uitvoeringen van 
voorall  Duitse zangspelen in de Stadsschouwburg, beval de Nieuwe Amsterdam-
scbescbe Courant (en) Algemeen Handelsblad in 1834 de voorstellingen in de Hoog-
duitschee Schouwburg aan.136 De komst, in 1840, van de Nederlander Van Bree als 
orkestmeesterr van de Stadsschouwburg werd door deze krant dan ook als een ver-
beteringg gezien.137 

Vann de Italiaanse componisten zou dus aanvankelijk vooral Rossini vaak te be-
luisterenn zijn geweest. Het was niet alleen de voorkeur van de orkestmeester die 
voorr de vele vertoningen van Rossini's muziekstukken verantwoordelijk werd ge-
acht.. Ook de smaak van het publiek achtte men daarop van invloed. Volgens en-
kelee berichten in de tijdschriften werd Rossini aanbeden,138 niet in de laatste plaats 
omm 'het schrikbarend geweld' van zijn muziek.139 

Dee voorkeur voor de componist wordt op fraaie wijze gekarikaturiseerd op een 
prentt in De arke noacb 's (illustratie 13). De afbeelding bespot in de eerste plaats de 

1299 Ibid. 
1300 Ibid. 25-1-1832; M 28-12-1836; 4rg«s nr.11, 2-11-1828, 83. 
1311 DAN 1 (1827) VIII , 233; Idem 7 (1834) III , 81; NAC&AH, 22-8-1834, 30-8-1839. 
1322 NAC&AH 22-8-1834; ld. 20-4-1841; Scherpe kritiek op Freubel werd bijvoorbeeld geuit 
doorr De Tooneelkijker IV, 171. 
1333 DANl (1827) VIII , 233; NAC&A H 22-8-1834, 28-12-1836. 
1344 ZX4A/7(Ï834)III, 81. 
1355 ld, 82. 
1366 NAC&AH 22-8-1834. 
1377 NAC&AH 7-4-1840; 13-10-1840; 20-4-1841. 
1388 Apollo nr.16, 18-3-1828; Amphion. Een tijdschrift voor vrienden en beoefenaars der toon-
kunstkunst (Groningen 1818-1822), (1819), 81. 
1399 Apollo nr.16, 18-3-1828. 
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Hl.Hl. 13 Spotprent op Amsterdamse opera's in 1832. 

situatiee in de Hoogduitsche Schouwburg aan de Amstelstraat, maar ik vermoed 
datt zijdelings ook het repertoire van de Stadsschouwburg op de korrel genomen 
wordt.. Omdat ik de prent niet beter kan uitleggen dan de auteur/tekenaar zelf, 
laatt ik hem, vri j lang, aan het woord. 

ROSSINII  en MOZART twee vermaarde componisten, zitten tegen over elkander op de wip; 
ROSSINII  de aangebedene is in de lucht, terwijl MOZART in de laagte is, zijn been gereed 
houdendee om zich op te heffen; hij rust op zijne opera's D ON JUAN en FIGARO, waarmede 
wordtt te kennen gegeven, dat, met op een' dergelijken soliden grond te rusten, het nimmer 
moeijelijkk valt in de hoogte te komen, daar bovendien ROSSINI door trompet en trom be-
zwaard,, weldra tot op zijn Semiramis en Donna Del Laggo zal zinken. Als onmisbare in-
strumentenn tot daarstelling van effect in zijne compositiën, zijn hem de schellen, triangel, 
tambourinn en pauken toegevoegd, daar MOZART integendeel tot bereiking van dat doel 
nietss dan eene Piano forte behoeft. Op de ijzeren staaf der wip, waar men bij de oefening 
vann dit spel in den avond-stond het licht plaatst, staat als een groot licht in de Toonkunde, 
dee Violist en Componist SPOHR. De beide opera's Zemire en Azor, en Jessonda, waarop 
hijj  met een been al dansende rust, duiden reeds genoegzaam dien Componist aan, al had-
denn wij ook zijn' naam verzwegen. Het rouwgewaad zoo zeer in tegenstrijdigheid met zij-
nee dansende houding drukt uit, dat Spohr steeds in treurige, naar geestige baroque en cro-
matiquematique gangen vervalt, zelfs dan als hij voor den dans componeert.140 

Ofschoonn dus op het moment waarop de prent tot stand kwam, Rossini bij het 
publiekk grote lof oogstte, is er een verandering op til ten gunste van de Duitse 
componisten,, zo lijk t hier de boodschap. Het gebouw waar hun werken te belui-

1400 DAN 6 (1832) XII , 379. 
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stèrenn zullen zijn, is de Hoogduitsche Schouwburg aan de Amstelstraat, op de 
prentt aan de rechterkant afgebeeld. De directeur van het theater staat op de stoep, 
mett in zijn ene hand een zak geld, in de andere een abonnements- of intekenlijst, 
zoo gaat de uitleg verder. De bedoeling is niet moeilijk te raden; het publiek zal toe-
stromenn en de zakken van de directeur vullen. 

Hett tafereeltje aan de l inkerkant is op het eerste gezicht minder gemakkelijk te 
begrijpen;; ik citeer eerst weer de recensent. 

Dee persoon, hier onder den naam van geluk voorkomende, is bezig met het verkoopen 
vann eenige der klassieke muzijkwerken van HANDEL en MOZART enz. De koopman 
diee eenigszins achterwaarts op eene schraag bij zijn boekenstalletje staat, is, door het toe-
slaann van den koop, als schier wanhoopig voorgesteld, daar hij vreest, deze muzijk voor 
scheurpapierr nog te duur te hebben gekocht; doch Verdienste komt er op aan en de waar-
dee van het gekochte beter kennende, neemt hij de vijfti g ponden muzijk van mousje met 
winstt over. In dit tafereel ligt de les opgesloten, dat er zoowel geluk zonder verdienste kan 
bestaan,, als er verdienste zonder geluk bestaat, of wel zoodanige verdienste, welke ons 
nochh door geluk noch door toeval werd aangebragt, maar door vlij t en studie zijn verkre-
gen.. Gelukkig door verdienste te worden is een genot dat weinigen smaken; de verdienste 
wordtt algemeen te veel door nijd en afgunst gekweld, om zich gelukkig te kunnen gevoe-
len.141 1 

Dezee handel in Duitse muziekwerken moet, zo lijk t mij toe, begrepen worden te-
genn de achtergrond van de toen recente geschiedenis van de Hoogduitsche Schouw-
burg,, in de jaren 1831 en 1832 (de prent verscheen in jaargang 1832 van het tijdschrift). 
I nn mei 1831 had de joodse Jacob Dessauer enkele opera's van Mozart ten gehore ge-
brachtt in het gebouw aan de Amstelstraat, vermoedelijk met zijn kindergezelschap 
dee 'Elèves of De Jonge Tooneellisten van Dessauer'.142 Na twee aankondigingen van 
eenn andere troep in september, werd daarna over voorstell ingen in de Hoogdui t-
schee schouwburg niets meer vernomen, tot april 1832, toen Dessauer opnieuw en-
kelee voorstellingen verzorgde. Van 28 april tot 6 oktober was het weer stil, maar daar-
naa werd de Hoogduitsche schouwburg heropend, door een nieuw gezelschap on-
derr leiding van de Duitser August von Zieten, dat twee jaar lang de vaste bespeler 
vann het theater was.143 Het lijk t mij erg waarschijnlijk dat de eerstgenoemde trans-
actiee in het citaat - de verkoop door 'mousje' — betrekking heeft op de keren dat 
Dessauerr de Hoogduitsche schouwburg bespeelde, en dat de tweede handelsover-
eenkomstt verwijst naar de komst van Von Zieten in 1832. Na de onregelmatige ver-
toningenn van Duitse opera's onder Dessauers leiding, zou nu een geregelder aan-
bodd van Duits werk tot stand komen, zo lijk t de verwachting van de tekenaar-re-

1411 Ibid., 378-379. 
1422 Coffeng, manuscript Amsterdamse Schouwburgen, 5; zie over de toneelactiviteiten van Ja-
cobb Dessauer: H. Berg, 'J°den en Jodinnen aan het tooneel. Het joodse aandeel in het Amster-
damsee amusement', in: J. Groeneboer en H. Berg, ...Dat is de kleine man ... 100 jaar joden in bet 
AmsterdamseAmsterdamse amusement, 1840-1940 (Amsterdam, Zwolle 1995), 43-61. 
1433 In 1834 nam G.A. Amelung de bespeling van het theater over, tot 1836 (Coffeng, manu-
scriptt Amsterdamse Schouwburgen, 5). 
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censent.. En inderdaad treffen wij in Von Zietens repertoire verschillende werken 
aann van Duitse componisten zoals Mozart en Beethoven.144 

Maarr vanwaar dan de tot op dat moment blijkbaar nog vigerende belangstelling 
voorr Rossini? De Duitse schouwburg was vele maanden gesloten geweest en de 
weinigee uitvoeringen die Dessauer er gaf, betroffen geen Italiaanse, maar juist 
voornamelijkk Duitse werken, onder meer van Mozart. Rossini's roem in die tijd 
moett dus ergens anders vandaan zijn gekomen. Het is mogelijk dat de geconsta-
teerdee populariteit betrekking had op de schouwburg aan de Erwtenmarkt, waar 
hett Theatre Francais wel opera's van Rossini gaf;145 zeker genoot de componist 
faamm in de schouwburg op het Leidseplein, want juist in het seizoen 1832-1833 
vierdee Rossini daar hoogtij. Maar liefst 82 procent van alle opera-uitvoeringen in 
datt speeljaar bestond uit muziekstukken van zijn hand (ter vergelijking: van alle 
zangspelenn die tot dan toe in de Stadsschouwburg als hoofdspel waren uitgevoerd, 
bedroegg het percentage Rossini's 21). Dit moet ook de tijdgenoot zijn opgevallen, 
enn het zou mij dan ook niet verbazen als de op de prent uitgedrukte voorkeur voor 
dee Italiaanse componist verwijst naar de situatie in de Stadsschouwburg. 

Welkee theaters de tekenaar ook op het oog had toen hij de receptie van Rossini 
schetste,, zeker is dat hij een grote voorliefde voor deze Italiaanse componist waar-
nam.. Tevens bracht hij de belangstelling van het publiek voor het Duitse repertoi-
ree tot uiting. Dat dit alles ook gold voor de bezoekers van de Stadsschouwburg, 
wordtt gesuggereerd door de recensent van het tijdschrift Apollo; naar aanleiding 
vann een mislukte reeks opera-uitvoeringen van een stuk van Cimarosa in de Stads-
schouwburgg merkte hij op dat men 'hier ter stede meer met het schrikbarend ge-
weldd der Rossinische, en met de zangerige toonen der Duitsche muzijk [is] inge-
nomen'.1466 Zijn 'hier ter stede' zou kunnen slaan op de andere theaters in 
Amsterdam,, maar omdat zijn recensie duidelijk betrekking heeft op de Stads-
schouwburg,, vermoed ik dat hij ook doelde op het publiek van dit theater. Uit het 
citaatt komt overigens ook naar voren dat Italiaans werk in het algemeen niet bij-
zonderr gewaardeerd werd, het grote aanbod ten spijt. Dit is ook de mening van de 
criticuss van De arke noacb's, die de toneelliefhebbers een algemene voorkeur voor 
Duitsee en Franse zangspelen toeschrijft. 

OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties en recettes I Als wij op grond van de cijfers willen uitma-
kenn welke componist succesvol was, dan zullen wij ons moeten beperken tot die 
componistenn van wie meer dan één muziekwerk ten gehore werd gebracht, omdat 
ookk hier anders mogelijk de belangstelling voor één opera in plaats van een bepaal-
dee componist zou worden gemeten. In verband hiermee is, evenals bij het item 
'auteur',, ook het aantal jaren dat een componist repertoire hield, van belang. Zoals 
steedss ga ik uit van de gemiddelde waarden van het aantal opvoeringen, het aantal 
toneelstukken,, het aantal speeljaren en de recettes. Doorgaans neem ik de gemid-

1444 Coffeng, manuscript Amsterdamse schouwburgen, 5. 
1455 Coffeng, manuscript Amsterdamse schouwburgen, 12. 
1466 Apollo 16, 18-3-1828 {cursivering van HR). 
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deldenn van de opvoeringen in alle speeljaren als norm, maar omdat het zangspel ge-
durendee een beperkter aantal speeljaren werd opgevoerd dan de overige genres, zijn 
dee gemiddelde waarden van deze toneelsoort alléén hier een bruikbaarder grens. 

Dee componist van wie zowel een bovengemiddeld aantal (van twee) werken, als 
eenn bovengemiddeld aantal (van veertien) opvoeringen te beluisteren viel die bo-
vendienn een hogere recette dan gemiddeld (f 652,95) opleverden, zal wel succes ge-
hadd hebben. Dit is het geval bij de Fransman Auber, van wie drie stukken werden 
uitgevoerdd met een gezamenlijk aantal opvoeringen van 92 en een gemiddelde re-
cettee van ongeveer ƒ864 (tabel 4.2). Ofschoon met slechts twee werken op het re-
pertoiree vertegenwoordigd (dit is gelijk aan het gemiddelde), werden vermoede-
lij kk ook de Nederlander Van Bree en de Duitser Weber door het publiek graag 
gehoord;; zowel het aantal opvoeringen (21 respectievelijk 43) als de gemiddelde 
recettee (ongeveer ƒ770 respectievelijk ƒ730) lag boven het gemiddelde. Dat van 
Vann Bree relatief weinig stukken werden gespeeld, heeft te maken met een ruzie 
mett de commissarissen. Webers muziek lardeerde bovendien ook twee 'romanti-
schee toneelspelen': Preciosa, of het Spaansch heidinnetje van Wolff en Het spook 
vann Kotzebue, die gezamenlijk 43 opvoeringen beleefden met een gemiddelde re-
cettee (alleen bekend voor Preciosa) van ongeveer ƒ700. 

Componistenn die alleen wat het aantal werken en opvoeringen betreft bovenge-
middeldd scoorden, waren Mozart en Rossini. Van Mozart werden vier opera's met 
eenn totaal aantal van 29 uitvoeringen ten gehore gebracht; Rossini was met maar 
liefstt negen zangspelen en een totaal van 112 opvoeringen op het repertoire verte-
genwoordigd.. Ook hier zal een positieve waardering van het publiek een rol ge-
speeldd hebben, maar gezien de verhoudingsgewijs lagere recette van, bij beiden, 
ongeveerr ƒ535, zijn de afzonderlijke stukken waarschijnlijk minder succesvol ge-
weestt dan die van Auber. Alleen een groot aantal opvoeringen viel het werk van 
Boïeldieu,, Ten Cate en Cimarosa te beurt. Ook het werk van deze componisten 
werdd misschien door het publiek graag gehoord, al is bij de zangspelen de vaststel-
lingg van het succes op grond van deze ene factor discutabel; er waren immers dik-
wijl ss hoge kosten aan de opvoering verbonden, die er mogelijk toe geleid hebben 
datt ook bij een matige belangstelling van het publiek de stukken vaak vertoond 
werden.. Volgens toneelrecensenten was bijvoorbeeld niet al het werk van Cimaro-
saa succesvol. Zijn opera De Horatiërs en Curatiërs viel bij het publiek niet in de 
smaakk en werd na zes voorstellingen van het repertoire gehaald. Voor een ander 
genree zou deze looptijd lang geweest zijn - het gemiddeld aantal opvoeringen over 
allee stukken in de onderzoeksperiode was 2,1 -, maar voor een zangspel was zo'n 
looptijdd tamelijk kort; gemiddeld bleven opera's acht dagen op het repertoire.147 

Ietss meer stukken dan gemiddeld werden van Niccolo de Malte op het reper-
toiree gezet. Het succes van zijn opera's was waarschijnlijk niet bijzonder groot, 
wantt het aantal opvoeringen lag met zes ruim beneden het gemiddelde van veer-
tien.. Bovendien waren de recettes erg laag: ongeveer ƒ286. 

Omdatt de recensies vaak de broncultuur van de componist vermelden als van 

1477 Dit getal is gemeten over de zangspelen waarvan de componist bekend was. 
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belangg voor de receptie, is het interessant te kijken hoe de diverse landen van her-
komstt kwantitatief verdeeld waren. 

BroncultuurBroncultuur I Maken wij - in overeenstemming met tijdgenoten - een onder-
scheidd tussen Franse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse componisten, dan zien wij 
datt de Italianen wat aantal opera's betreft, met 21 stukken het beste vertegen-
woordigdd zijn; ook op aantal uitvoeringen scoren zij met 167 het hoogste. De 
tweedee plaats in dit klassement nemen de Franse componisten in: 16 stukken, 134 
opvoeringen;; op de voet gevolgd door de Duitse: 12 stukken, 109 opvoeringen. 
Dee Nederlandse componisten komen in beide gevallen getalsmatig achteraan, met 
111 stukken en 58 opvoeringen. 

Alss wij de gemiddelde recettes echter in ogenschouw nemen, dan verandert het 
beeld:: de hoogste opbrengsten vertonen de opera's van Franse componisten, met 
ƒ821;; op de tweede plaats komen de Duitse meesters, met ƒ652; op de derde de 
Italiaansee met ƒ523; onderaan de Nederlandse componisten, met ƒ499. 

Ui tt dit alles moet geconcludeerd worden dat Nederlandse componisten in het 
algemeenn het minst, Franse componisten het meest succesvol waren - hun werk 
trokk in elk geval het meeste publiek. 

Enkelee succesvolle componisten legden echter een groot gewicht in de schaal. 
Alss Auber, Weber, Van Bree, Mozart en Rossini niet worden meegewogen -
kwantitatieff  waren zij het opvallendst -, dan blijkt dat de Italiaanse componisten 
nogg steeds het meest frequent ten gehore werden gebracht, maar dat de Duitse 
componistenn net iets hogere recettes behaalden. Van de componisten van de, uit 
oogpuntt van toneelbezoek, tweede garnituur, waren de Duitsers misschien wel 
succesvollerr dan de Italianen.148 

TemporeleTemporele veranderingen I Het is mogelijk dat zich in de tijd verschuivingen voor-
deden.. Dit kan achterhaald worden door de speeljaren waarin een componist op het 
repertoiree stond in ogenschouw te nemen. Een belangrijk ijkpunt vormt dan het sei-
zoenn 1820-21, omdat met de bestuurswisseling die zich toen voltrok, langzamer-
handd meer opera's ten gehore werden gebracht. Dit was vermoedelijk ook het jaar 
waarinn Benucci als orkestmeester werd aangesteld. Als wij deze lij n volgen, is 1840-
411 een tweede ijkpunt, omdat in dat seizoen Van Bree Benucci als dirigent opvolg-
de.. Mogelijke veranderingen sinds dat jaar zijn echter moeilijk te volgen, omdat in 
hett seizoen daarop de schouwburgcommissarissen hun taak neerlegden. 

Mogelijkee verschuivingen kunnen overigens alleen geconstateerd worden aan 
dee hand van aantallen zangspelen en aantallen uitvoeringen; de recettes geven hier 
geenn extra informatie, omdat die over de periode vóór 1820-21 en na 1838-39 niet 
bekendd zijn. 

Al ss we kijken naar zulke verschuivingen, dan valt op dat enkele componisten al-
leenn tijdens het acteursbestuur werden opgevoerd: Dalayrac, Delia Maria, Ga-

1488 De getalsverhoudingen waren dan: aantal opvoeringen van Italiaanse componisten: 55; 
Franse:: 42; Duitse en Nederlandse: 37. Gemiddelde recettes van Italiaanse componisten: ƒ643; 
Franse:: ƒ391; Duitse: ƒ669; Nederlandse: ƒ499. 
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veau,, Hérold, Monsigni en Wranitsky. Voor het grootste deel zijn dit dus Franse 
componisten.. Overigens werd het eerder genoemde blijspel met muziek van Da-
layrac,, De twee jonge savojars, nog wel later opgevoerd, in 1831. Andere compo-
nistenn werden uitsluitend tijdens de directie van de commissarissen ten gehore ge-
bracht:: Auber, Beethoven, Berlijn, Van Bree, Caraffa, Ten Cate, Dahmen, Gnecco, 
Lindpainter,, Méhul, Meyerbeer, LeMoine, Paer, Rossini, Schmitt, Smits en Weber. 
Hett land van herkomst was toen gevarieerd. Zowel vóór als na 1820-21, maar niet 
inn 1840-41, werden geregeld werken opgevoerd van Boïeldieu, Mozart en Wenzel-
Müller.. Na dit laatste seizoen kwamen er nieuwe componisten op het operareper-
toire:: De Smits en Berlijn, allebei Nederlandse componisten, en Beethoven. Van 
Berlijnn was al muziek bekend uit de toneelspelen Menschen vormen volken van 
Warinn (1838) en Sara, of de slaapdrank van Kerkhoven (maart 1840), en uit het 
treurspell  Gijsbrecht van Aemstel, waarvoor Berlijn in 1838 nieuwe composities 
vervaardigdd had. 

Zojuistt is alleen bekeken in welk jaar een bepaalde componist op het program-
maa stond. Als we ook het aantal verschillende opera's van de componisten onder-
scheiden,, dan zien we weer enig overwicht van Franse componisten tijdens het ac-
teursbestuur,, en een gevarieerd aanbod na 1820-21; alleen Nederlandse opera's 
blevenn kwantitatief achter bij de rest (grafiek 4.48a). Duidelijk gunstige uitschie-
terss van Italiaans werk zijn te constateren in 1830-31 en 1832-33, en van Franse 
zangspelenn in 1835-36. Na september 1840 was er een klein overwicht aan Neder-
landsee opera's, al zijn de verschillen klein. 

Bekijkenn we het aantal opvoeringen binnen de verschillende bronculturen in de 
loopp van de tijd, dan zien we eveneens een gevarieerd aanbod na 1820-21, met po-
sitievee uitschieters van Duitse muziekstukken vooral in de jaren 1827-28 en in iets 
minderee mate in 1834-35; van Franse opera's in 1828-29, 1835-36 en 1836-37; van 
Italiaansee stukken in 1832-33 (grafiek 4.48b). Pieken in het aantal opvoeringen be-
reiktenn alleen de Nederlandse zangspelen niet, ofschoon deze opera's na 1840 wel 
vakerr werden opgevoerd dan die uit het buitenland. 

ConclusieConclusie I Tijdgenoten constateerden een grote hoeveelheid opera's met muziek 
vann Italiaanse makelij. Met name Rossini zagen zij veel opgevoerd worden, en 
hiervoorr achtten zij onder meer de smaak van het publiek verantwoordelijk. Een 
algemenee voorkeur voor Italiaanse zangspelen had dit publiek volgens de con-
temporainee scribenten echter niet; geliefder waren naar hun mening in het alge-
meenn zangspelen met Duitse of Franse muziek. Het seizoen 1832-33 werd gezien 
alss een bijzonder speeljaar op operagebied, omdat toen de Hoogduitsche Schouw-
burg,, een concurrent van de Stadsschouwburg, op regelmatige basis Duitse ope-
ra'ss ging uitvoeren.149 

Dee cijfers bevestigen het kwantitatieve overwicht van Italiaanse zangspelen in 

1499 Opgemerkt moet worden dat dit waarschijnlijk met het enige jaar is waarvoor een opmer-
kelijkee beweging in een van de andere theaters werd opgemerkt. Zulke ontwikkelingen heb ik ech-
terr niet consequent genoteerd, aangezien het repertoire van deze theaters buiten het bestek van mij n 
onderzoekk valt. 
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dee Stadsschouwburg; zowel het aantal verschillende Italiaanse opera's als het aan-
tall  uitvoeringen daarvan was duidelijk groter dan bij zangspelen uit andere lan-
den.. De recettes van de Italiaanse werken bleven echter achter bij die van andere 
muziekstukken.. Het waren vooral Franse zangspelen die veel publiek trokken. 
Gezienn de recettes stonden Duitse opera's op de tweede, en Italiaanse opera's op 
dee derde plaats van de succesladder. 

Bijj  dit algemene succes blijkt het gewicht van enkele individuele componisten 
ergg groot te zijn. Vooral Auber is bijzonder succesvol geweest en ook Weber en 
Vann Bree werden graag gehoord. Rossini en Mozart trokken relatief iets minder 
publiek,, maar waren waarschijnlijk toch nog behoorlijk succesvol. Als de compo-
nistenn die op aantal opvoeringen bijzonder hoog scoorden, buiten beschouwing 
gelatenn worden, dan blijkt een voorkeur van het publiek voor Duitse zangspelen; 
Italiaansee muziekstukken staan dan op de tweede plaats. Nederlands werk scoort 
inn alle gevallen verhoudingsgewijs laag - alleen Van Bree werd graag gehoord. Er 
iss dus vanuit het oogpunt van toneelbezoek een duidelijk verschil tussen eerste- en 
tweederangss componisten; van de eersterangs componisten werden de Fransen 
hethet beste bezocht, gevolgd door de Duitsers; van de tweederangs componisten 
trokkenn de Duitsers het meeste publiek, op de voet gevolgd door de Italianen. De 
waarnemingenn van tijdgenoten ten aanzien van de publieksvoorkeur voor Franse 
enn Duitse opera's worden hier dus gedifferentieerd. 

Watt het toneelbezoek in de loop der tijd betreft: als er vóór 1820-21 al opera's 
opgevoerdd werden, waren dat voornamelijk werken van Franse componisten; die 
werdenn daarna veelal niet meer uitgevoerd. Na dat jaar kwam, gelet op land van 
herkomst,, een gevarieerder operarepertoire tot stand. Dit is in tegenspraak met 
veell  contemporaine berichten. Wel is dan in afzonderlijke speeljaren incidenteel 
eenn duidelijk overwicht van een bepaalde broncultuur te constateren; alleen Ne-
derlandsee opera's piekten niet overmatig. In 1840-1841 werden geheel nieuwe 
componistenn ten gehore gebracht, die voornamelijk van Nederlandse of Duitse 
herkomstt waren. De komst van Van Bree als orkestmeester verdrong mogelijk de 
doorr sommigen verguisde Italiaanse stukken. 

Dee waargenomen uitschieters in de opvoeringen zijn vermoedelijk deels toe te 
schrijvenn aan de hoge kosten die met de uitvoering van een opera gepaard gingen; 
viell  het werk in de smaak, dan zal het ook lange tijd te zien zijn geweest om zo-
doendee de kosten er zoveel mogelijk uit te krijgen. 

4.1.2.34.1.2.3 Scenische factoren 

Acteur Acteur 
Zoalss in de proloog vermeld is, maak ik bij dit onderdeel alleen gebruik van recen-
sies.. Ik heb mij daarbij beperkt tot recensies van voorstellingen die heel succesvol 
genoemdd kunnen worden, of flopten. Ik bespreek niet alle acteurs, maar alleen hen 
diee er in de kritieken wat publiekssucces betreft het duidelijkste uitspringen, in po-
sitievee of negatieve zin. 
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ActeursActeurs in canonieke succesvoorstellingen i In de meeste canonieke succesvoor-
stellingenn wordt Andries Snoek beschouwd als de vertolker van belangrijke rol-
len,, die na zijn optreden regelmatig door het publiek werd toegejuicht.150 In Wi-
selius'' treurspel Adel en Mathilda was hij Adel, in Corneil les treurspel De Cid 
Rodrigo,, in N o m s z' treurspel Maria van Lalain, of de verovering van Doornik 
Farnese,, in Kotzebues toneelspel Menschenhaat en berouw Meinau, in Ifflands 
toneelspell  De Speler of Revenge-Praag de heer Van Wallenveld. Meestal wordt hij 
inn treurspelen genoemd, maar ook als Meinau in Menschenhaat en berouw beviel 
hijj  volgens de criticus het publiek, vooral in de roerende scène in het laatste be-
drijf .. Hi j én Anna Maria Kamphuizen-Snoek (1779-1849), die Eulalia speelde, 
haddenn in 1826 

hett laatste tooneel weder zoo ter harte genomen! dat menig aanschouwer daarbij het har-
tee brak, terwijl een traan in het oog parelde.151 

Hett was geen wonder, zo meende de Tooneelkijker al in 1816, 

datt menschen, die alleen naar den Schouwburg gaan, om den tijd te dooden en zich te ver-
maken,, die hoofdpersonen zoo meesterlijk voorgesteld ziende, geene oogen meer voor de 
gebrekenn van het Stuk zelf hebben.152 

Eenn zelfde soort ontroering bracht het spel van Snoek en Kamphuizen in De Spe-
ler,ler, of Revenge-Praag teweeg. 

[...]]  velen [waren] diep getroffen, die zulks evenmin konden verbergen. Het verstoktste 
hartt was weemoedig, de ruwste blik beperkt, de spiegel der ziel bewolkt; kortom! hun 
jammerr [van Snoek en Anna Maria Kamphuizen] drong door tot aller harten.153 

O okk Snoeks opvolgers, Cornelius Evers (?-1849) en Reinier Engelman (1795-
1845),, stonden bij het publiek in de gunst.154 Engelman, die 22 december 1827 
voorr het eerst in De Cid voor het voetlicht trad, liet blijken 'dat hij de lessen zijns 
meesterss [Snoek] niet verwaarloost'.155 De toejuiching die hem te beurt viel, deed 
zowell  Snoek als Engelman eer aan, vond de recensent. O ok de opvolgers van 
Snoekk en Kamphuizen in Menschenhaat en berouw. Engelman en Koosje Naret 
Koning-Majofskii  (1807-1847), hadden in 1829 'een' aandoenli jken invloed op het 
zenuwgestel'' van het publiek, vooral op de 'talrijke saamgevloeide schaar van tus-
schenn dienst zijnde of op t rouwen staande maagdekens en haar neeven of vrijers', 
maarr voor die ontroering zou ook de 'brandewijn en likeur, welke onder de ver-
tooningg genuttigd werden', verantwoordeli jk geweest kunnen zijn.156 

O okk de vrouwelijke tegenspelers werden regelmatig gehuldigd; in treurspelen 

1500 Elegantia (1814), 77; Pandora, 45; Het tooneelklokje, 146-147. 
1511 Pandora, 166-167. 
1522 De tooneelkijker 1,509-510. 
1533 Het tooneelklokje, 21. 
1544 De Atlas 40 (l$3\). 
1555 DAN\ (1827) XI, 324. 
1566 DNM (1829), 565. 
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Joannaa Cornel ia Ziesenis-Wattier, later Geertrui) Grevel ink-Hi lverdink (1786-
1827)) en vervolgens Anna Petronella Muller-Westerman (1802-1893); in toneel-
spelenn de al genoemde Kamphuizen-Snoek.157 Ziesenis koos Maria van Lalain 
voorr de voorstell ing waarmee zij 'onder het luidruchtigste gejuich' afscheid nam 
vann het tooneel (8 mei 1815).158 De rol van Mathilda in Adelen Mathilda was spe-
ciaall  voor Grevel ink geschreven,159 en zij vertederde daarin 'aller harten'.160 

Vondelss Gijsbrecht van Aemstel werd gewoontegetrouw 'en partage' gespeeld, 
datt wil zeggen dat de rollen gedurende de jaarlijkse looptijd onder de spelers rou-
leerden.. Zo speelden in 1815 Snoek, Johannes Rzn. Jelgerhuis (1770-1836) en 
Martenn Westerman (1775-1852) om beurten Gijsbrecht, de Bode en de heer Van 
Vooren;; Evers en Coenraad van Hulst (1774-1844) beiden Arent van Aemstel en 
Willemm van Egmont; Pieter Snoeck (1769-1848) en Frederik Adrianus Rosenveldt 
(1769-1847)) Vosmeer.161 Deze situatie zou een goede gelegenheid kunnen zijn om 
tee onderzoeken of het publiek bepaalde acteurs liever zag dan andere, ware het 
niett dat in de recensies van dit stuk weinig gedetailleerde uitspraken over de pu-
blieksreceptiee gedaan worden. Misschien is dit juist een gevolg van het ontbreken 
vann zo'n voorkeur; in een van de weinige referenties waarin wel sprake is van een 
publieksreactie,, staat dat Snoek als de Bode de 'grootste toejuiching' te beurt viel, 
terwijll  Evers in dezelfde rol de 'billijkste aanmoediging' ontving.162 

ActeursActeurs in langdurige succesvoorstellingen I Bij de langdurige succesvoorstellin-
genn beïnvloedde in bet algemeen een voortreffelijke acteursprestatie de toeloop of 
dee positieve ontvangst, zeker als het ging om treurspelen: 

[...]]  alle redelijk goede Treurspelen zullen weder bezocht worden, indien men dezelve 
naarr eisch wil uitvoeren, zoo in Decoratie, en Costumen, als in Spel.1* 3 

Zoo meende de Tooneelkijker naar aanleiding van een gunstig gerecipieerde uit-
voeringg van Ducis' Hamlet in 1815.164 Het is denkbaar dat hier de wens de vader 
vann de gedachte was, maar opmerkingen als deze worden ook door andere recen-
sentenn gemaakt. Van Voltaires treurspel Zaïre meende De Atlas dat het stuk zich 
opp het toneel wel staande zou houden, 

zoolangg het niet ontbreken zal aan tooneelkunstenaars, die bekwaam genoeg zijn, om de 
daarinn voorkomende karakters waardiglijk voor te stellen.165 

1577 Pandora, 190; Het tooneelktokje, 83; Elegantia (1814), 77; De tooneelkijker I, 533. 
1588 AKLB (1815) 1,316. 
1599 Algemeen Overzigt van het tweede deel van den Tooneelkijker (1818), 58. 
1600 Het tooneelktokje, 83. 
1611 De tooneelkijker I, 214-215. 
1622 Het tooneelktokje, 5. 
1633 De tooneelkijker I, 153 (cursivering HR). 
1644 Wat die eis inhield, komt in hoofdstuk 7 aan de orde. 
1655 De Atlas 2 (\811). 
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Datt het publiek door een slechte uitvoering van de acteurs niet alleen de be-
treffendee voorstelling, maar zelfs de schouwburg als geheel de rug zou toekeren, 
vreesdee een recensent na de 'bedroevenswaardige' prestatie in het overigens wel 
succesvollee blijspel Don Quichot, of de bruiloft van Kamacho van Langendijk.166 

Mett het succes van een voorstelling werden bij de langdurige succesvoorstellin-
genn de 'eerste treurspelspelers' verbonden. Soms gaven critici een uitgebreid rijtj e 
'verdienstelijke'' spelers aan, die de publieksreceptie gunstig beïnvloed hadden. Zo 
wass Voltaires treurspel Brutus door de 'rijke voordragt' van (onder meer) Snoek, 
Evers,, Jelgerhuis en Westerman 'het kunstminnend publiek steeds welkom';167 het 
'meesterlijkk spelen' van Grevelink, 'Mejuffr.' Majofski, Kamphuizen-Snoek, Wes-
terman,, Dirk Kamphuizen (1771-1829), Gerrit Carel Rombach (1784-1833), Teu-
niss Christoffel Beynink (1771-1832) en Rosenveldt had het succes van het ge-
schiedkundigee toneelspel De hondentrouw, of de moord in het woud van Bondy 
vann Pixérécourt mede bepaald.168 In deze laatste twee stukken droeg het hele en-
semblee dus tot de positieve ontvangst bij. 

Dee bronnen geven geen informatie over de achterliggende oorzaak van die in-
vloed.. In algemene bewoordingen wordt wel eens gewezen op het 'vuur' van de 
spelerss dat 'zich ook meer en meer aan de toeschouwers mede [deelde]'169 en na een 
voorstellingg van Klijn s vaderlandse treurspel Montigni wordt de 'werking' op de 
toeschouwerss beschreven, maar hiermee bedoelt de recensent alleen de werking 
vann de dramatekst - al moet die via het spel van de spelers, gekarakteriseerd als 
'bijnaa boven onzen lof', geëffectueerd zijn.170 

Eenn enkele keer vermeldt een recensent expliciet dat één bepaalde acteur door 
hett publiek met geestdrift ontvangen werd. Zo was Rosenveldt als Sancho Panza 
inn Don Quichot 'dubbeld welkom'171 en werd hij als de 'voor geld en goede woor-
denn zoo dienstvaardige tuinman Michel' in Kotzebues blijspel De gebannen amor, 
ofof de achterdochtige echtgenooten toegejuicht;172 Evers werd gunstig ontvangen in 
zijnn rol als Seïd in Voltaires treurspel Mahomet;l7i Jelgerhuis was 'algemeen be-
mind';1744 Ziesenis-Wattier werd na haar bijzondere optreden in 1822 en 1823 - zij 
hadd als gezegd in 1815 afscheid van het toneel genomen- in Racines treurspeMf-
haliahalia en in Ducis' Hamlet door het enthousiaste publiek teruggeroepen.175 

Wiee heel vaak met de publieksreceptie verbonden wordt, is Andries Snoek. Blij -
kenss de berichten in een groot deel van de langdurig geliefde voorstellingen oog-
stee deze acteur algemene bewondering.176 Soms wordt hij zelfs beschouwd als de 

1666 Z M N 4 (1830) VIII , 201. 
1677 Het kritisch lampje, 142. 
1688 Elegantia(l$U), 93. 
1699 De Atlas 24 (1831), n.a.v. een voorstelling van Mérope; ook: Het kritisch lampje, 104. 
1700 De bijenkorf'II, 110-111. 
1711 Het kritisch lampje, 11. 
1722 NAC&AH 27-10-1838. 
1733 De tooneelkijker I, 245. 
1744 ZMiV5(1832)XII , 358. 
1755 De bijenkorf II, 252, Het kritisch lampje 167, De nieuwe tooneelkijker 17-42. 
1766 In de treurspelen Alzire, of de Amerikanen van Voltaire, als Zamor; in Amelia, of de hertog 
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doorslaggevendee factor in het succes van een toneelvoorstelling: bij de treurspelen 
Atbalia,Atbalia,177177 Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van 
EngelandEngeland (Haverkorn),178 Hamlet?™ Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse 
(Bousquet),1800 en het vaderlands toneelspel Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 
(Warnsinck).1811 Hij was, en hier gebruik ik de woorden van de recensent die blijk-
baarr de mening van het grote publiek deelde, de schitterende 'briljant', met de an-
deree spelers als edelstenen daar omheen.182 Snoek werd kennelijk beschouwd als 
dee grote ster van de troep, de 'hoogepriester' van het toneel.183 Het succes van veel 
voorstellingenn uit de hier besproken categorie lijkt , in tegenstelling tot dat van de 
meestee tijdelijke succesvoorstellingen, voor een belangrijk deel beïnvloed door 
hethet optreden van deze steracteur. De achterliggende reden voor zijn populariteit 
komtt meestal niet expliciet naar voren.184 

Nuu Snoek zoveel invloed gehad blijkt te hebben, is het van des te meer belang 
omm het succes van de voorstellingen na te gaan bij de wisseling van acteurs. De to-
neelrecensiess zijn op dit punt niet altijd volledig, maar zij informeren wel over de 
vervangingg van Snoek in de rol van Hamlet. Verschillende keren moest Evers deze 
roll  spelen: tijdens een langdurige ziekte van Snoek in 1825 en na het seizoen 1827-
28,, toen Snoek enkele jonge rollen liet vallen; ook na Snoeks dood in 1829 bleef de 
roll  van Hamlet in Evers*  handen - sommige andere personages werden voortaan 
doorr Reinier Engelman gespeeld, zoals Orosman in Zaïre. In 1825 was de ont-
vangstt positief; Evers was een 'luisterrijk onthaal [...] beschoren'.185 Twee jaar la-

vanvan Foix van dezelfde auteur, als de hertog; in Nomsz' Anthonius Hambroek, of de belegering 
vanvan Formoza, als Hambroek; in het eerder genoemde Atbalia, als Jojada; in Voltaires Edipus, als 
Edipus;; in Haverkorns Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van En-
geland,geland, als Richard; in Ducis' Hamlet, als Hamlet; in Le Bruns Maria Stuart, koninginne van 
Schotland,Schotland, als Leicester; in Nomsz' Michiel Adriaanszoon de Ruiter als De Ruiter; in Ducis' Ot-
hello,hello, of de Moor van Venetiën, als Othello; in Sylla, of de bevrijding van Rome, van Jouy, als Syl-
la;; in Voltaires Zaïre, als Orosman; in het toneelspel Hariadan Barbarossa, groot-admiraal van 
SolimanSoliman van Lamarque de Saint-Victor en Labenette, dit Corse, als Hariadan; in Warnsincks va-
derlandsee toneelspel Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573, als Vitellus. Zie: Het tooneelklokje, 82 
{Alzire);{Alzire); De tooneelkijker I, 281 {Amelia); De tooneelkijker III , 139 {Anthonius Hambroek); 
DANDAN 2 (1828) III , 94-95, De bijenkorf'II  (1822), 252, Pandora, 165 {Athalia); DAN 2 (1828) X, 
328,, 333 {Edipus); Pandora, 168 {Elizabeth Woodeville); De bijenkorf l, 501, Herakliet en De-
mokrietmokriet 2 (1821), 11, De nieuwe tooneelkijker 1823, 36, Het tooneelklokje 203 {Hamlet); Het 
tooneelklokje,tooneelklokje, 86, impliciet {Hariadan Barbarossa); Het kritisch lampje, 139, Pandora, 102-103, 
impliciet,, Het tooneelklokje, 82 {Maria Stuart); Pandora, 61 {Michiel Adriaanszoon de Ruiter), 
Pandora,Pandora, 142-143, Het tooneelklokje, 186 {Othello); De bijenkorf'I, 165 {Pieter Dirksz. Hasse-
laar);laar);  Het kritisch lampje, 104 {Sylla); AKLB (1820) II , 354 [Zaire). 

1777 Pandora, 165; DAN 2 (1828) III , 94. 
1788 Pandora, 165. 
1799 De bijenkorf I, 501; Herakliet en Demokrtet 2 (1821) 9-15. 
1800 DAN\ (1827) XII , 351; Apollo, Bijvoegsel tot no. 11, 1. 
1811 De bijenkorf I, 165. 
1822 Het tooneelklokje 82. 
1833 O.a. Pandora, 165. 
1844 Meer reliëf krijgt de publieksreceptie in hoofdstuk 7, omdat daar het beeld van Snoeks spel 
geschetstt zal worden dat de recensenten hadden. 
1855 Pandora, 23. 



4.14.1 Mogelijke invloedsfactoren 193 3 

terr was in elk geval de opkomst van het publiek minder gunstig; de balkons waren 
'ledigg en de loges hier en daar schraal bezet'. Dit deed de recensent verzuchten dat 
HamletHamlet met de nieuwe rolverdeling 'voortaan verloren' was.186 Inderdaad waren 
dee recettes beduidend lager dan toen Snoek nog de hoofdrol speelde: de opbreng-
stenn bereikten onder Snoek exorbitante hoogten - ƒ 1006, ƒ 1560 en ƒ1418 (afge-
rondd op hele guldens) -, terwijl onder de nieuwe bezetting slechts ƒ867 (afgerond 
opp hele guldens) ontvangen werd. Toch is in verhouding tot de gemiddelde op-
brengstt van treurspelen een bedrag van meer dan ƒ800 niet laag; het moet dan ook 
well  meegevallen zijn met de populariteit van de nieuwe Hamlet. Het stuk hand-
haafdee zich op de planken, en werd 2 mei 1829 met 'goeden uitslag' vertoond. De 
hoofdroll  werd toen door Evers, Vooral in de sombere en zware passages, zeer ten 
genoegee van het vrij wel opgekomen publiek vervuld'.187 De recettes bleven die 
dagg met ƒ639 overigens wel achter, maar schommelden bij latere opvoeringen 
weerr rond de ƒ 1000: 26 september 1829 ƒ947, 22 oktober 1831 ƒ915, 14 septem-
berr 1833 ƒ1239, 17 maart 1836 ƒ1043. Evers viel die laatste datum - een benefiet-
voorstellingg voor de weduwe van T.J. Majofski - 'de wel verdiende eer ten deel, 
vann uitgeroepen te worden'.188 

Zoo bezien, onderging de gunstige receptie van het treurspel tijdelijk een kleine 
inzinkingg toen Snoek niet meer als Hamlet ten tonele verscheen, maar herstelde 
zichh na verloop van tijd. Of dat kwam doordat Evers meer ervaring kreeg of door-
datt het publiek aan zijn spel gewend raakte, is moeilijk uit te maken. 

Overr de publieksreceptie van andere toneelstukken na het vertrek van Snoek ge-
venn de recensies weinig informatie. Wel trof ik in een berichtje over de opvolging 
vann Snoek als Gengis-Kan in Voltaires treurspel Het weeskind van China een be-
schrijvingg aan van de voorkeuren van het publiek voor de karakterisering van dit 
personage.. Aanvankelijk werd de rol van Gengis-Kan door Engelman overgeno-
men,, die 

onss aan het vurig en levendig spel zijns grooten voorgangers, wiens voetspoor hij met 
goedd gevolg drukte, menigmaal [herinnerde].189 

Zowell  Snoek als Engelman speelde Gengis-Kan als een 'driftig opbruisend krijgs-
man',, en zo wilde het publiek hem ook zien. Toen 13 september 1834 Marten Wes-
termann de toeschouwers met zijn optreden in deze rol verraste, deed hij het per-
sonagee voorkomen als een 'temer', maar 

dezee herschepping heeft niet, immers oogenschijnlijk, aan de vergaderde menigte be-
haagd,, en zijn de anders aan dezen woestaard vaak zoo mild toegebragte toejuichingen, 
hoegenaamd,, dezen avond, hem niet geschonken, dewijl men hem liever als eertijds wilde 
zien.190 0 

1866 DANl (1827) IX, 256. 
1877 DNM (1829), 549. 
1888 NAC&AH, 19-3-1836. 
1899 Melpomene en Thalia, 45. 
1900 Ibid. 
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Omm meer te weten te komen over de toeloop bij de andere opvoeringen zonder 
Snoekk ga ik toch te rade bij de recettes, al kunnen die als gezegd slechts een weinig 
geprononceerdd beeld geven van het succes van een acteur. Voltaires treurspelen 
AlzireAlzire en Amelia, of de hertog van Foix werden na de dood van Snoek niet meer 
opgevoerd,, en Racines Athalia nog slechts één keer tijdens een Fondsvoorstelling. 
Hett toneelspel Hariadan Barbarossa, groot-admiraal van Soliman werd na 1824 
niett meer gespeeld. Ik beperk me dus tot de overige stukken waarin Snoek zo'n 
belangrijkee betekenis voor het toneelbezoek had. Het blijkt dan dat alleen de op-
brengstt van Voltaires treurspel Edipus in de nieuwe bezetting, 13 april 1833, met 
ƒ6522 niet erg hoog was. De andere treurspelen die na Snoeks overlijden nog ge-
speeldd werden, Othello, of de Moor van Venetiën (Ducis/Shakespeare), Zaïre, Mi-
chielchiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse, Anthonius Hambroek, of de belegering 

 Formoza (Nomsz), Maria Stuart, koninginne van Schotland (Le Brun) en Syl-
la,la, of de bevrijding van Rome (De Jouy), gaven ook onder de nieuwe casting wel 
recettess van meer dan ƒ1000 te zien, en hetzelfde geldt voor het toneelspel Pieter 
DirkszoonDirkszoon Hasselaar. Dit zou kunnen wijzen op een ononderbroken succes, ook 
mett de nieuwe hoofdrolspeler, ware het niet dat de hoge recettes niet blijvend wa-
ren.. In veel gevallen bracht de voorstelling na de eerste opvoering met een nieuwe 
acteurr aanzienlijk minder op - soms zelfs niet meer dan ƒ300 of ƒ400 -, of werd 
hett daarna niet meer gespeeld. Alleen Maria Stuart en Sylla brachten vaker veel 
geldd in het laatje. De eenmalig hoge recette bij veel stukken zou te verklaren kun-
nenn zijn als het publiek alleen kwam om te zien hoe de nieuwe speler het eraf 
bracht;; de latere lagere recettes zouden dan te wijten kunnen zijn aan teleurstelling 
overr de prestatie van de nieuwe acteur. Het is echter niet ondenkbaar dat juist bij-
komendee factoren de eenmalige hoge recette mede hebben veroorzaakt; Zaïre 
trokk veel belangstelling op de dag dat Jan van Speijk met zijn schip de lucht in 
vloog,, wat in de schouwburg gepaard ging met de programmering van het popu-
lairee nastuk Het dorp aan de grenzen; Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracu-
sese en Anthonius Hambroek werden in de periode daarna vertoond samen met de 
actuelee Hulde, aan de nagedachtenis van Hollandsch zeeheld J.C.J. van Speijk; 
OthelloOthello werd tijdens de kermis opgevoerd. 

Zonderr aanvullende informatie over de motieven voor schouwburgbezoek bij 
hett algemene publiek valt op basis van de recettes dus weinig te zeggen over de in-
vloedd van de nieuwe acteur op het succes van de voorstelling. Te meer daar, omge-
keerd,, niet gecontroleerd kan worden of alle voorstellingen mét Snoek veel geld 
opbrachten;; de recettes zijn voor de vroegere periode immers niet bekend. De 
conclusiee lijk t in elk geval gerechtvaardigd dat na het vertrek van Snoek ook an-
deree factoren dan de eerste acteur medebepalend waren voor het succes van de 
voorstelling. . 

Ookk wanneer andere acteurs dan Snoek door collega's vervangen werden, komt 
menn in recensies opmerkingen over de publieksreceptie tegen. De meeste betref-
fenn de opvolging van de eerste-treurspelactrice, en hiertoe zal ik mij dan ook be-
perken.1911 In het begin van de onderzochte periode vervulde Joanna Cornelia Zie-

1911 Andere mededelingen betreffen rolwisselingen waarbij Anna Maria Kamphuizen-Snoek 
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senis-Wattierr het eerste emplooi in het treurspel. Zij speelde na haar afscheid in 
18155 als gezegd nog enkele malen in buitengewone voorstellingen, onder meer als 
Athaliaa in het gelijknamige treurspel (28 februari 1822). Een van de recensenten 
vondd dat een minder gelukkige keuze, omdat Geertruij Grevelink-Hilverdink, die 
dee rol overgenomen had, zodoende in een nadelige concurrentiepositie met haar 
voorgangsterr gedrongen werd.192 Gesuggereerd wordt dat het algemene publiek 
bijj  die rivaliteit de voorkeur zou geven aan Ziesenis, wier onnavolgbare roem im-
merss 'algemeen gevestigd' was. Of het publiek deze actrice inderdaad prefereerde, 
wordtt hier niet bevestigd. De recettes kunnen bovendien geen aanwijzingen om-
trentt de opkomst van het publiek geven, want die ontbreken voor voorstellingen 
wanwan Athalia met Ziesenis. In een van de andere latere voorstellingen, die van Ham-
letlet op 2 oktober 1823, waarin Ziesenis als moeder Geertruide optrad, werd de 
oudee actrice in elk geval met groot enthousiasme ontvangen.193 

Zieseniss had ook de roem van Merope in Voltaires gelijknamige treurspel geves-
tigd.. Ook in dit karakter trad zij later nog enkele malen voor het voetlicht, onder 
'hett daverende handgeklap eener opgetogene menigte', zoals een recensent in 1824 
schrijft.1944 'Beurtelings wist zij de gemoederen der menigte te verteederen en tot 
eerbiedd op te wekken' en dit ging dikwijl s met expressieve blijken van geestdrift 
vann de kant van het publiek gepaard: 'een enkele regel, een enkel woord door 
WATTIERR uitgesproken, deed dikwerf de toeschouwers met verrukking jui-
chen'.1955 De recensent van Apollo herinnert zich in 1828 de werking op 'allen, die 
haarr zien mogten', als volgt: 

Wiee kon haar die edele, die fiere en tegelijk zoo teederhartige moeder zien voorstellen 
zonderr eerbied en medelijden tevens in zijne ziel te voelen oprijzen? Hoe tref'lijk wist zij 
dee Majesteit der vorstin van Messene door de zachte uitboezemingen der troostelooze we-
duww van Polifontes te doen uitblinken, en hoe roerend, en tegelijk ontzagverwekkend wa-
renn hare jammerklagten en hare smeekgebeden voor den zoo teedergeliefden zoon!196 

Zieseniss was dus heel geliefd, en het ligt voor de hand dat ook zij het succes van de 
voorstellingenn waarin zij een rol had, mede bepaald heeft. 

Haarr leerlinge en opvolgster, Geertruij Grevelink-Hilverdink, was volgens een 
vann de recensenten 'minder dan [Ziesenis] door de natuur bedeeld, [maar gaf toch] 
dee treffendste blijken [...] zulk eene meesteresse waardig'.197 Het publiek lijk t het 
spell  van Grevelink gewaardeerd te hebben. Zij zette de school van haar leermees-
teress voort,198 al volgde Grevelink-Hilverdink Ziesenis' speelwijze niet in alles: 

betrokkenn was; zie: Het kritisch lampje, A\; Pandora, 169. Vaak hebben deze berichten betrekking 
opp een, naar de smaak van de recensent, verkeerde casting. Zulke aspecten horen thuis in hoofd-
stukk 7. 
1922 De nieuwe tooneelkijker, 18-19. 
1933 De Nieuwe Tooneelkijker 39. 
1944 Het tooneelklokje, 67. 
1955 Het tooneelklokje, 67, 68. 
1966 Apollo nr. 18, 1-4-1828, 142. Zie ook: Het tooneelklokje, 65-75. 
1977 D<?,4^s24(1831). 
1988 Ibid. 
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GreveHnkss spel was heviger dan dat van haar voorgangster. Zo wordt geschreven 
datt de rol van Frédégonde in het treurspel Macbeth (Ducis/Shakespeare) - vroe-
gerr door Ziesenis vervuld - 23 maart 1822 'menig aanschouwer' naar de schouw-
burgg lokte, en dat de 

aandrangg [...] voorzeker, tijdens het laatste bedrijf, nog grooter geweest [ware], indien 
menn geweten hadde dat zij doorstoken, gedurende de doodstrijd, onderscheidene malen 
wentelenn zou.l<J9 

Hierr wordt gesuggereerd dat dit een nieuwe manier van spelen was; had ook Zie-
seniss dit zo gedaan, dan was het publiek erop voorbereid geweest. 

Grevelinkk vervulde ook de rol van Geertruide in Hamlet. In het vierde toneel 
vann het vierde bedrijf valt Geertruide in zwijm op het zien van de ' l i jkbus' met de 
ass van Hamlets vader. O ok dit speelde Grevelink gewoonlijk op een 'hartstogte-
lijke '' wijze, en juist dat maakte de scène zo 'ijsselijk'.200 Wattier speelde deze scè-
nee beheerster. Zij placht op een 'natuurl i jke' wijze in onmacht te vallen; nadat zij 
inn het bewuste bedrijf de woorden 'Wel nu ... 6 Ja ... ik zweer. . .' had uitgesproken, 
verzweegg zij de overige - 'Wat plagen! Dat doodlyk voorwerp kan myn oog niet 
meerr verdragen!' - , slaakte 'slechts' een hevige gil, en zakte bewusteloos neer in 
eenn stoel, die op niet te grote afstand klaar stond.201 

Hett publiek vond het heftige spel van Grevelink mooi; de 'theatrale wendingen' 
inn Macbeth hadden 

dee menigte verrukt, en de tegenwoordige toonaangevende stem van de veertien stuivers 
plaats,, een gepast applaudissement doen overschreeuwen202, 

enn de ijselijke scène in Hamlet wekte de 'algemeene belangstelling'.203 Of Greve-
linkk geliefder was dan Ziesenis, valt niet na te gaan; ook recettes van deze voor-
stellingenn met Ziesenis zijn niet bewaard, zodat een eventueel verschil in zaalbe-
zettingg niet gemeten kan worden. Het is mogelijk dat vooral het deftiger publiek 
dee speelwijze van Ziesenis waardeerde, want tijdens haar optreden in de buitenge-
wonee voorstell ing van Hamlet waren, heel ongebruikelijk, de prijzen verdubbeld; 
ditt had tot gevolg dat het publiek 'zelfs op de geringere plaatsen meer dan ge-
woonli jkk uit den Beschaafden Stand was opgekomen'.204 

N aa de vroegtijdige dood van Grevelink in 1827 werden enkele van haar rollen 
doorr Anna Petronella Muller-Westerman overgenomen, waaronder Geertruide in 
Hamlet.Hamlet. Ofschoon een van de recensenten haar in 1829 nog wat zwak vond,205 

lijk tt het publ iek ook haar in deze rol bewonderd te hebben. Toen zij in 1831 haar 
engagementt geweigerd had, en Anna Maria Kamphuizen-Snoek in haar plaats on-

1999 De bijenkorf II, 268. 
2000 Hettooneelklokje,\52. 
2011 De nieuwe tooneelkijker, 38. Vergelijk over natuurlijk sterven: De tooneelkijker II , 124. 
2022 De bijenkorfII, 268. 
2033 Het tooneelklokje, 152. 
2044 De nieuwe tooneelkijker, 42. 
2055 DNM (1829), 549. 
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derr meer de moederrol in Hamlet vervulde, scandeerde het publiek de naam van 
Muller.2066 En dat terwijl een van de critici zich enkele jaren daarvoor had uitge-
sprokenn ten gunste van Kamphuizen in deze rol, omdat Muller te jong zou zijn 
omm de moeder van Hamlet te kunnen zijn.207 

H oee Muller de rol vervulde, wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar in een 
anderr stuk bleek zij de stijl van Ziesenis te imiteren. Muller legde zich ook toe op 
personagess die eerder alleen door die actrice gespeeld waren, zoals Merope in Vol-
tairess gelijknamige treurspel. Muller kende het vroegere spel van Ziesenis en wil -
dee dit in Merope 'met ernst [...] ten nutte maken'.208 Volgens een ander bericht 
slaagdee zij hierin goed, want 

inderdaadd [gaf Muller] in sommige passages van deze rol, het spel van Wattier zoo volko-
menn terug, als bij mogelijkheid zou kunnen geschieden, en wat geen onderwijs geven kan, 
innerlijkee warmte des gemoeds, vorstelijke grootheid van ziel, die zich in alle bewegingen 
teekent,, hartgrondig besef van al den omvang eener moederlijke teederheid.209 

O okk het publ iek waardeerde haar spel, wat de 'algemeene tevredenheid' van de 
'talri jke'' toeschouwers bij deze voorstell ing bewees.210 Recettes van opvoeringen 
mett Ziesenis in de hoofdrol zijn ook nu niet bekend, maar van de voorstell ingen 
mett Muller brachten er enkele meer dan ƒ900 op. 

Naa het - tijdelijke - vertrek van Muller in 1831-32 debuteerde de kwekelinge 
vann het fonds, M.M . van der Burg-Grisanti, als eerste actrice in Feiths treurspel 
InesInes de Castro, om de plaats van Muller in te nemen. De debutante was opgeleid 
doorr Anna Maria Kamphuizen-Snoek.211 Omdat met het verdwijnen van Muller 

eenee menigte treurspelen van den eersten rang [...] van het repertoire [moesten] worden 
weggelatenn [...] en een goed gedeelte van het publiek ongaarne van dezelve beroofd 

bleef,, t rok het debuut volgens een recensie veel toeschouwers. Haar spel als In-
fantee viel de recensent tegen, maar het publiek was volgens hem 'toegevend' jegens 
dee nieuwe actrice.212 Toch waren de recettes van de voorstellingen met Muller veel 
hogerr dan die met Van der Burg in dezelfde rol; de eerste brachten dikwijl s meer 
dann ƒ 1100 of zelfs meer dan ƒ 1300 op, de laatste niet meer dan ƒ555. 

Mullerr verliet in 1838 het toneel voorgoed, en ook toen was het publiek nieuws-
gierigg hoe haar rollen nu gespeeld zouden worden, getuige een recensie van het 
treurspell  Monzongo, of de koninklijke slaaf. 

2066 DAN 5 (1831) VIII , 287. 
2077 DAN] (1827) IX,258. 
2088 Apollo nr.18, 1-4-1828. 
2099 De Atlas 24 (1831). 
2100 Apollo nr. 18, 1-4-1828, 142. 
2111 GAA, 267/3 11-4-1832. 
2122 NAC&AH, 24-2-1832. 
2133 NAC&AH, 4-9-1938. 



198 8 44 Toneelbezoek van bet anonieme kassapubhek 

Belangstellingg boezemde het dus voor eiken tooneelminnaar in, en voor dien van het 
treurspell  in het bijzonder, gade te slaan hoe vooral de rol van Mélinde, in welke Mw. Mul-
lerr zoo dikwerf geschitterd had, nu zoude vervuld worden.213 

O okk de recettes - meer dan ƒ1200 - duiden op publieksbelangstelling. Muller 
werd,, als Mélinde, vervangen door Christina Elisabeth van Ollefen-da Silva 
(1809-1881).. Het publiek leek nog niet tevreden over haar optreden, maar dit was 
volgenss de recensent vooral te wijten aan het gebrek aan ervaring van de actrice. 

[...]]  wij verheugen ons te kunnen zeggen, dat hare voordragt, ofschoon nu nog wel niet ha-
lendee bij het spel harer uitnemende voorgangster, haar evenwel, bij naauwgezette en vol-
hardendee oefening, steeds meer en meer in de ruime toejuichingen des publieks zal doen 
deelen.. Zij oefene zich vooral den adem zachter op te halen; zelve schijnt zij te gevoelen 
datt het overhaaste en min of meer luide inademen eene onaangename uitwerking ten ge-
volgee heeft, en poogt dit daarom zoo lang mogelijk uit te stellen, hetgeen het dubbele na-
deell  veroorzaakt, dat het publiek haar dikwijl s moeijelijk of geheel niet volgen kan, en de 
actricee zelve, daar, waar kracht van stem vereischt wordt, overhaast, zonder nadruk, en als 
hett ware afgebeten hare perioden eindigen moet, en niet die toejuiching erlangt, welke zij 
overigenss voorzeker zou verworven hebben.214 

ActeursActeurs in tijdelijke succesvoorstellingen I O ok bij tijdelijke succesvoorstellingen 
heeftt een goede uitvoering in het algemeen bijgedragen tot het succes. Opmerk in-
genn in deze trant worden gemaakt na uitvoeringen van het blijspel De huisdokter 
vann Ziegler, van het zangspel Saffo van Van Lennep en Van Bree, van Cramers to-
neelspell  Het visschers-meisje, of de ruïne aan den oever van den Rhijn, en van Van 
Halmaelss treurspel Radboud de tweede, koning van Friesland; het goede spel was 
volgenss de recensenten hier een van de redenen voor de aandachtige belangstelling 
tijdenss de voorstell ing of de goede publieksontvangst na afloop.215 Waardoor dat 
goedee spel zich kenmerkte, doen de critici helaas niet uit de doeken. Bij andere op-
voeringenn wordt de relatie tussen een gunstige publieksreceptie en een algemeen 
goedee uitvoering niet speciaal gelegd, maar opvallend is wel dat de recensenten 
vrijwell  alle voorstell ingen uit de categorie 'tijdelij k succesvol' goed gespeeld von-
den,, ook als zij het drama zelf beneden peil achtten. Zelfs 'het grootste vod [kan] 
mett spelen [...] worden opgehouden', was de mening van een van hen.216 

Hett optreden van diverse 'eerste acteurs' - degenen die de eerste emplooien ver-
vulden2177 - was soms een extra attractie; de criticus van de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad voorzag voor het toneelspel Het geheim van 
A.. Arnould en N . Fournier een goede recette aangezien het stuk, nota bene bij een 
doorgaanss slecht bezochte Fondsvoorstel l ing, door 'verscheiden der eerste sujet-
ten'' gespeeld zou worden. De voorstell ing trok volgens de krant inderdaad veel 

2144 NAC&AH, 4-9-1838. 
2155 De tooneelkijker III , 266; AKLB (1834) I, 218; NAC&AH, 16-4-1839; ld, 29-10-1839. 
2166 De tooneelkijker I, 440. 
2177 Pandora, 198. 
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toeschouwers.2188 O ok het eerder genoemde optreden van 'onzen eersten kunste-
naar'' Andries Snoek in de titelrol van Bousquets treurspel Michiel Adriaanszoon 
dede Ruiter, te Syracuse, was volgens een recensent een belangrijke reden om de 
voorstell ingg te bezoeken.219 Het optreden van veel niet-geroutineerde spelers 
werdd niet altijd op prijs gesteld. Di t was het geval bij een uitvoering van Kotzebu-
ess toneelspel De kruisvaarders: niet alleen werd er gehaperd en gestotterd, maar 
ookk stonden de jonge spelers 

inn het eerste gelid; als onervarene recruten schonden zij het goede ensemble dat hier ver-
eischtt werd, en ontmoedigden de oud-gedienden, die in het midden van den drom post 
vatteden.. Het publiek was ten regte ontevreden over eene dusdanige uitvoering.220 

Blijkbaarr werden de regels betreffende het spelen in 'plans', de hiërarchische 
plaatsbepalingg van de acteurs op de toneelvloer, hier tot ergernis van de toeschou-
werss met voeten getreden. 

Off  het optreden van specifieke acteurs van invloed was op de toeloop of op de ont-
vangstt van de opvoeringen moet per genre nagegaan worden, aangezien het emplooi 
vann de toneelsoort afhing. De meeste tijdelij k succesvolle voorstellingen bestonden 
uitt toneelspelen. Acteurs die hier speciaal in verband met een gunstige publieksre-
ceptiee vermeld worden, zijn: Marten Westerman - in de vroegere periode; Anna Pe-
tronellaa Muller-Westerman (1802-1893) en het drietal Koosje Naret Koning-Majofski 
(1807-1847),, Reinier Engelman en Anton Peters (1812-1872) - i n de latere periode. 
Westerman,, die in 1817 in het toneelspel van Roller, De dichter en zijn huisgezin, de 
hoofdroll  van Roller vervulde, vond volgens de recensent in dit personage 

veell  overeenkomst met zijne eigene gemoedsgesteldheid, met zijne beginselen, en vervul-
dee derhalve deze rol zoo fraai, met zulk eene treffende waardigheid, dat hij allen door zijn 
spell  trof en verrukte.221 

Dezee vereenzelviging was volgens de criticus mogelijk doordat Westerman, zelf 
dichter,, zich kenmerkte als de 

man,, die door zijn deugdzaam gedrag eene eer van zijnen stand is, en ook met volle regt 
denn naam van dichter verdient.222 

Muller-Westerman,, meestal in treurspelen optredende, vond ook als actrice in 
haarr eigen vaderlands toneelspel De admiraal Piet Hein, te Delftshaven een goed 
onthaal,, al wordt niet duidelijk waarom men haar spel in dit burgerlijk drama zo 
waardeerde.2233 Volgens de recensent van De Nederlandsche Mercurius bestond 
haarr 'gewone begaafdheid' er vooral uit dat zij 'doordrongen' was van haar rol en 
inn haar spel 'evenveel natuurli jkheid als gevoel' aan de dag legde.224 Naret Koning-

2188 NAC&AH, M-3-1841; Ibid., 15-3-1841. 
2199 DAN 1(1827) XII , 351-352. 
2200 Het kritisch lampje, 139. 
2211 De tooneelkijker II , 266. 
2222 Ibid. 
2233 DAN 6 (1832) XII , 355. 
2244 DNM, 467. 
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Majofskii  wist volgens de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Han-
delsbladdelsblad in het toneelspel Arthur, of zestien jaren later, van Dupeuty, Fontan en 
Davrigny,, de toeschouwers tot tranen toe te bewegen. Zij vervulde de rol van Ma-
ria,, 'de teedere, wreed verlatene moeder', die haar zoon Ar thur had moeten af-
staann en hem na zestien jaar ' in een vreemd land, met de gespaarde penningen' 
gingg zoeken'.225 De krant getuigt waarom het spel van Naret Koning in dit senti-
mentelee drama zo roerend was: 

[...]]  hare vurige moederliefde, waardoor zij, om het geluk van den wedergevonden zoon, 
diee zijne moeder nog niet kent, te bevorderen, van den moedernaam wil afstand doen, in 
eenn woord al de schakeringen van deze zoo moeijelijke rol, werden door haar met een vol-
maaktt talent voorgesteld.226 

Dee actrice werd, samen met haar confraters Engelman en Peters, na afloop door 
hett 'opgetogen' publ iek op het podium geroepen.227 Di t drietal bepaalde ook in 
hett bovengenoemde toneelspel Het geheim de gunstige uitslag. O ok Kamphui-
zen-Snoekk wordt nog eens aangehaald, dan in positieve zin. Ondanks de misstap 
inn De kruisvaarders was zij blijkens een ingezonden stuk in de Nieuwe Amster-
damschedamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 'de lieveling van het publiek'. Zij 
wist t 

doorr haar natuurlijk spel, en hoog kunstvermogen, [de toeschouwer] nu eens eenen traan 
uitt de oogen [te persen], en dan weder door hare naïviteit het hart [te vervrolijken], zon-
derr dat immer de kieschheid of wel opgevoede toon daarbij verloren ging.228 

Evenalss Naret Koning was Kamphuizen-Snoek in staat 'de fijnste schakeringen 
vann karakter en gevoel' uitte drukken, zoals zij in 1817 deed in Beaumarchais*  to-
neelspell  De tweede Tartuffe, of de schuldige moeder.229 Niet alleen in het toneel-
spel,, maar ook in andere genres was deze actrice op haar plaats. De criticus be-
schouwdee haar als de 'eerste actrice' in het 'hooge Blijspel', maar zij was ook 'met 
denn toon der groote wereld, zoo noodig tot de uitvoering van deftige tooneel-
stukken,, geheel bekend'.230 

Veell  meer verwijzingen naar de publ iekswaardering voor bepaalde acteurs ben 
ikk in de categorie tijdelij k succesvolle toneelspelen niet tegengekomen. De verwij-
zingenn naar succesvolle acteurs in de andere genres zijn nog schaarser. Van de 
treurspelacteurss noemen de critici, behalve Snoek in Michiel Adriaanszoon de 
Ruiter,Ruiter, te Syracuse, Nicolaas Vroombrouck (1791-1850), Marten Westerman, 
Christ inee Elizabeth van Ollefen-da Silva en Reinier Engelman. De eerste drie 
werdenn na afloop van hun optreden in Soumets treurspel Jeanne d'Arc, of de 
maagdmaagd van Orleans door het publiek 'ui tgeroepen' (op het toneel geroepen), maar 

2255 NAC&AH, 22-12-1838. 
2266 Ibid. 
2277 Ibid. 
2288 NAC&AH, 27-2-1835. 
2299 De tooneelkijker II , 333. 
2300 Ibid., 333-334. 
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overr de aard van hun spel weidt de recensent nauwelijks uit. Wel merkt hij op dat 
Vann Ollefen-da Silva 'met gevoel' gespeeld had.231 Engelman trad met succes op in 
hett treurspel Radboud de tweede, koning van Friesland, maar nadere informatie 
ontbreektt ook hier.232 

Dee losheid en vrolijkheid van onder anderen Kamphuizen-Snoek en Rosenveldt 
droegg ook bij tot de algemene bijval van het eerder genoemde blijspel De huis-
dokter.dokter.22^ ^ 

Vann de uitvoerders van het zangspel werden volgens berichten in de tijdschrif-
tenn met name Louisa Johanna Stoetz-Majofski, Mimi Engelman-Bia, Koosje Na-
rett Koning-Majofski, en de tijdelijk geëngageerde zangers Voet en Miller toege-
juicht,, maar de precieze reden blijf t verhuld.234 

ActeursActeurs in niet-succesvolle toneelvoorstellingen I Het belang van een goede ac-
teursprestatiee voor het succes van een voorstelling wordt bevestigd door de wer-
kenn die mislukten. Ofschoon een enkele keer de uitvoerders van deze voorstellin-
genn toegejuicht werden,235 leest men vaak dat het spel de recensent in elk geval 
tegenviel.. Dikwijl s zou de tegenvallende acteursprestatie de uiteindelijke oorzaak 
vann het mislukken zijn; de volgens de recensenten soms slechte kwaliteit van het 
dramaa zelf werd niet gecompenseerd door goed spel van de acteurs. Vreedenbergs 
vaderlandss toneelspel Graaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heili-
gerleegerlee bijvoorbeeld wordt gekarakteriseerd als een 'ongelukkig dramatisch voort-
brengsel'.2366 Toch zou het volgens de Vaderlandsche letteroefeningen, die alleen de 
dramatekstt recenseerden, bij een goede uitvoering door de acteurs 

niett zonder belangstelling ten einde [te] zien spelen [zijn] door ieder, die het te voren niet 
gelezenn heeft: want kent men het eenmaal, dan heeft het te weinig treffends, om het meer-
malenn bij te wonen. Het is dus een stuk, dat slagen kan, en echter nimmer een' blijvenden 
opgangg zal maken.237 

Hett werk kende echter noch een blijvende opgang, noch een geslaagde receptie, 
wantt het werd volgens Melpomene en Thalia door de spelers 'niet wel gediend'; 
alleenn Reinier Engelman deed al het mogelijke om het stuk 'op te houden, en ware 
ditt ook niet door hem geschied, dan zoude dit nieuwe tooneelgewrocht nog min-
derr bevallen hebben'.238 

Dee criticus van De arke noach's vond Bousquets vaderlands treurspel Amster-
damdam in 1672 een 'Vaderlandsch pronkstuk van verveling', waarvan 'niemand zei-
de,, na het vallen van de gordijn: ik kom terug ter verpoozing'. De reden hiervan 

2311 DNM, 468. 
2322 NAC&AH, 16-4-1839. 
2333 De tooneelkijker III , 266. 
2344 AKLB (1834)1, 218; NAC&AH, 26-3-1834; ld, 12-5-1840; ld, 13-10-1840. 
2355 Melpomene en Thalia, 27 (Adolph en Clara); ld. 24 (De jonge driftige vrouw); NAC&AH, 
6-5-18399 (Hamelin); DAN 6 (1832) I, 28-29 (De ongehuwden). 
2366 Melpomene en Thalia, 23. 
2377 VLO (1835) 1,183. 
2388 Melpomene en Thalia, 22-23. 
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wass waarschijnlijk de geringe rolvastheid en, als ik het goed zie, het uit hun rol 
vallenn van de acteurs: 

HuydecoperHuydecoper [bedreigde] den raad en de parterre te gelijk [en] Wits, van Waveren, Had-
doek,doek, de hoplieden enz [traden] te voren [...] en [wisselden] met den soufleur woorden [...] 
reedss in het tweede bedrijf.239 

Vann Picards blijspel De gebroeders Philibert, of het misverstand meende De 
tooneelkijkertooneelkijker dat het stuk 'groot genoegen' zou kunnen geven, mits het goed werd 
uitgevoerd,, en dat was volgens de criticus niet het geval.240 O ok het Nederlandse 
Constantïa,Constantïa, keizerinne te Nicomedië, van Foppe, werd tijdens de eerste uitvoering 
slechtt gespeeld.241 Mogelijk was de slechte promot ie die het stuk daardoor kreeg, 
eenn reden voor het wegblijven van het publiek. De geringe aandacht voor het 
zangspell  Sulmona, van Hiemer, was naar het vermoeden van een schrijver van De 
arkearke noacb's immers ook te wijten aan negatieve reclame, met name van 

sommigee liefhebbers der muzijk, die iedereen hun oordeel opdringen, en meest alles wat 
err gespeeld en gezongen wordt, verachten, om daardoor den naam van kenner te verwer-
ven.. Deze hebben misschien weder alom rondgebazuind, dat Sulmona slecht uitgevoerd 
is. . 

Hett zangspel was nog wel van oorsprong Duits, waarvan men wel enige popula-
riteitt had mogen verwachten, zo betoogde de scribent.242 Slechte zangkunst van de 
acteurss in de Stadsschouwburg had tot gevolg dat operaliefhebbers de Franse en 
Hoogdui tschee schouwburgen, waar beter gezongen werd, prefereerden, zo wordt 
tenslottee vermeld naar aanleiding van Van Lenneps zangspel Haarlems verlos-
sing.sing.22^ ^ 

I nn het licht van de voorgaande paragrafen is het opvallend dat bij de niet-suc-
cesvollee toneelwerken de namen van eerste acteurs als Snoek, Ziesenis, Grevelink 
enn Muller nauwelijks in de recensies voorkomen. Nu waren de meeste niet-suc-
cesvollee voorstell ingen toneelspelen en genoten deze acteurs vooral bekendheid in 
treurspelen.. Toch is het veelzeggend dat juist voorstellingen waarin deze spelers 
kennelijkk niet optraden, geen succes hadden. 

ConclusieConclusie I Ui t het bovenstaande valt op te maken dat een goede acteursprestatie 
inn het algemeen het succes van voorstellingen positief beïnvloed heeft. Niet hele-
maall  duidelijk is welke elementen het algemene publiek in het bijzonder waar-
deerde. . 

Specifiekee acteurs worden bij de tijdelijke succesvoorstellingen relatief zelden 
aangemerktt als receptiesturende factor. De namen die in de besprekingen naar vo-
renn komen - inclusief die welke niet met de publieksreceptie in verband gebracht 

2399 DAN 5 (1831) III , 91-93. 
2400 De tooneelkijker II , 207, 209-210. 
2411 NAC&AH,17-U-\S35. 
2422 DAN 6 (1832) II , 65-66. 
2433 D4W 7 (1834) III , 82. 
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wordenn -, zijn bovendien divers. Er is dus geen aanwijzing dat enkele acteurs de 
receptiee van deze succesvoorstellingen nadrukkelijk bepaalden. In die zin lijk t er 
daarbijj  dan ook geen sprake te zijn van echte steracteurs. 

Di tt was waarschijnlijk wel het geval bij de langdurig en canoniek succesvolle 
voorstellingen.. Opvallend is dat de eerste treurspelacteur en -actrice dikwijl s ex-
pliciett genoemd worden als het gaat om de motivatie voor theaterbezoek of om de 
reactiee op de voorstelling van de zijde van het publiek. Van de acteurs had Snoek 
grotee betekenis. Ook zijn opvolgers hebben de receptie waarschijnlijk gunstig 
beïnvloed,, al is het mogelijk dat zij minder bepalend waren voor het succes van 
eenn voorstelling dan hun voorganger. Na Snoeks dood was er immers aanvanke-
lij kk sprake van een kleine inzinking in het succes van de stukken waarin hij een rol 
had.. Dit is misschien ook waarneembaar in de gemiddelde recettes van de treur-
spelen,, die in de periode 1828-29 tot en met 1830-31 iets lager waren dan in ande-
ree jaren. Zowel de treurspelrecettes als het succes van de eerste acteur lijken zich 
naa verloop van tijd hersteld te hebben. Snoeks verdwijnen heeft dus niet tot gevolg 
gehadd dat de stukken waarin hij speelde, niet meer gezien werden. Wel hebben 
toenn waarschijnlijk ook andere factoren dan het optreden van de eerste acteur al-
leen,, invloed gehad op de receptie. 

Vann de actrices was vermoedelijk Ziesenis het grote voorbeeld, maar omdat zij 
inn mijn onderzoeksperiode nog maar zelden optrad, heeft zij minder invloed op 
dee receptie gehad. Haar opvolgsters worden steeds in positieve zin vermeld, maar 
vann een duidelijke voorkeur voor een van hen lijk t geen sprake te zijn. 

Anderee acteurs worden bij de langdurige en canonieke succesvoorstellingen 
minderr vaak met de publieksreceptie in verband gebracht. De spelers die wel met 
namee genoemd werden, Rosenveldt en Jelgerhuis bijvoorbeeld, hebben ongetwij-
feldd bijgedragen tot het succes van de gerecenseerde voorstellingen. Toch waren zij 
vermoedelijkk niet de enigen van wie een positieve werking op de receptie uitging; 
zijj  waren ook niet noodzakelijk geliefder dan de overige spelers. Andere vertolkers 
wordenn namelijk dikwijl s op een welwillende manier door de recensenten bespro-
kenn en men kan zich niet altijd aan de indruk onttrekken dat die acteurs ook bij het 
algemenee publiek in de gunst stonden - vooral wanneer vermeld wordt dat de be-
zoekerss de voorstelling als geheel gewaardeerd hadden. Dit alles staat vermoede-
lij kk in verband met het belang van een goede acteerprestatie in het algemeen. 

Dee specifieke speelwijze van de acteurs en actrices wordt nauwelijks aan de pu-
blieksreceptiee gerelateerd. Bij de tijdelijke succesvoorstellingen geven de geregis-
treerdee loftuigingen van het algemene publiek wel enige aanwijzingen over de ge-
prefereerdee speelwijze, maar erg betrouwbaar zijn die niet. Het aantal referenties 
iss nogal klein en de kwalitatieve opmerkingen zijn door de recensenten vastge-
legd.. In hoeverre daarmee de smaak van het algemene publiek of die van de critici 
geëtaleerdd is, is niet helemaal duidelijk. Bij de andere succesvoorstellingen is het 
nogg moeilijker vast te stellen of het publiek wel een bijzondere voorkeur had voor 
eenn bepaald soort spel, nog afgezien van de vraag of de speelwijzen van de acteurs 
onderlingg zoveel verschilden. 
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Decor Decor 
TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I Op de toneelaffiches valt de nadrukkeli jke aanpri j-
zingg van nieuwe decoraties op, zowel tijdens het acteursbestuur als onder de com-
missarissen.. Op het affiche van 15 april 1818 stond bijvoorbeeld onder de titel van 
hett bal let-pantomime De schoone Arsene de mededeling 

Versierdd met nieuwe DECORATIEN. Door de tooneelschilders Wennink en De Vries. 

Hett zangspel Het vrijscbot, of de zwarte jager (libretto van Kind), naar Webers 
DerDer Freiscbütz, werd 6 oktober 1827 geafficheerd met de vermelding 

Versierdd met nieuwe Decoratien, vervaardigd door en onder opzigt van den Heer F.J. 
Pfeifferr Jr., Lid der Koninklijke Akademie alhier en Decorateur aan den Stads Schouw-
burg. . 

N ieuwee decors werden niet alleen voor de première vermeld, maar tijdens de hele 
looptijdd van een toneelstuk. 

Hett decor lijk t dus een duidelijke publiekstrekker geweest te zijn. Die mening 
warenn in elk geval de recensenten van De tooneelkijker toegedaan. Zij pleitten 
voorall  bij tragedies voor opluistering met nieuwe decors, omdat de opkomst van 
hett publ iek ermee vergroot zou kunnen worden.244 O ok de commissarissen lieten 
zichh in de verantwoording van hun hoge decoruitgaven aan het gemeentebestuur, 
inn deze zin uit. 

[...]]  hoe beter een stuk in deszelfs Decoratien en Kleding is gemonteerd, hoe meer zulks 
hett Publiek trekt.245 

Eenn concreet voorbeeld van de aantrekkingskracht van een nieuw decor geeft de 
criticuss van De arke noach's. Al s men hem wi l geloven, was vooral het decor van 
hett zangspel Het sprakelooze meisje van Portici, of het oproer van Napels (libret-
too van Scribe en Delavigne, muziek van Auber) voor de toeloop van het publiek 
verantwoordeli jk.. Een 'vuurspuwende berg, dat is wat te zeggen', zo luidde het 
lovendee commentaar van De arke noach's; 

zo'nn berg is voor zoo verre het mij bewust is, tot onzent in het muzenkoor nog niet te zien 
geweestt [...] Geen wonder dus, dat onze inwoners een uitstapje naar den berg deden, om zich 
hett Napolitaansch tafereel eigen te maken, en dat ieder naar gelang zijner omstandigheden 
[...]]  Zoo zat men dan ook voor zes stuivers in den engelenbak op den krater van de Vesuvi-
usus te turen; en, toen hij aanving te braken, rezen de haren der daargezetenen tot aan het hoog 
gewelff  omhoog. Het was een fraai schouwspel, en ik gevoel mijne pen te zwak, om den in-
drukk naar waarheid te kunnen beschrijven, welke het op alle gemoederen maakte.246 

N uu ging het hier om een ad hoe-decor. Of de bestaande decors en de classicistische 
off  romantische ad hoe-decors in gelijke mate publiekstrekkers waren, is niet op 
voorhandd duidelijk. Een indicatie dat ook de stock-decors op zijn minst door het 

2444 De tooneelkijker III , 339-340. 
2455 GAA 5177/53/1256, 25-6-1821. Zie ook GAA 5177/52/511; idem 62/1426; idem 86/1692. 
2466 DAN 2 (1828) XI , 352-353; ook: Ibid., 359-360. 
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publiekk gewaardeerd werden, geeft een artikel in Het nieuws van den dag uit 
1890.. In dat jaar werd de schouwburg voor de tweede keer in krap honderdtwin-
tigg jaar door brand verwoest, hetgeen voor de journalist aanleiding was de verlo-
renn gegane decors nog eens de revue te laten passeren. Hi j brengt naar voren dat 
ookk nog in de tweede helft van de negentiende eeuw de standaarddoeken van na 
17744 grote vermaardheid bezaten.247 Al s de standaarddecors inderdaad na mijn 
onderzoeksperiodee nog met succes gebruikt werden is er geen reden aan te nemen 
datt dat niet gold voor de periode vóór 1841. 

Natuurl i jkk kon ook de meer of minder goede keuze van het decor uit de stan-
daardverzameling,, de al dan niet geslaagde combinatie van de composit ie, en de 
meerr of mindere zorgvuldigheid bij de tentoonstell ing van de decors op de toeloop 
off  waardering van invloed zijn. Ten aanzien van de bij het toneelstuk passende de-
corkeuzee maakten de toneelrecensenten doorgaans niet duidelijk wat het publ iek 
daarvann vond. De reactie van het publiek op een al dan niet geslaagd composietde-
corr komt sporadisch aan de orde. Impliciet komt de receptie van het grote publ iek 
naarr voren bij de zorgvuldigheid van de expositie en de changementen. Zo namen 
dee commissarissen in de notulen van hun vergaderingen uit 1821 de notit ie op, dat 

dee mindere activiteit van de timmerlieden die de schouwburg moeten changeren [...] veel 
nadeell  aan de uitslag der stukken en vooral aan de balletten [brengt].248 

Dee eerder genoemde verbetering aan de galeien blijk t ook in dit verband begrepen 
tee moeten worden. 

[...]]  hoezeer de berekende onkosten voor nieuwe geleyen en schyven onder de schermen 
aanzienlykk zyn, het daarstellen van dezelve echter niet verwerpelyk kan zyn, uit hoofde 
derr voordeele die dezelve beloven te zullen opleveren, namelyk Dat de schermen by het 
changerenn niet meer zouden kunnen vasthaken, maar geredelyk voort zouden schuiven, 
waardoorr de werklieden die by nalatigheid in het volvoeren hunner pligt, zich altyd op de 
verkeerdee inrigting der schermen beroepen, ten eenenmaal van dit voorwendzel versto-
kenn zouden zyn, en zich mitsdien tot meerdere oplettendheid zouden zien dringen.249 

O okk uit De tooneelkijker komt het gebrekkige changeren naar voren; bij een op-
voeringg van het bal let-pantomime De gedwarsboomde minnarijen van Arlequin 
enen Colombine, of de tooverhoorn in 1815 was het veranderen van de decoraties 
'nogg al tegen gewoonte' goed gegaan.250 

2477 Ik neem aan dat hij de opinie van zijn tijd juist weergaf, al vind ik zijn argumentatie niet erg 
sterk;; de beroemdheid van de oude schilderingen illustreerde de journalist op de volgende wijze: 
'Alss de oude, kunstzinnige tooneelmeester Frans Stemmerik de mooie [Gotische] zaal van Wal-
dorpp wilde hebben, riep hij den tooneelknechts toe: "Och, jongens, laat Waldorp even naar bene-
den!""  '.De volledige Gotische zaal zoals die door Waldorp was ontworpen, is, wegens geldgebrek, 
nooitt uitgevoerd; wel werden zes schermen en een stopdoek vervaardigd, die tezamen de zoge-
naamdee kamer vormden (N. Sluijter-Seijffert, 'De Amsterdamsche schouwburg van 1774', 38-
39);; vermoedelijk doelde de journalist op deze verkleinde Gotische zaal. 
2488 GAA 267/3, 6-10-1821. 
2499 GAA 267/3, 1-5-1822. 
2500 De tooneelkijker I, 127-128. 
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O okk na de verbetering van de galeien mislukte het changeren nog wel eens.251 

Dee recensenten stoorden zich eraan, en die slordigheid moet ook de rest van het 
publiekk niet onberoerd hebben gelaten. Na de eerste uitvoering in 1829 van het 
succesvollee toneelmatig zangspel Oberon, koning der elf en (Von Giesecke), waar-
voorr nieuwe decors gebruikt werden, vroeg de criticus zich vertwijfeld af of men 
somss 'een denkbeeld van het gebrekkige in de machinerie aan onzen Stads-
schouwburgg wilde geven, door gedurig verkeerde decoratiën in te schuiven'. Men 
kann zich de consternatie in de zaal wel voorstellen bij de beschrijving die hij van 
dee foutieve decorwisselingen gaf. 

Wienss lachlust werd niet opgewekt, toen men in de algemeene decoratie-verwarring van 
hett laatste bedrijf, de handelende personen noodzaakte, om hun behoud te zoeken op den 
voorgrondd van het tooneel. De paleizen, tuinen, boomen en wolken, welke elkander den 
voorrangg betwisteden, om zich het eerst aan de aanschouwers te vertoonen, dreigden hen 
mett eenen gewissen dood of eene zware kneuzing, waarbij men, om de parodie te volma-
ken,, onverhoeds de gordijn liet vallen en de acteurs van het tooneel geheel afsloot.2'2 

Dee slechte ervaring met de uitvoering van de changementen in dit zangspel was 
voorr de commissarissen zelfs een reden om een huishoudeli jk reglement op te 
stellenn 'van het gene voortaan by het op het repertoire stellen van dergelyke om-
slagtigee vertooningen zal behooren te worden in acht genomen'. O ok moesten er 
klosjess aan de verschillende onderdelen van het decor met 'derzelver benamingen' 
wordenn aangebracht, ' ten einde alzoo alle vergissingen van de zyde der changeer-
derss te voorkomen.2 53 

Overigenss zou de oorzaak van de negatieve gang van zaken tijdens de première 
vann een toneelstuk wel eens te maken kunnen hebben gehad met de beperkte tij d 
diee men blijkbaar aan repetities besteedde. O ok met de decors werd naar het 
schijntt weinig geoefend; 'de eerste voorstell ing is eene groote repetitie', merkte de 
recensentt naar aanleiding van de vertoning van de Oberon op.254 

Somss lijk t het niet eens mogelijk geweest te zijn om het neerlaten van de decors 
vooraff  te repeteren; als wij Jacob van Lennep in zijn verzamelde toneelwerk mo-
genn geloven, mocht men soms al blij zijn als de nieuw vervaardigde decors op tijd 
inn de schouwburg arriveerden. Volgens hem kwam het wel voor dat de decors pas 
gereedd kwamen op het moment dat het toneelstuk waarvoor ze bestemd waren, al 
inn volle gang was. Di t bezorgde de auteur van het stuk benauwde ogenblikken, 
wantt met een welgekozen decor kon het succes van toneelstukken aanmerkelijk 
beïnvloedd worden, meende Van Lennep. Toen voor Thönes nastuk, het vaderlands 
tafereell  met zang Het verjaarfeest in november 1830 het decorstuk met de afbeel-
dingg van koning Willem I bij de aanvang van het stuk nog niet in de schouwburg 
aanwezigg was, zat 

2511 Pandora 99. 
2522 DAN 3 (1829) X, 311. 
2533 GAA 267/3, 6-1-1830. 
2544 DAN 3 (1829) X, 314. 
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dee schrijver, die op de uitwerking gerekend had, welke de verschijning van de beeltenis 
dess geliefden Konings zou maken, [...] in doodsangst.255 

Tochh kwam alles op het laatste moment nog goed. 

[...]]  want ter behoorlijker tijd verscheen het portret niet alleen, maar was zelfs de gelijke-
niss zoo treffend, dat het, daarom alleen, de daverendste toejuichingen, ook van minder 
loyalee onderdanen, ontlokt zou hebben.256 

Hett is denkbaar dat Van Lennep overdreef of dat zulk extreem haastwerk ui tzon-
derlijkk was, maar zeker is dat het op tij d in gereedheid brengen van nieuwe decors 
eenn probleem was; uit notities in de notulen van de commissarissen blijk t dat aan-
zienlijkk veel overwerk moest worden uitbetaald aan extra t immerlieden, die vaak 
moestenn worden ingehuurd om de nieuwe decoraties ' tot het op den bepaalden 
tyd'' af te krijgen. 

Naastt problemen met het changeren of het op tij d vervaardigen van het decor 
kwamm het voor dat bijzondere attr ibuten vast bleven zitten, zoals bij een voorstel-
lingg in 1821 van het bal let-pantomime De zegepraal der liefde, of het varken op 
eeneen rolwagentje. In dit ballet moest klaarblijkelijk 'dit machinale beest op zijne 
plankk met rol len' van een berg af bolderen, maar dat mislukte. Het werd 

doorr eene of andere struik boven op den berg, in zijne vlugt gestuit [...], en door de nim-
fenn van DIANA , niet volgens de intentie van den balletmeester, achterhaald [...] De klucht 
heeftt ons doen lagchen, maar de illusie was voorbij.257 

Dee betovering van het decor werd ook wel eens verstoord door een ongelukkige 
bewegingg van een acteur; zo werd in het romantisch toneelspel Het spook van 
Kotzebue e 

bijj  de afbranding van den Burg Rudenfels, waarmede het Stuk besloten wordt, de hoofd-
torenn van den Burg door één der vertooners met eenen puthaak, in het gezigt der Aan-
schouwerss [...] omvergehaald.258 

Slechtt uitgevoerde of geplande exposities hebben mogelijk het oordeel van het pu-
bliekk op de avond zelf nadelig beïnvloed, maar waarschijnlijk niet het succes van 
hett toneelstuk als zodanig. Andere uitvoeringen van hetzelfde stuk konden im-
merss beter tot stand gebracht zijn. 

DecorfrequentiesDecorfrequenties I Of het publiek een voorkeur had voor classicistische of ro-
mantischee decors is niet te achterhalen, omdat die niet allebei in dezelfde periode 
gemaaktt werden; het publiek kon tussen die twee stijlen niet kiezen - althans niet 
binnenn de Stadsschouwburg. Het is denkbaar dat andere theaters in de stad op de-

2555 J. van Lennep, 'Overzicht van de Saffo', in: Treur- en blijspelen (4 dln. Leiden [1880]), [dl.2], 
124. . 
2566 Ibidem. 
2577 De bijenkorf'I, 360. 
2588 De tooneelkijker I, 94. 
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corgebiedd vooruitstrevender waren - het Theatre Optique vertoonde bijvoorbeeld 
niet-classicistischee decors toen de Stadsschouwburg vermoedelijk nog alleen de oude 
coulissenn opstelde.259 Omdat de standaarddecors moeilijk los te koppelen zijn van 
hett toneelstuk waarvoor ze gebruikt werden, is de invloed van die decors op het to-
neelbezoekk slecht aan te geven. Ik heb daarom alleen onderzocht in hoeverre de na-
drukkelijkk geafficheerde nieuwe decors het toneelbezoek beïnvloedden. 

Inn totaal was in de periode 1814-1841 sprake van 94 nieuwe decoraties, gemid-
deldd drie per speeljaar.260 De meeste nieuwe decors werden ontworpen voor bal-
lettenn en zangspelen. Maar liefst 59 decoraties werden speciaal voor een ballet ver-
vaardigd,, vijftien voor een zangspel. Treurspelen kregen minder vaak een nieuwe 
achtergrondd (zes keer), evenals toneelspelen (acht keer); vijf van die toneelspelen 
haddenn het predikaat 'historisch' of 'geschiedkundig', één 'romantisch'.261 Een 
enkelee keer kregen andere 'tussensoorten' een nieuw decor: een 'geschiedkundig 
zinnebeeldigee voorstelling', een 'geschiedkundig tafereel' en een 'dramatisch ge-
dicht'.. Blijspelen kwamen er het meest bekaaid vanaf, want daarvoor werd geen 
enkell  nieuw decor vervaardigd. 

Bijj  het aantal nieuwe decors is een kleine piek waarneembaar in de jaren 1826-
1834,, met vier tot zes nieuwe achtergronden per speeljaar - hetzelfde geldt voor de 
korteree perioden van 1813-1816 en 1837-1838. De nieuwe settings werden van 
1826-1834,, behalve voor balletten, vooral ten behoeve van zangspelen vervaardigd. 

Ui tt de genreopsomming blijkt dat de meeste nieuwe decors gemaakt werden 
voorr nastukken: 61 in totaal, gemiddeld ongeveer twee per speeljaar. De hoofd-
spelenn moesten het vaker met de oude setting doen, want slechts ongeveer een der-
dee van het aantal nieuwe decors, 32 stuks, waren speciaal vervaardigd voor een 
hoofdspel;; gemiddeld nog niet één per speeljaar. 

Dee aantallen nieuwe decors vóór en na de bestuurswisseling van 1820 geven 
geenn aanleiding om te spreken van een fundamenteel verschillend decorbeleid on-
derr de beide directies. Wel wijst de relatieve opleving van nieuwe decors op een 
enigszinss grotere belangstelling voor nieuwe decoraties van de kant van de com-
missarissenn na 1826. Dit hangt samen met het propageren van het zangspel, waar-
voorr de meeste extra decors vervaardigd werden. 

RecettesRecettes I Of een nieuwe decoratie een versterkte rol vervulde als publiekstrek-
ker,, valt te controleren door een vergelijking te maken van de recettes bij de ver-
toningg van toneelstukken met en zonder nieuwe decors. Het genre moet dan na-
tuurlijkk gelijk blijven. Gezien het aantal opvoeringen, komt hiervoor wat betreft 
hett hoofdspel alleen het zangspel in aanmerking. 

2599 T. van den Berg, 'Het Theatre Optique van FJ. Pfeiffer. Een theater met bewegende schil-
derijen',derijen', Scenarium 8 (1984), 155-161. 
2600 Voor de speeljaren waarvoor de Aanteekeningen van Thöne gebruikt zijn, waren decorge-
gevenss niet helemaal volledig. Andere bronnen gaven nog eens negen nieuwe decors: Nieuivs van 
denden Dag, 22-2-1890; Van der Vijver, Wandelingen in en om Amsterdam, door — (Amsterdam 
1829),, 82. 
2611 Ook het historisch toneelspel Het turfschip van Breda werd met 'deszelfs decoratien' op-
gevoerd,, maar vóór mijn onderzoeksperiode, in 1812-13. 
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Zangspelenn met een nieuw decor blijken dan gemiddeld circa ƒ782 opgeleverd 
tee hebben (bij een aantal van 137 opvoeringen waarvan recettes bekend waren); 
zangspelenn zonder nieuw decor ƒ585 (bij een aantal van 212 opvoeringen). Dit 
lijk tt te wijzen op een grotere publieksbelangstelling wanneer het stuk in een nieu-
wee setting gespeeld werd, maar het is mogelijk dat zich hier ook andere factoren 
dedenn gelden. Zo heeft misschien de zaterdag hier een rol van betekenis gespeeld. 
Daaromm zijn de cijfers gesplitst naar opvoeringen tijdens zaterdagen aan de ene 
kantt en die tijdens de overige speeldagen aan de andere kant. De gemiddelde re-
cettess vertonen dan, in oplopende hoogte gepresenteerd, de volgende bedragen: 

zangspelenn zonder nieuw decor op doordeweekse weekdagen: circa ƒ545 
(N=166) ) 
zangspelenn met nieuw decor op doordeweekse dagen: circa ƒ692 (N=96) 
zangspelenn zonder nieuw decor op zaterdagen: circa ƒ 727 (N—46) 
zangspelenn met nieuw decor op zaterdagen: circa ƒ 992 (N=41). 

ConclusieConclusie I Hieruit kan geconcludeerd worden dat de zaterdag inderdaad op het 
bezoekk van invloed was, maar dat op die dag meer publiek een kaartje voor het 
stukk kocht als dit tegen de achtergrond van een nieuw decor werd opgevoerd. 
Ookk als het zangspel op andere dagen werd vertoond, was de recette hoger wan-
neerr een nieuw decor te bewonderen viel. Dit alles is een indicatie dat inderdaad 
eenn nieuwe decoratie van belang was voor de komst van het publiek bij de verto-
ningg van zangspelen. Het gewicht van de decoraties op de toeloop van de toe-
schouwerss wordt ook door De arke noacb's onderstreept.262 Het betreft in de be-
rekeningg overigens vrijwel uitsluitend versieringen die Pfeiffer maakte; de enige 
zangspelenn waarvan de nieuwe decoratie niet door hem was ontworpen, waren 
hett buiten zijn dienstverband opgevoerde toneelmatige zangspel Het tooneel-
klokjeklokje (1820), met decoraties van Wennink en De Vries; en het na zijn dood ver-
toondee zangspel-ballet Brama en Zoloé, of de verliefde Bayadere (Scribe, 1836), 
mett decoraties van De Vries en G. Rustman, die in dezelfde trant geschilderd wa-
renn als de decors van Pfeiffer. 

Off  de invloed van het decor zowel voor Pfeiffers romantische als voor de eer-
deree classicistische decoraties gold, is vanwege het gebrek aan recettes voor de be-
ginperiodee moeilijk uit te maken. Aangezien, zoals gebleken is, ook de nieuwe de-
corss in classicistische trant destijds een bijzonder verschijnsel waren, en de 
toneelaffichess ook deze decors met nadruk vermeldden, mag evenwel aangeno-
menn worden dat ook de nieuwe achtergronden uit de tijd vóór Pfeiffer het publiek 
stimuleerdenn om een lootje voor de voorstelling te kopen. 

Kostuum Kostuum 
TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I In contemporaine getuigenissen treft men vrijwel 
geenn berichten over publiekswaardering van toneelkostuums aan. De commissa-
rissenn meenden niettemin dat kostuums, net als decors, een belangrijke functie als 

2622 DAN 5 (1831) IX, 311; ld. 6 (1832) XII , 364. 
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publiekstrekkerr hadden. Zij achtten het na hun aantreden van groot belang om het 
'halfverwoestee magazijn' zo snel mogelijk aan te vullen,263 omdat zij 'een goed 
voorzienn Magazyn [...] eene volktrekkende noodzakelijkheid' vonden.264 Zij be-
steeddenn echter meer geld aan decors dan aan kostuums, en vonden dus decors 
waarschijnlijkk belangrijker. 

FrequentieFrequentie en recettes I De invloed van bestaande kostuums op het toneelbezoek 
kann niet kwantitatief onderzocht worden. Ik beperk mij daarom tot nieuwe kos-
tuums.. De toneelaffiches maakten 37 keer melding van nieuwe kostuums; vóór 
18200 bij zes nastukken en één hoofdspel; na 1820 bij vijftien nastukken en vijf 
hoofdspelen.. Onder beide toneelbesturen werd dus ongeveer één nieuw kostuum 
perr speeljaar gefabriceerd. 

Hett is mogelijk dat het werkelijke aantal nieuwe kledingstukken iets hoger lag, 
omdatt de toneelbiljetten niet voor alle speeljaren bewaard zijn en de bronnen die 
voorr de reconstructie van het repertoire als aanvulling gebruikt zijn, niet altijd 
volledigg waren. Uit andere documenten weten wij bijvoorbeeld dat in 1822, 1824 
enn 1835 waarschijnlijk nieuwe kostuums vervaardigd werden voor, respectieve-
lijk ,, Van Walré's treurspel Diederijk en Willem van Holland; Foppes toneelmati-
gee voorstelling Het tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen 
StadsStads Schouwburgs; Mozarts, door Ogelwight op Nederlandse woorden gezette, 
zangspell  Don Juan, of de steenen gast. Tenminste één nieuwe jurk werd in 1821 
genaaidd voor Le Bruns treurspel Maria Stuart, koninginne van Schotland.265 Het 
gaatt bij de niet meegerekende kostuums echter waarschijnlijk om kleine aantallen, 
zodatt dit voor het onderzoek geen verschil maakt - als tenminste alle nieuwe kos-
tuumss geafficheerd werden. 

Off  dit laatste het geval was, is echter niet helemaal duidelijk. Zowel Jelgerhuis als 
Pfeifferr ontwierpen toneelkostuums,266 maar niet al hun ontwerpen zijn als 'nieuw 
kostuum'' op de toneelaffiches terug te vinden. Dit kan verschillende oorzaken heb-
ben.. Het is mogelijk dat de informatie op de toneelbiljetten volledig is, maar dat de 
schetsenn op een ander tijdstip of voor een andere schouwburg uitgevoerd werden. 
Hett is ook denkbaar dat veel ontwerpen nooit verder zijn gekomen dan de tekenta-
fell  en dus nooit als toneelkostuum op de planken te bewonderen zijn geweest. In bei-
dee gevallen is het aantal nieuwe kostuums beperkt tot ongeveer één per speeljaar. 

2633 GAA 5177/52/511, 15-3-1821. 
2644 GAA 5177/53/1256, 25-6-1821. 
2655 T. van den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam' (voorlopige inventaris van de 
decoratiess van FJ. Pfeiffer Jr.), TIN (Het tempelfeest, Don Juan, Diederijk en Willem); Pandora, 
1033 (Maria Stuart). De repertoire-informatie voor deze jaren is ontleend aan de aantekeningen 
vann Thöne, die niet op alle punten volledig zijn. 
2666 Voor Pfeiffer zie: T. van den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam' (voorlopige 
inventariss van de decoraties van F.J. Pfeiffer Jr.) en: Groote collectie doorgetrokken afbeeldingen 
vann costumes van alle tydvakken, gemaakt door F.J. Pfeiffer Jr., Coll. Tooneeltje v. SI. XII I (Pfeif-
ferss werkmateriaal), beide aanwezig op het TIN; voor Jelgerhuis zie diens 'Album met kostuum-
schetsenn ten behoeve van het toneel' en de 'Studiën van Klederdrachten voor alle tijden en volken 
tott narigt van den toneelspeler of kunstschilder verzameld door J. Jelgerhuis Rz.', beide eveneens 
opp het T IN . 
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Dee omgekeerde situatie is echter ook denkbaar: de ontwerpen werden allemaal 
uitgevoerdd en de nieuwe kleding werd in de schouwburg gebruikt, maar de affi-
chess vermeldden dat niet. Zoiets zou mogelijk zijn in het geval van Shakespeares 
Macbeth;Macbeth; de inventaris van de decor- en kostuumtekeningen van Pfeiffer geeft een 
nieuww ontwerp voor dit stuk,267 maar de affiches kondigden geen nieuw kostuum 
aan.. In dat geval was het aantal nieuwe kostuums groter dan ik veronderstel. 

Tochh is deze situatie niet waarschijnlijk; omdat het toneelbestuur dacht met 
nieuwee kleding meer publiek te kunnen trekken, lieten zij vermoedelijk voor elk 
nieuww kostuum op het affiche reclame maken. Ik veronderstel dan ook dat het 
aantall  nieuwe kostuums in de buurt van één per speeljaar lag. Daarmee was de in-
vloedd op het toneelbezoek tamelijk klein; als er van enige invloed sprake was, dan 
goldd dit voor hoogstens één toneelstuk per speeljaar. 

Off  dit laatste inderdaad het geval was, is met behulp van de recettes (nog) moei-
lijkerr te controleren dan bij de decors, omdat met een zo gering aantal nieuwe kos-
tuumss de betrouwbaarheid van de berekeningen afneemt; er zijn dan te veel ande-
ree factoren die de tellingen zouden kunnen beïnvloeden. 

ConclusieConclusie I Voor de invloed van het kostuum op het toneelbezoek zijn weinig 
'harde'' gegevens bruikbaar. De informatie die er is, leidt mijns inziens tot de con-
clusiee dat de directe invloed van nieuwe kostuums op de toeloop of de waardering 
vann het publiek gering was. Nieuwe kostuums kwamen waarschijnlijk betrekke-
lij kk weinig voor, en toen er op de toneeluitgaven bezuinigd moest worden, werd 
dee toneelkleding daarvan niet uitgezonderd. Contemporaine bronnen, zoals to-
neelrecensies,, hebben ook weinig aandacht voor toneelkostuums. 

Di tt alles is op het eerste gezicht in tegenspraak met de bewering van de com-
missarissenn dat het spelen in prachtige kostuums het bezoekersaantal beïnvloed-
de.. Ik vermoed dat hun uitspraak hier in algemene betekenis moet worden opge-
vat.. Kostuums bepaalden waarschijnlijk niet de waardering van de individuele 
voorstellingen,, maar droegen wel aan de algemene luister van de opvoeringen in 
dee Stadsschouwburg bij. 

Err was, in elk geval vanuit kwantitatief oogpunt, geen sprake van verschil in be-
langstellingg voor toneelkleding bij de twee verschillende toneeldirecties. 

4.1.33 Conclusie 

Hett grote publiek heeft zich bij het schouwburgbezoek vooral laten leiden door 
contextuelee factoren. Zowel uit informatie van tijdgenoten als uit de cijfers komt 
dee zaterdag - uitgaansdag bij uitstek - als belangrijke, vermoedelijk zelfs de voor-
naamste,, publiekstrekker naar voren. De tijdgenoten en de cijfers convergeren 
ookk wat betreft de warme voorjaars- en zomermaanden mei en augustus, die het 
bezoekk negatief beïnvloedden, en de koude wintermaanden januari en februari, 
diee een positieve invloed hadden. 

2677 T. van den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam', inventaris nr. 182, 183. 
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Vann de bijzondere contextuele factoren trok de kermis in september meer pu-
bliekk dan gemiddeld, maar omdat van een redelijk volle zaal waarschijnlijk toch 
niett altijd sprake was (slechts in minder dan de helft van de speeljaren), lijk t de in-
vloedd door tijdgenoten wel eens overschat. De Belgische Opstand en de cholera 
warenn verantwoordelijk voor minder publiek in 1830-31 tot en met 1832-33. De 
aanwezigheidd van de koning betekende daarentegen vrijwel altijd een volle zaal. 

Alss met de belangrijke invloed van de weekdag rekening gehouden wordt, zijn 
err andere elementen aan te wijzen die ook op het toneelbezoek van invloed waren. 
Omdatt deze effecten minder prominent naar voren komen dan de zaterdag, heb-
benn zij mogelijk minder invloed gehad, of golden zij misschien voor een deelgroep 
vann het publiek. 

Zoo hebben ook enkele toneelmatige factoren het toneelbezoek beïnvloed. Van 
dee bijzondere gelegenheden moeten de benefietvoorstellingen voor het Fonds 
voorr toneelspelers in negatieve zin genoemd worden: het publiek liet het dan 
meestall  afweten. Dit komt zowel uit de cijfers als uit opmerkingen van tijdgeno-
tenn naar voren, maar dezen lieten zich vrijwel niet over andere bijzondere gele-
genhedenn uit. Volgens de cijfers trok ongeveer een derde van de debuten het pu-
bliekk aan, vooral op maandag. Het is echter denkbaar dat claqueurs de hoge 
recettess van debuten veroorzaakten. Als zij vooral uit minder weigestelden gere-
cruteerdd waren, zou dat ook de maandagse belangstelling voor debuten kunnen 
verklaren,, omdat op die dag met name minder welgesteld publiek de schouwburg 
bezocht.. Ook benefieten hadden in het algemeen enige invloed op het bezoek, 
waarvoorr waarschijnlijk eerder de beneficiant dan het toneelstuk verantwoorde-
lij kk was, zoals tijdgenoten wel eens beweerden. Ook nu had de maandag extra 
aantrekkingskracht.. Het optreden van liefhebbers was alleen op zaterdag van in-
vloed,, waarbij overigens het gespeelde toneelstuk mogelijk ook van belang was. 

Vann de dramatische factoren stond het genre bij tijdgenoten hoog op de agenda; 
geletterdenn wijdden er hele verhandelingen aan en in toneelrecensies kwam het 
onderwerpp vaak ter sprake. Contemporaine geschriften wijzen er nogal eens op 
datt het publiek geen belangstelling meer had voor 'klassieke' treur- en blijspelen, 
enn liever een nieuwe 'tussensoort' als het toneelspel, of een vaudeville bezocht; 
ookk sommige zangspelen waren in trek. Dit had volgens tijdgenoten met een 
voorkeurr voor decor en kostuum, en 'beweging' in de handeling te maken. Hier-
meee stond het publiek tegenover de geletterden die over de genre-problematiek 
debatteerden,, maar verder had de publieksvoorkeur volgens sommige tijdgenoten 
nietss met standsverschil te maken. De Frans-georiënteerde 'grote' of 'fatsoenlijke' 
standd zou de richting aangegeven hebben die ook 'lagere' standen insloegen. An-
deree tijdgenoten meenden daarentegen dat juist de 'lagere' standen aanschouwe-
lij kk vermaak zochten. 

Dee cijfers geven iets hogere opvoeringsfrequenties van toneelspelen, met name 
vóórr 1820-21 en na 1833-34 (met een opleving in 1823-24 en 1824-25). Dat wijst 
opp enig succes bij het publiek. De recettes waren niet altijd bijzonder hoog, maar 
vanaff  1832-33 werden toneelspelvoorstellingen goed bezocht. Het kleinere aantal 
toneelspelenn in de tussenliggende periode had vooral te maken met het beleid van 
hett bestuur, dat de voorkeur gaf aan 'klassieke' genres en zangspelen. Tijdgenoten 
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constateerdenn na 1820-21 een spoedige herleving van het toneelspel ten gevolge 
vann aanpassing van de programmering aan de 'markt', maar omdat er pas na 1833-
344 van een min of meer structureel herstel sprake was, hebben zij de koerswijzi-
gingg van het bestuur in dit opzicht overdreven. Het beleid was ook verantwoor-
delijkk voor de (gedeeltelijke) verbanning van door De tooneelkijker als 
'melodrama'' bestempelde toneelspelen: die stonden van 1820-21 tot en met 1824-
255 en na 1832-33 mondjesmaat, en van 1825-26 tot en met 1832-33 helemaal niet 
opp het programma. Opmerkelijk is de frequente vertoning van toneelspelen op 
maandag.. Aangezien de recettes van toneelspelopvoeringen dan achterbleven bij 
diee van andere genres, lijk t het minder welgestelde maandagpubliek geen voor-
keurr te hebben gehad voor toneelspelen. Dit is niet in overeenstemming met wat 
sommigee tijdgenoten meenden. 

Zoalss ook tijdgenoten schreven, kwamen treurspelen vooral in de eerste drie 
seizoenenn na 1820-21 vaak voor het voetlicht. Ook dit kwam door het beleid van 
dee commissarissen. Later trad, onder meer door het opkomende zangspel sinds 
1825-26,, een daling van het aantal treurspelvoorstellingen op, die tussen 1829-30 
enn 1836-37 haar dieptepunt bereikte (met een enkele positieve piek in 1832-33). 
Ondankss deze fluctuatie kwam het aantal treurspelvoorstellingen niet opvallend 
onderr dat van andere genres. Wat dat betreft was het niet zo ernstig gesteld als 
sommigee tijdgenoten aangaven. De recettes van het treurspel waren gemiddeld 
veell  hoger dan van andere toneelsoorten, maar dit was voornamelijk aan de zater-
dagg te danken; op die dag waren de recettes bij voorstellingen van andere genres 
nogg hoger dan bij treurspelvoorstellingen. Anderzijds is het opvallend dat het 
treurspell  ook op maandagavond dikwijl s opvallend veel publiek trok. Dat het 
minderr welgestelde publiek slechts aanschouwelijk toneel wenste, zoals sommige 
tijdgenotenn meenden, lijk t dus niet waar te zijn. De cijfers wijzen op een 'behou-
dender'' soort publiek op maandag- dan op zaterdagavond. 

Dee vertoning van blijspelen lijk t het toneelbezoek niet erg beïnvloed te hebben. 
Anderss was dit bij het blijspel met zang (of vaudeville). Dit genre werd geduren-
dee de hele periode weinig als hoofdspel opgevoerd. De recettes waren daarentegen 
nooitt lager en in 1829-30 en 1831-32 zelfs veel hoger dan die van opvoeringen van 
anderee genres. Ook nu was de weinig voorkomende programmering van het gen-
ree waarschijnlijk aan het beleid van de commissarissen toe te schrijven. 

Hett zangspel werd in 1825-26 voornamelijk ingevoerd om te concurreren met 
dee twee buitenlandstalige theaters in Amsterdam, het Theatre Francais en de 
Hoogduitschee Schouwburg, waar onder meer ook opera's opgevoerd werden. 
Tochh wisselde het succes van de zangspelen in de Stadsschouwburg, wat tijdgeno-
tenn ook opmerkten. Nadat in 1826 een muziekschool opgericht was om de kwali-
teitt van de operazangers in de Stadsschouwburg te waarborgen, ging het aantal 
opvoeringenn met sprongen omhoog. Ook de recettes waren, tot 1829-30, tamelijk 
hoog,, maar daarna daalden zowel het aantal voorstellingen als de recettes geleide-
lijk .. Het onderwijs op de muziekschool had niet veel invloed op het zangtalent, en 
anderee theaters bleven vermoedelijk concurrerend. De afnemende belangstelling 
voorr het zangspel gold waarschijnlijk niet voor het genre als geheel, aangezien in-
dividuelee opera's succesvol bleven. 
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Dee broncultuur van de toneelstukken was ook van belang voor het toneelbe-
zoek.. Tijdgenoten registreerden een groot aantal vertalingen van vooral Franse 
stukken,, waarvoor onder meer de verfranste smaak van het 'gegoede' publiek, en 
dee navolging bij andere toeschouwers, verantwoordelijk was. Omdat de commis-
sarissenn de vorming van een nationale 'volksgeest' belangrijk vonden, beijverden 
zijj  zich voor de programmering van Nederlandse stukken, volgens tijdgenoten te-
genn de wens van het publiek in. Daardoor zouden de commissarissen zich toch al 
gauww weer aan de 'markt' aangepast en op vertalingen teruggegrepen hebben. Al -
leenn gedurende de Belgische Opstand zou met de vertoning van veel Nederlands 
repertoiree en een goede opkomst van het publiek, de vaderlandse invloed op de 
'volksgeest'' tot stand gekomen zijn. 

Dee cijfers laten inderdaad veel meer (Franse) vertalingen dan oorspronkelijke 
stukkenn zien, ook onder het bewind van de commissarissen; pas na 1830-31 daal-
dee het aantal opvoeringen van Franse vertalingen meer structureel. De recettes im-
plicerenn echter niet direct een publieksvoorkeur voor vertalingen, aangezien die 
gemiddeldd of iets beneden gemiddeld waren. De recettes van Nederlandse stuk-
kenn waren daarentegen vaak boven gemiddeld. In de eerste drie speeljaren na de 
Belgischee Opstand behielden Nederlandse toneelstukken als enige hun goede re-
cettes.. Toch was ook nu de weekdag voor de hoogte van de recettes soms van 
doorslaggevendee betekenis. De commissarissen programmeerden op de drukbe-
zochtee zaterdag, met name van 1820-21 tot 1822-23, veel Nederlandse stukken, 
waarschijnlijkk met het oog op de 'volksgeest'. Als wij ons beperken tot het meest 
voorkomendee genre op zaterdag, het treurspel, dan blijkt dat Franse treurspelen 
inn de meeste speeljaren beter bezocht werden dan Nederlandse. Op maandag en 
woensdagg waren het daarentegen in enkele speeljaren alléén stukken van Neder-
landsee oorsprong die beter bezocht werden dan gemiddeld. 

Hett item 'auteur' had in zoverre invloed op het toneelbezoek, dat vooral veel 
achttiende-eeuwsee auteurs veel gespeeld en goed bezocht werden; zij schreven 
voornamelijkk treur- en blijspelen. Succesvolle negentiende-eeuwse auteurs schre-
venn gevarieerdere genres. Ook de Nederlandse achtergrond van auteurs speelde 
eenn positieve rol bij het toneelbezoek. Voorstellingen van de Duitser Kotzebue 
werdenn eveneens vaak geprogrammeerd en goed bezocht. Vóór en na 1820-21 is 
err geen groot verschil te constateren tussen de programmering van klassieke-clas-
sicistischee versus 'moderne' auteurs. 

Tijdgenotenn en cijfers wijzen er op, dat het publiek meer voorstellingen van 
Fransee dan van Italiaanse componisten bezocht; Duitse componisten stonden wat 
bezoekcijferss betreft op de tweede, Nederlandse op de laatste plaats. Enkele indi-
viduelee componisten waren heel succesvol: Auber, Weber, Van Bree, Rossini en 
Mozart. . 

Vann de scenische factoren lijk t de acteur voornamelijk in het algemeen een rol 
vann betekenis gespeeld te hebben; een goede acteursprestatie van de hele cast deed 
dee receptie goed - ik spreek nu namens de recensenten die hier tot bron dienden. 
Bijj  het door mij om onderzoekstechnische redenen gemaakte onderscheid in 
Canonieke',, 'langdurige', 'tijdelijke' succesvoorstellingen en 'flops', bleek er bij de 
tijdelijkee succesvoorstellingen geen sprake te zijn van echte steracteurs. Bij de 
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canoniekee en langdurige succesvoorstellingen lijk t de eerste acteur of actrice het 
bezoekk of de gunstige receptie wel gunstig beïnvloed te hebben; vooral Snoek en 
Ziesenis-Wattierr speelden wat dit betreft een rol (maar de laatste nam al in het be-
ginn van mijn onderzoeksperidoe afscheid van het toneel). Er is geen voorkeur 
voorr een bepaalde speelwijze af te leiden. 

Eenn nieuw decor was wel op het bezoek van invloed; het gaat dan om 'romanti-
sche'' decoraties van Pfeiffer, voor zangspelvoorstellingen. Of die invloed ook 
voorr 'classicistische' decors gold, is wegens gebrek aan recettes niet te achterhalen. 
Nieuwee kostuums lijken daarentegen het toneelbezoek van afzonderlijke voor-
stellingenn niet beïnvloed te hebben, maar alleen in algemene zin aan de luister van 
dee voorstellingen bijgedragen te hebben. 

Ikk heb in dit hoofdstuk gekeken naar zowel de perceptie van tijdgenoten, als de 
cijferss aangaande het toneelbezoek. Naar mijn indruk nebben de tijdgenoten hun 
eigenn preoccupatie met bepaalde onderwerpen wel eens te zeer op het publiek van 
toepassingg geacht; zij hechtten bijvoorbeeld belang aan genre en broncultuur, 
maarr het publiek liet zich bij het toneelbezoek waarschijnlijk eerder door de uit-
gaansdagg leiden. Al hebben de tijdgenoten wel eens overdreven, hun visie op het 
toneelbezoekk door het publiek komt niettemin in grote lijnen overeen met wat de 
cijferss aangeven. Differentiatie ontbreekt echter wel eens, of wordt door tijdgeno-
tenn anders ingevuld: zo komt bij de scribenten niet naar voren dat op maandag 
treurspelenn goed bezocht werden, en op maandag en woensdag Nederlands re-
pertoiree soms veel publiek trok. 

Opvallendd is verder, dat het beleid van de commissarissen soms nogal eigenzin-
nigg was. Dit komt onder meer naar voren wanneer er sprake was van hoge opvoe-
ringsfrequentiess aan de ene kant en lage recettes aan de andere, of vice versa. De 
commissarissenn bleven bijvoorbeeld stug vasthouden aan Fondsvoorstellingen, 
terwijll  er haast geen publiek op af kwam. Vooral opvallend zijn de opvoerings-
aantallenn en de recettes bij toneelspelen. Het publiek lijkt , in enkele jaren, meer 
belangstellingg voor het toneelspel gehad te hebben dan de commissarissen. Dit 
geldtt overigens ook voor de vaudeville, of het blijspel met zang. De commissaris-
senn hielden bovendien vast aan de gewoonte om op zaterdag treurspelen te verto-
nen,, terwijl het publiek, of een deel daarvan, dan mogelijk liever toneelspelen zag. 
Zijj  maakten bovendien misschien een inschattingsfout wat betreft het maandag-
publiek,, dat in grotere getale opkwam bij de vertoning van een treurspel dan van 
eenn toneelspel. Verder is ook in dit verband opvallend dat toneelspelen die door 
tijdgenotenn als 'melodrama' betiteld zijn, na 1820-21 nauwelijks of niet voor het 
voetlichtt kwamen. De commissarissen lijken in al deze gevallen een sterk sturen-
dee rol gespeeld te hebben, soms tegen de voorkeur van het publiek in. 
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Hett succes van een voorstelling wordt gemeten aan de hand van opvoeringsgege-
venss en recettes. Ik ga er vanuit dat een toneelstuk succes had als het vaak werd op-
gevoerdd en hoge recettes had. De grens leg ik bij de gemiddelde waarden van op-
voeringsfrequentiess en recettes. Over alle toneelstukken gemeten, bedraagt het ge-
middeldd aantal opvoeringen per toneelstuk zeven; het gemiddeld aantal speeljaren 
vierr en de gemiddelde recette per titel ƒ675,51. Strikt genomen levert de combina-
tiee van deze drie soorten getallen acht combinaties op; tabel 5.1 laat zien welke. 

Omdatt het mij om de grote lijnen gaat, onderzoek ik niet alle combinaties. Dit 
laatstee zou ook betekenen dat ik alle toneeluitvoeringen uit de onderzoeksperio-
dee zou moeten bespreken, wat alleen al uit tijdsoverwegingen praktisch niet haal-
baarr is. Ik kies die combinaties die de globale tendensen representeren: de rubrie-
kenn 1, 3 en 5. 

Toneelstukkenn uit de eerste categorie zijn werken die gedurende een grote reeks 
vann jaren vaak opgevoerd werden en veel geld opbrachten (nummer 1 in de tabel). 
Volgenss de zojuist gegeven indeling naar de duur van het succes, noem ik dit lang-
durigg succesvolle toneelstukken. Een voorbeeld hiervan is het zangspel Het spra-
keloozekelooze meisje van Portici, of bet oproer te Napels van Auber (libretto van Scribe) 
datt in vijf jaren tussen 1829 en 1839, met een onderbreking van 1831 tot en met 
1836,, eenenzestig opvoeringen telde met een gemiddelde recette van ruim ƒ900. 
Dee gemiddelde opvoeringsfrequentie bedraagt dus ruim twaalf. Een vroeger werk 
uitt deze categorie is het treurspel Alzire, of de Amerikanen van Voltaire, dat in de 
periodee 1813 tot 1827 in negen seizoenen op het toneel van de Stadsschouwburg 
terugkwamm en, gezien de hoge gemiddelde opbrengst van ruim ƒ800, waarschijn-
lij kk ook door veel toeschouwers bezocht werd. Deze tragedie beleefde echter 
steedss slechts één opvoering per jaar. Omdat niet van alle stukken recettes bekend 
zijn,, worden tot deze categorie ook gerekend de werken die alleen aan de eerste 
twééé voorwaarden voldoen- natuurlijk alleen wanneer de recette onbekend was. 
Hett is denkbaar dat zodoende ook toneelstukken zijn opgenomen die in werke-
lijkheidd buiten het grote succes vielen, maar dit bezwaar neem ik op de koop toe. 
Hett alternatief zou zijn dat een groot deel van de onderzoeksperiode buiten 
boordd valt en dat vind ik nog problematischer. 

11 Ofschoon het hier om voorstellingen in zijn totaliteit gaat, is het in de praktijk soms handiger 
omm over toneelstukken te praten, omdat bij het tellen vaak met de titel van een stuk gewerkt 
wordt;; er is natuurlijk wel rekening gehouden met andere uitvoeringen van een toneelstuk. 
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Tabell  5.1 Criteria succesvoorstellingen 

aantal l 
/oenngen n 

>7 7 
>7 7 
>7 7 
>7 7 
<7 7 
<7 7 
<7 7 
<7 7 

aantal l 
speeljaren n 

>4 4 
>4 4 
<4 4 
<4 4 
<4 4 
<4 4 
>4 4 
>4 4 

recette e 

>> ƒ675,51 
<< ƒ675,51 
>> ƒ675,51 
<< ƒ675,51 
<< ƒ675,51 
>> ƒ675,51 
>> ƒ675,51 
<< ƒ675,51 

Ofschoonn het uit de tabel niet valt op te maken, kan men binnen de categorie lang-
durigg successtuk nader onderscheid maken tussen 'gewoon' langdurige succes-
stukkenn en stukken die ik 'canoniek' noem. Het verschil zit in het aantal seizoe-
nenn waarin de werken op het repertoire stonden. Langdurig succesvol noem ik de 
stukkenn die gedurende veel seizoenen opgevoerd werden, maar die na verloop van 
tijdd toch van het programma verdwenen of juist later voor het eerst op het reper-
toiree verschenen. Canonieke stukken zijn de spelen die gedurende de gehele pe-
riode,, eventueel met korte onderbrekingen, op het repertoire bleven en ook steeds 
veell  publiek trokken, maar die per seizoen niet (noodzakelijk) uitzonderlijk vaak 
werdenn opgevoerd. Het meest pregnante voorbeeld van een canoniek stuk is Von-
delss Gijsbrecht van Aemstel, dat in alle seizoenen op het programma stond, met 
eenn totaal aantal opvoeringen van 163 en een gemiddelde recette van ƒ732,71. 

Err waren overigens slechts weinig stukken die tijdens alle 29 speeljaren werden 
vertoond.. De grens tussen de langdurige successtukken en de canonieke werken is 
dann ook niet erg scherp, zoals ook het voorbeeld van Voltaires Alzire, of de Ame-
rikanenrikanen laat zien. De lage gemiddelde opvoeringsfrequentie van dit stuk kan im-
merss heel goed te maken hebben met het tijdstip waarop het stuk in première ging; 
hett was een oud werk waarvan de eerste opvoering in de Stadsschouwburg lang 
vóórr mijn onderzoeksperiode had plaatsgevonden - vermoedelijk kort vóór of in 
hett laatste kwart van de achttiende eeuw2 - en het is begrijpelijk dat zo'n stuk in-
middelss een minder lange looptijd beschoren was dan sommige nieuwe toneel-
werken.. Toch had het ieder jaar weer hoge recettes. Het is goed denkbaar dat dit 
stukk in een eerdere periode canoniek genoemd zou kunnen worden; de uitgaven 
vann dit stuk die Van Aken in haar catalogus van toneelstukken in de Universiteits-
bibliotheekk van Amsterdam vermeldt, beslaan de periode 1764-1803.3 Voor mijn 

22 Het eerste jaar waarvoor Van Aken een gedrukte tekst van het toneelstuk vermeldt, is 1764, 
maarr gezien De Haas' achttiende-eeuwse repertoirelijst werd het in de Amsterdamse schouwburg 
vermoedelijkk niet vóór 1771-72 opgevoerd; Van Aken II , 263-264 en A.S. de Haas, Het repertoi-
rere van de Amsterdamse schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001). 
33 Worp noemt een andere, maar nog vroegere vertaling van het stuk uit 1739 (Drama en Theater 
II ,, 322). Volgens A.S. de Haas betreft dit een vertaling van F. de la Fontaine, waarvan een exem-
plaarr vermoedelijk alleen in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel te vinden is. 
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onderzoeksperiodee geldt het echter als een langdurig successtuk, aangezien het na 
1827,, in ieder geval voorlopig, van het repertoiree genomen werd - of het stuk na 
mijnn onderzoeksperiode nog werd opgevoerd, is mij niet bekend. 

Ditt alles betekent ook dat de term canoniek hier alleen betrekking heeft op de 
onderzoeksperiodee zelf; in hoeverre de toneelstukken ook buiten deze periode als 
zodanigg te beschouwen zijn, valt pas te beslissen als de hele opvoeringsgeschiede-
niss van een toneelstuk sinds de première wordt gereconstrueerd, maar dit gaat de 
perkenn van mijn onderzoek te buiten. 

Eenn volgende categorie omvat toneelstukken die slechts gedurende een beperkt 
aantall  jaren, maar daarbinnen wel veelvuldig, werden opgevoerd en hoge recettes 
hadden:: tijdelijke successtukken (nummer 3 in de tabel). Een voorbeeld is het 
treurspell  Raymond van Toulouse, of de Albigenzen van Ruijl. Dit werk werd in 
18355 negen keer - meer dan gemiddeld - voor een doorgaans veelhoofdig publiek 
vertoondd - de gemiddelde recette bedroeg bijna ƒ900 -, maar stond slechts één sei-
zoenn op het programma. In dat jaar had het stuk blijkbaar veel succes, maar het 
wass geen blijvertje. 

Bijj  deze categorie successtukken heb ik overigens nog een vierde criterium ge-
hanteerd,, de gemiddelde opvoeringsfrequentie, het aantal opvoeringen gedeeld 
doorr het aantal speeljaren. Deze bedraagt gemiddeld over de hele periode 2,1. Het 
invoerenn van een nieuwe maatstaf mag minder consequent zijn, maar het leek mij 
niett juist om bijvoorbeeld wel het zangspel Het vrouwtje van den Donau, of de 
koninginkoningin der spooknimpben van Hensier op de lijst toe te laten, dat tien keer in 
tweee speeljaren op de planken kwam, en niet het treurspel Michiel Adriaanszoon 
dede Ruiter, te Syracuse van Bousquet, dat in één jaar vijf keer werd opgevoerd. Bei-
dee stukken viel een gemiddelde opvoeringsfrequentie van vijf ten deel; was Mi-
chielchiel Adriaanszoon de Ruiter minder succesvol dan Het vrouwtje van den Do-
nau}nau} Dat kan ik niet bevestigen. Daarom heb ik tot de tijdelijke successtukken 
zowell  de werken gerekend die vaker dan gemiddeld werden opgevoerd én gedu-
rendee minder speeljaren dan gemiddeld geprogrammeerd waren én een hogere 
recettee dan gemiddeld te zien gaven; alsook de stukken die gedurende minder 
speeljarenn dan gemiddeld werden opgevoerd, maar wel een hogere gemiddelde 
opvoeringsfrequentiee - van 2,1 - én hogere opbrengsten dan gemiddeld hadden. 
Dee beperkte duur van het succes blijf t bij beide soorten toneelstukken gehand-
haafd.. Het verschil tussen beide zit in het totaal aantal opvoeringen, dat bij de laat-
stee groep ook minder dan het gemiddelde van zeven kan zijn. Ook bij het tijdelij -
kee succesrepertoire doen zich verder problemen voor waar de recettes van een 
toneelstukk niet bekend zijn, maar ook nu neem ik die voor lief. 

Dee laatste categorie bevat toneelstukken die slechts korte tijd op het repertoire 
stonden,, weinig keren uitgevoerd werden en slecht bezocht werden: niet-succes-
vollee toneelstukken (nummer 5 in de tabel). Een voorbeeld hiervan is het blijspel 
HetHet testament van Scribe en Delavigne, dat slechts één keer in één seizoen ver-
toondd werd en maar ƒ246,60 opbracht. Een complicatie bij de niet-successtukken 
is,, dat enkele werken die aan de betreffende voorwaarden voldoen, ook als nastuk 
werdenn opgevoerd. Indien een toneelstuk zo vaak in die hoedanigheid gepro-
grammeerdd werd en/of daarbij zulke hoge recettes vertoonde dat het boven de cri-
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teriaa van de niet-succesvolle stukken uitkwam, heb ik het van de lijst afgevoerd. 
Well  heb ik de werken laten staan die met inbegrip van de opvoeringen als nastuk, 
aann de criteria voldeden. 

Vann de toneelstukken die behoren tot de rubrieken 2, 4 en 6 tot en met 8 in de 
tabell  is, om uiteenlopende redenen, de mate van succes minder duidelijk dan van 
diee in de voorgaande rubrieken. Rubriek 4, 7 en 8 behelzen de werken die slechts 
opp één criterium boven gemiddeld scoren, hetzij op het aantal opvoeringen, hetzij 
opp het aantal speeljaren, hetzij op de hoogte van de recettes. Het is mogelijk dat 
hiertoee ook succesvolle toneelstukken behoren, maar omdat het mij te doen is om 
dee extremen, laat ik deze werken toch buiten beschouwing. Van de toneelstukken 
inn rubriek 2 en 6 zijn de opvoeringscijfers tegengesteld aan de opbrengstgetallen, 
inn de zin dat de twee soorten opvoeringscijfers beneden gemiddeld zijn en de re-
cettess boven gemiddeld, of vice versa. Ook dit duidt op een minder duidelijke 
matee van succes, die mogelijk bepaald werd door een verschil in esthetische of 
ethischee smaak tussen het bestuur, dat immers de stukken programmeerde en dus 
eenn zeker stempel op de opvoeringscijfers kon drukken, en het grote publiek, dat 
dee recettes bepaalde. Omdat het mij, nogmaals, gaat om de extremen en omdat 
voorr de laatste stelling bovendien geen 'harde' bewijzen voorhanden zijn, laat ik 
ookk de toneelstukken uit deze groep verder buiten beschouwing. 

5.11 CANONIEKE SUCCESVOORSTELLINGEN 

Toneelstukkenn die vrijwel de gehele periode, soms met kleine onderbrekingen, op 
hett repertoire stonden, gemiddeld vaak werden opgevoerd en een gemiddeld hoge 
recettee gaven, zijn opgenomen in tabel 5.2 (bijlage 4). Het aantal canonieke suc-
cesvoorstellingenn is vrij klein; daarom laat ik een kwantitatieve analyse van dit 
corpuss achterwege en beperk ik mij tot een bespreking van de publieksreceptie 
volgenss recensenten. 

5.1.11 Toneelrecensies4 

5.1.1.15.1.1.1 Contextuele factoren 

Hett meest gespeelde toneelstuk is Vondels Gijsbrecht van Aemstel, dat gewoonte-
getrouww elk jaar rond oudjaar in de Stadsschouwburg te zien was. De recensies 

44 Aspecten die de recensenten noemen als factor in een gunstige publieksreceptie, zijn in het al-
gemeenn te onderscheiden in contextuele, dramatische en scenische, maar die komen niet bij iedere 
succescategoriee allemaal aan bod; wat ik bespreek, is een afspiegeling van wat in de recensies aan 
dee orde komt. Contextuele aspecten zijn bijvoorbeeld die welke de verwachting van het publiek 
betreffen;; het weer; politieke of culturele gebeurtenissen. Dramatische aspecten betreffen zowel 
poëticalee en inhoudelijke noties; scenische bijvoorbeeld casting en enscenering. Het land van oor-
sprongg en de auteur van het stuk - gegevens die doorgaans wel op de toneelaffiches vermeld waren 
-- worden met het oog op de publieksreceptie vrijwel uitsluitend in algemene termen besproken, 
bijvoorbeeldd in opmerkingen over de veronderstelde voorkeur van het publiek voor oorspronke-
lij kk Frans toneel; zij komen zelden aan de orde in besprekingen van individuele successtukken. 
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maaktenn steeds melding van een goede opkomst. Het zal voornamelijk de traditie 
geweestt zijn die borg stond voor de gunstige receptie, zoals Het Tooneelklokje 
suggereerde: : 

Hijj  is dan tot onzent gezien en geacht, even als St. Nicolaas op den zesden December.5 

Anderee aspecten, zoals de nieuwe decors uit 1817 en 1838, of een bepaalde rolver-
deling—— het stuk werd elk jaar en partage gespee ld -konden de receptie natuurlijk 
nogg extra beïnvloeden, maar hiervan blijk t uit de recensies niets.6 

5.1.1.25.1.1.2 Dramatische factoren 

Al ss reden voor de aantrekkingskracht voor het publiek of de waardering door de 
toeschouwers,, noemden veel recensenten het 'k latergoud' van de voorstelling, de 
' toneelbegoochel ing',, het onderwerp, een bekende bron en 'toevallige' aspecten, 
voornameli jkk dramatische factoren.7 

Schonee schijn speelde volgens De tooneelkijker mee in de gunstige receptie van 
Wiselius'' treurspel Adel en Mathilda. Het is echter mogelijk, zelfs waarschijnlijk, 
datt de wens hier de vader van de gedachte was, want de Tooneelkijkers waren -
zoalss zij zelf herhaaldelijk beweerden - dezelfde poëticale en opvoedkundige me-
ningg toegedaan als de schrijver van dit toneelstuk. De strekking van diens inlei-
dingg op het treurspel werd dan ook grotendeels overgenomen. Daaronder ook de 
opvatt ingg dat een hedendaags dichter enigszins tegemoet moest komen aan de 'he-
dendaagschee zucht naar woeling en geraas', opdat de smaak van het publiek uit-
eindelijkk omgebogen kon worden in de richting van de welluidende vaderlandse 
poëzie.. De recensenten wezen niet duidelijk aan naar welke 'woelige' onderdelen 
dee voorkeur van het publiek uitging. Wel bespraken zij , in een passage waarin zij 
pleittenn voor het schrappen van onderdelen van het lange stuk, de zogenaamde 
'artt of spinning', die met die woeling in verband gebracht werd. Het hele derde be-
drij ff  zou weggestreept kunnen worden, want de personages beloofden elkaar 
daarin n 

stilzwijgendheidd en [houden] zoo goed woord, dat niemand in de twee volgende bedrij-
venn aan het voorgevallene denkt. Wat is dit anders dan art of spinning? alleen verschoon-
lij kk om de bedoeling des dichters, namelijk, om het sententieusen des Griekschen en het 
bedrijfvollee des Franschen treurspels, met de hedendaagsche zucht naar woeling en geraas 
zamenn te smelten.8 

Waarr de recensenten over de publieksreceptie spreken, maken zij meestal geen duidelijk onder-
scheidd tussen het motief voor het bezoek van een uitvoering, de werking tijdens de opvoering en 
dee evaluatie erna; derhalve lopen die elementen ook in mijn weergave enigszins door elkaar. 
55 Het Tooneelklokje, 147. 
66 Zie voor een opvoeringsgeschiedenis van de Gijsbrecht: B. Albach, Drie eeuwen Gijsbrecht 
vanvan Aemstel (Amsterdam 1937). 
77 Ook de rolverdeling of de speelwijze van de acteur worden genoemd, maar zulke aspecten 
zijnn in 4.1.2.3 aan de orde gekomen. Hier vermeld ik die daarom niet meer. 
88 De tooneelkijker II , 286. 
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O okk het onderwerp werd gerelateerd aan het 'moderne treurspel ', waarvoor im-
mers s 

geenn gelukkiger tijdvak dan dat der kruistogten [bestaat], toen dweepende heldenmoed en 
godsdienstijverr den riddergeest der vorsten en grooten ontvonkten, en hen van liefde en 
oorlogsroemm deden blaken.9 

Hett nationale sentiment werd bovendien aangesproken doordat Willem van Ho l-
landd als personage werd opgevoerd, de man die 'met de tooverroede der vader-
landsliefde,, ons met achting voor de heldendeugden onzer heilige voorvaderen 
bezielt'.10 0 

Overigenss was het onderwerp het publiek bekend via de 'bekende roman* van 
Cott in,, en ook dit aspect zou de receptie gunstig beïnvloed kunnen hebben: 

Wienn toch, die met het onderwerp dezes Treurspels reeds bekend was, en den schoonen 
Romann van Mevrouw COTTIN, Mathilda genaamd, gelezen heeft, zal het niet ten hoogste 
aangenaamm zijn, dat hij de trekken, door die beminnelijke Schrijfster voorgesteld, hier ziet 
verlevendigdd [...]?, 

zoo vroegen De Vaderlandsche letteroefeningen zich retorisch af.11 

Di tt tijdschrift wees ook op de invloed van de stijl; weliswaar ontbrak het in het 
stukk niet aan 'schoone, schitterende beschrijvingen' en waren 'de beelden [...] fraai 
enn meesterlijk, en [...] in den echten Oosterschen trant' geschetst, maar deze me-
taforenn waren niet erg 'opeengehoopt '. Hierdoor was het toneelstuk ook voor de 
minderr ontwikkelde schouwburgganger, de 'aanschouwer, te begrijpen, 'zonder 
datt hij daartoe geleerde aanteekeningen behoeft'.12 

Ietss dergelijks werd ook van De Marres treurspel Jacoba van Beieren, gravin 
vanvan Holland en Zeeland gezegd. Di t oude, maar nog steeds opgevoerde en gelief-
dee toneelstuk werd volgens De Atlas nog maar zelden geëvenaard 'in merg en pit 
vann dialoog': de personages in dit stuk 'spreken met elkander over hunne wezen-
lijk ee belangen, en gaan regt op den man af, zonder zich te verlustigen met de 
bloempjess der rhetor ika' en zonder, 'volgens de gewoonten onzer dagen, te decla-
merenn of in opgesmukte uitweidingen te vervallen'. De Marres stijl zorgde voor 
'eenee mate van waarheid, die de tooneelbegoocheling vermeerdert, en de belang-
stellingg van den aanhoorer gaande houdt' .13 

Dee vaderlandsliefde die in Adel en Mathilda naar voren gebracht was, werd ex-
plicieterr met de publieksreceptie verbonden in een recensie van N o m s z' treurspel 
MariaMaria van Lalain, of de verovering van Doornik, 'm een Algemeene konst- en let-
terbodeterbode uit 1815. 

[...]]  het kunstgewrocht toch, in hetwelk op zoovele plaatsen aan Vader WILLEM , aan den 
grondleggerr onzer onafhankelijkheid regt wordt gedaan; het welk de Nederlandsche op-

99 7<£,284. 
100 Ibid. 
111 VLO (1816) 1,484-485. 
122 7</.,484. 
133 De Atlas (m\\ nr. 17. 
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regtheidd en goede trouw in het schitterendste daglicht stelt [...], moet den waren Neder-
lander,, thans weder met zijne Broederen vereenigd onder eenen tweeden Eersten WIL -
LEM,, welkomer zijn dan het geurigste ooft der vreemdelingen, door de meesterlijkste 
kunstbewerkingg op eigenen grond overgebragt.1"1 

Hett stuk werd altijd 'bij gelegenheid van algemeene volksvreugde'15 op de plan-
kenn gebracht, en was dus vermoedelijk algemeen bekend om zijn nationalistische 
strekking. . 

5.1.22 Conclusie 

Dee recensenten geven enig zicht op de achtergrond van het succes van de cano-
niekee voorstell ingen, maar de genoemde elementen zijn nogal divers; ze zijn wel 
voornameli jkk beperkt tot dramatische factoren. Een eensluidende verklaring kan 
daaromm niet gegeven worden. Voor de lange ti jdsduur van het succes hebben de 
recensentenn evenmin een verklaring. 

5.22 LANGDURIGE SUCCESSTUKKEN 

Inn tabel 5.3 (bijlage 4) staan de toneelstukken die tot het langdurige succesreper-
toiree gerekend kunnen worden. De critici hebben zich niet bij alle stukken over de 
receptiee door het publ iek uitgelaten, maar waar dat wel het geval was, bevestigen 
meestall  hun opmerk ingen over toejuichingen of een volle zaal het veronderstelde 
succes.. Al s een uitvoering minder goed bezocht was, betrof het vaak incidentele 
gevallen,, waarbij de toeloop minder was vanwege het mooie weer, omdat het een 
Fondsvoorstel l ingg was, of omdat er concurrerende voorstell ingen waren in een an-
derr Amsterdams theater;16 het oordeel van het publiek viel soms negatief uit door 
bijvoorbeeldd een toevallig slechte uitvoering of een tegenvallende debutant.17 

5.2.11 Opvoeringsfrequenties en recettes 

Al ss wij het lijstje van de langdurig succesvolle toneelstukken bekijken, dan valt op 
datt de meeste daarvan treurspelen zijn (27 titels, 400 opvoeringen). Op de tweede 
plaatss komen de toneelspelen (13 titels, 220 opvoeringen), op de derde de blijspe-
lenn (8 titels, 114 opvoeringen). Van de andere genres zijn alleen vertegenwoordigd: 

144 AKLB (1815) 1,314-315. 
155 De Weegschaal (Rotterdam 1818-1832), (1818), no.2, 34. 
166 Bijvoorbeeld Het kritisch lampje, 100 (Monzongo), 157 (Maria Stuart); DAN 2 (1828) XI, 
3977 (Het Sprakelooze meisje); ld. 2 (1828) IX, 295 (De Doove); De tooneelkijker II , 176 (Edipus); 
DeDe Atlas 21 (1831) (Pieter Dirkszoon Hasselaar); Het tooneelklokje, 55 (Brutus). Zie voor con-
currerendee theaters p. 143-144. 
177 Bijvoorbeeld Pandora, 16 (Edipus), 192 (Brutus); Het kritisch lampje, 37 (Koning Lear), 174 
(Ines(Ines de Castro); De bijenkorf'I, 426, 432 (Koning Lear); Herakliet en Demokriet, 87 (Koning 
Lear);Lear); De bijenkorf'I, 120-121 (Maria Stuart). Zie voor debutanten p. 149-150. 
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hett tafereel (1 titel, 12 opvoeringen), het blijspel met zang (1 titel, 22 opvoeringen) 
enn het zangspel (3 titels, 106 opvoeringen). Treurspelen werden niet alleen vaker 
vertoond,, ze trokken waarschijnlijk (met een recette van ongeveer ƒ843) gemid-
deldd ook meer bezoekers dan blijspelen (met een recette van ongeveer ƒ773) en to-
neelspelenn (met een recette van circa ƒ778). De drie zangspelen in de lijst werden, 
gelett op de gemiddelde recettes (ongeveer ƒ825), ook graag gezien. Het tafereel 
was,, met de hoogste gemiddelde recette (ruim ƒ1100) eveneens bijzonder succes-
vol.. Het blijspel met zang bracht gemiddeld circa ƒ719 in het laatje. Opvallend is 
dus,, dat van de langdurige succesvoorstellingen het treurspel het grootste aantal 
opvoeringenn kende, en dat zowel het treurspel als het zangspel vermoedelijk gro-
tee aantallen bezoekers trok. Dit laatste genre werd minder vaak opgevoerd dan de 
anderee toneelsoorten. 

Dezee kwantitatieve rangorde is, wat betreft aantal titels en aantal opvoeringen, 
niett conform de algemene genreverdeling. Daar omvatte immers niet het treurspel 
maarr het toneelspel het grootste aantal titels, die tezamen ook het meest frequent 
werdenn opgevoerd. Het treurspel had in de algemene situatie wel de hoogste re-
cettes.. Het zangspel werd ook in het algemeen minder vaak opgevoerd dan het 
blij- ,, treur- of toneelspel; de recettes waren echter beduidend lager, en stonden na 
hett treurspel en het toneelspel op de derde plaats. 

Verschillenn ten opzichte van het totale repertoire zijn er dus met name bij de 
treur-,, toneel- en zangspelen. Nu werden zowel in de algemene als in de bijzonde-
ree situatie de recettes van het treurspel ook door de weekdag beïnvloed; dit genre 
werdd in beide gevallen het vaakst op een zaterdag geprogrammeerd (tabel 5.3a, bij-
lagee 4). Dit verschijnsel is bij het langdurig succesvolle repertoire zelfs nog sterker 
dann in de algemene situatie. De getalsverdeling bij de betreffende genres is als volgt: 

treurspell  op zaterdag: 305 opvoeringen 
opp andere dagen: 95 opvoeringen 

toneelspell  op zaterdag: 42 opvoeringen 
opp andere dagen: 178 opvoeringen 

zangspell  op zaterdag: 32 opvoeringen 
opp andere dagen: 74 opvoeringen 

Zowell  bij het toneelspel als bij het zangspel is het succes vermoedelijk veel minder 
beïnvloedd door de weekdag, en in sterkere mate door het genre zelf - uiteraard 
naastt andere factoren, die hieronder aan de orde zullen komen. 

Dee verdeling van het langdurige succesrepertoire naar broncultuur ziet er als 
volgtt uit (tabel 5.3b, bijlage 4): 29 stukken zijn vertaald uit het Frans (inclusief één 
uitt het Duits én het Frans; twee uit het Frans naar het Engels), veertien uit het 
Hoogduitss (inclusief hetzelfde stuk uit het Duits én het Frans) en twaalf werken 
zijnn oorspronkelijk Nederlands. Dit is overeenkomstig de algemene situatie, waar 
ookk de meeste stukken vertalingen waren, en daarvan weer het grootste percenta-
gee van Franse oorsprong was. 

Opmerkelijkk is dat van de meeste auteurs slechts één werk tot de langdurige suc-
cesstukkenn gerekend kan worden; uitzonderingen hierop zijn Ducis, met vier to-
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neelstukken;; Voltaire, met zeven; Kotzebue, met vijf ; Pixérécourt en Nomsz, bei-
denn met twee. Wel was ruim de helft van de auteurs van de langdurige succes-
voorstellingenn succesvol.18 

Ondankss het feit dat het langdurige succesrepertoire door de jaren heen niet 
sterkk varieert - dit ligt in de definitie van 'langdurig succesvol' besloten -, kunnen 
naa verloop van langere tijd verschuivingen zijn opgetreden. Als wij een globale 
tijdsverdelingg per decennium aanhouden, dan blijken er met name bij het treur-
spell  veranderingen op te treden (tabel 5.3c, bijlage 4). In de loop van de jaren twin-
tigg en dertig verdwenen sommige succesvolle tragedies van het repertoire om 
plaatss te maken voor andere treurspelen, die gedeeltelijk afkomstig waren uit een 
anderee broncultuur dan de vroegere werken. Naast Franse tragedies waren nu veel 
Nederlandsee treurspelen geliefd: behalve een nieuw stuk van Wiselius, De dood 
vanvan Karel, kroonprins van Spanje, ook werk van Van Winter-van Merken, Maria 
vanvan Bourgondiën, gravinne van Holland; Feith, Ines de Castro; Van Winter, Mon-
zongo,zongo, of de koninklijke slaaf en Klijn , Montigni. Ander werk van Wiselius en Van 
Winterr van Merken stond al lange tijd op het repertoire; Feith, Van Winter en 
Klij nn werden (voornamelijk) sinds de jaren twintig ten tonele gevoerd. Het vroe-
geree successtuk van Huydecoper, Achilles, werd daarentegen na de jaren twintig 
niett meer vertoond. De toegenomen belangstelling van het publiek voor nationa-
lee toneelstukken viel eveneens voor het repertoire in het algemeen te constateren. 
Ookk sommige oorspronkelijk Franse stukken ruimden het veld; vooral Voltaire 
moestt het vanaf de jaren twintig en dertig ontgelden; vier van de zeven langdurig 
geliefdee toneelstukken van zijn hand verdwenen van het repertoire. Twee ervan, 
BrutusBrutus en Alzire, of de Amerikanen, werden na de jaren twintig helemaal niet 
meerr vertoond; de andere twee, Edipus en Zaïre, na 1830 nog slechts zeer inciden-
teel.. Zeven andere stukken van zijn hand stonden gedurende de gehele periode op 
hett programma, maar behoorden niet tot het langdurige succesrepertoire. Ook 
hett eertijds geliefde Athalia van Racine werd - na 1834 - niet meer op de planken 
gebracht,, ofschoon ander werk van deze dichter wel repertoire hield; tot het lang-
durigg succesvolle repertoire kan ook dit repertoire echter niet gerekend worden. 
Hett vroeger succesvolle werk van de Franse schrijver De Belloy, Gaston en 
Bayard,Bayard, verdween eveneens van het programma. Nieuwe werken van De Jouy, 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van Rome en van Le Brun, Maria Stuart, koninginne van 
Schotland,Schotland, die vanaf de jaren twintig op het repertoire verschenen, werden in de 
jarenn twintig en dertig juist succesvol. 

Behalvee nieuwe tragedieschrijvers kwamen met name na de jaren dertig ook 
nieuwee auteurs van andere genres - toneelspel, blijspel, zangspel - op het lijstje 
mett langdurige succesvoorstellingen voor: de Nederlanders Ruijsch, Van den 
Berghh en Thöne; de Duitser Wolff en de Fransman Scribe, de beide laatsten als li -
brettist.. De titels van hun toneelstukken luiden respectievelijk: Het kasteel van 
Tourville,Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk; De neven; Oude en nieuwe 
zeden;zeden; Preciosa, of het Spaansch heidinnetje; Het sprakelooze meisje van Portici, of 

188 Zie p. 176-178. 
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hethet oproer te Napels. Al deze schrijvers waren in het algemeen, wat betreft de stuk-
kenn die niet langdurig succesvol te noemen waren, pas na de jaren twintig of der-
tigg op het programma vertegenwoordigd. 

Auteurss wier aanvankelijk succesvolle toneel- en blijspelen na verloop van tijd 
niett meer werden opgevoerd, waren: de Fransen Pixérécourt en Lamarque de 
Saint-Victorr met respectievelijk De hondentrouw, of de moord in het woud van 
BondyBondy en Hariadan Barbarossa, groot-admiraal van Soliman; de Duitsers Babo 
enn Kotzebue met respectievelijk De beloonde moederliefde, of de gevolgen eener 
nuttigenuttige opvoeding en De onechte zoon. Kotzebues blijspel Het intermezzo, of de 
landjonkerlandjonker voor de eerste maal in de residentie werd na 1830 vrijwel niet meer op-
gevoerdd en hetzelfde geldt voor het Hoogduitse blijspel Siegfried van Lindenberg. 
Pixérécourtss toneelspel Tékéli, of het beleg van Mongatz werd alleen in de jaren 
twintigg niet geprogrammeerd. 

Dee speeldag is hierboven al even aan de orde geweest. Hieraan kan nog toege-
voegdd worden dat veel succesvolle titels op één of twee vaste weekdagen gepro-
grammeerdd werden. De treurspelen van de lijst werden als gezegd voornamelijk 
opp zaterdag vertoond, terwijl enkele toneel- en blijspelen alleen op maandag en/of 
opp woensdag werden gespeeld. Andere stukken uit deze genres werden ook op 
zaterdagenn voor het voetlicht gebracht, en het zijn vooral déze stukken die het 
grotee aantal opvoeringen van geliefde toneelspelen op zaterdag bepaald hebben. 
Opmerkelijkk is ook het grote aantal oorspronkelijk Franse werken op zaterdag, 
naastt een aanzienlijk aantal Nederlandse stukken op die dag. Op maandag en 
woensdagg werden veelal van oorsprong Hoogduitse toneelstukken op het reper-
toiree gezet. 

Eenn aantal langdurige successtukken werd geprogrammeerd ter gelegenheid van 
eenn of andere bijzondere gebeurtenis. Zulke aanleidingen kunnen het succes van 
dee individuele toneelstukken natuurlijk beïnvloed hebben. Omdat die speciale ge-
beurtenissenn echter gespreid zijn over veel voorstellingen en de toneelstukken die 
tott het langdurige succesrepertoire gerekend worden, een groot aantal opvoerin-
genn te beurt viel, is het succes op zichzelf hier doorgaans niet vertekend door fac-
torenn als debuut- en liefhebbersoptredens, voorstellingen voor het 'Fonds' voor 
toneelspelers,, premières en reprises. Enkele bijzondere gebeurtenissen kunnen 
well  een ander licht werpen op de aard of de mate van succes. 

Zoo zijn voor de receptie van individuele werken toch de benefietvoorstellingen 
voorr acteurs van bijzonder belang. Het doel van de toneelspelers was daarbij im-
merss zoveel mogelijk publiek te trekken; de opbrengst van zo'n avond ging ten-
slotte,, na aftrek van de onkosten, naar de beneficiant. Het is dan ook aannemelijk 
datt de acteur voor zijn voorstelling een stuk koos dat het publiek beviel. Of het 
success van zo'n werk voornamelijk aan dramatechnische of scenische aspecten te 
dankenn was, is echter moeilijk uit te maken. Juist omdat vooral de eerste acteurs 
benefietvoorstellingenn mochten geven, is wellicht de glansrol die de acteur in het 
toneelstukk te vervullen had, een reden geweest voor de toeloop van het publiek.19 

Hett bezoek van de koning of andere leden van het koninklijk huis kan voor de 

199 Zie ook p. 147. 
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receptiee van afzonderlijke toneelstukken van belang zijn, omdat het denkbaar is 
datt de koning zich alleen in de schouwburg liet zien bij voorstellingen met een ze-
keree allure. De helft van de stukken die hij kwam zien, bestond uit treurspelen. 
Daarnaastt bezocht hij twee zangspelen, een blijspel en een toneelspel. Ook was de 
helftt van het succesrepertoire dat bij koninklijk bezoek gespeeld werd, Neder-
landss van oorsprong. 

Voorstellingenn voor het Fonds werden doorgaans slecht bezocht. Wanneer dit 
niett het geval was, is dan ook vermoedelijk sprake geweest van een uitzonderlijk 
geliefdd toneelstuk. Gezien de relatief hoge opbrengsten, was dit waarschijnlijk het 
gevall  bij: Preciosa, op het Spaansch heidinnetje, Het sprakelooze meisje van Porti-
cici en Het vrijschot, of de zwarte jager. 

Dee combinatie met bepaalde nastukken heeft op het langdurig succesvolle re-
pertoiree vermoedelijk weinig invloed gehad. De nastukken waarmee gecombi-
neerdd werd, waren namelijk in de langdurige succescategorie hoofdspelen zeer 
wisselend.. Natuurlijk is het mogelijk dat individuele vertoningen van geliefde 
hoofdspelenn beter bezocht werden wanneer óók een heel succesvol nastuk gege-
venn werd, maar die combinatie is dan niet direct verantwoordelijk geweest voor 
hett algehele succes van het betreffende hoofdspel. 

5.2.22 Toneelrecensies 

5.2.2.15.2.2.1 Contextuele factoren 

BijzondereBijzondere gebeurtenissen en de kalender 
Inn recensies van het langdurige succesrepertoire werd weinig ingegaan op bijzon-
deree gebeurtenissen. Alleen de kermis en de dag van de week waren, indirect, te-
rugkerendee elementen. Desforges' blijspel De doove, of het huis vol volk, Kotze-
buess blijspel Het intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie 
enn diens toneelspel De onechte zoon waren volgens de recensies stukken voor het 
'volk',, die vaak tijdens de kermis of op maandag werden opgevoerd.20 

BekendheidBekendheid van de voorstelling 
Langdurigg succesvolle toneelstukken zijn waarschijnlijk bij een groot deel van het 
publiekk bekend geweest. Of dat volgens de critici een reden was voor succes 
wordtt hier bekeken. 

Bijj  sommige voorstellingen beïnvloedde een al dan niet bekende casting van een 
toneelstukk de toeloop van het publiek.21 De bekendheid van de rolverdeling was 
bijvoorbeeldd naar zeggen van de critici van belang bij de receptie van Zaïre: dit 
stukk werd al 'meer dan eene halve eeuw op ons tooneel met gestadige toejuiching 
[...]]  ontvangen' en het zou zich 

200 De tooneelkijker I,273-276; ld. III , 341-345; Het kritisch lampje, 11,60, 138; Pandora 20-24; 
HetHet tooneelklokje, 170-172; De bijenkorf'II, 121; VLO (1818) II , 142-149; Elegantia (1814), 61. 
211 Zie ook p. 197. 
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aldaarr [...] staande houden, zoolang het niet ontbreken zal aan tooneelkunstenaars, die 
bekwaamm genoeg zijn, om de daarin voorkomende karakters waardiglijk voor te stellen.22 

O okk bij de voorstell ingen van Hamlet zou de casting verantwoordeli jk zijn voor 
hett grote aantal toeschouwers. Toen de titelrol door Snoek en Geertruide door 
Grevelinkk gespeeld werd, was er volgens De arke noach's 

zekerr geene voorstelling, die een zoo groot aantal kunstminnaars lokte, en al verscheen 
[hett treurspel] ook elk jaar, en dat herhaalde malen weder, het stond vast, dat iedere keer 
dee ruimte der zaal [...] te kort schoot.23 

Omdatt in 1827, na de dood van Grevelink en het afstaan van de rol door Snoek, de 
rolverdelingg veranderd was, waren met name de duurdere rangen schaars bezet.24 

Toenn Edipus in het gelijknamige treurspel na 1826 niet meer door Snoek gespeeld 
konn worden - hij was te oud voor zulke jonge personages - , werd het stuk van het 
programmaa genomen. De acteur zou echter in een benefietvoorstelling twee jaar 
laterr nog eens in zijn oude rol optreden, reden waarom de toneelliefhebbers 'on-
geduldig'' naar de opvoering van het treurspel 'reikhalsden'.25 Het omgekeerde 
kwamm ook voor: in 1838 kwam 'een zeer talrijk publ iek' naar de opvoering van 
Monzongo,Monzongo, of de koninklijke slaaf, waarin voor het eerst Muller-Westerman niet 
spelenn zou, die na onenigheid over haar gage het contract met de schouwburg op-
gezegdd had. 

Belangstellingg boezemde het dus voor eiken tooneelminnaar in, en voor dien van het 
treurspell  in het bijzonder, gade te slaan hoe vooral de rol van Meiinde, in welke Mw. Mul-
lerr zoo dikwerf geschitterd had, nu zoude vervuld worden.26 

Eenn andere vorm van bekendheid met een voorstelling wordt in een recensie van 
hett blijspel Siegfried van Lindenberg met de pubüeksreceptie in verband ge-
bracht:: de bekendheid met de bron van het toneelstuk, namelijk de gelijknamige 
romann van de Duitser Muller; dertig jaar vóór de Amsterdamse vertoning van het 
blijspell  werd die 

mett genoegen ontvangen, en ook eenige jaren daarna door eene vrij goede vertaling onzen 
Landgenootenn bekend.27 

Bekendheidd kon ook negatief op de receptie uitwerken. Na verloop van tij d wa-
renn sommige stukken afgespeeld. Di t was in 1823 het geval met Montigni. Di t 
treurspell  was in het speeljaar daarvóór zo vaak gespeeld, dat het publiek het stuk 
nuu de rug toekeerde. Het misprijzen was tijdelijk , want na een pauze van drie jaar 
werdd het weer met succes gespeeld.28 

222 DeAtlas2{\^\). 
233 DANl (1827) IX, 256. 
244 Ibid. 
255 ld. 2 (1828) X, 327. 
266 NAC&AH, 4-9-1838. 
277 De tooneelkijker I, 314. 
288 Het kritisch lampje, 51; Pandora 145. 
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5.2.2.25.2.2.2 Dramatische factoren 

Genre Genre 
TreurspelTreurspel I Ui t de cijfers kwam naar voren dat binnen de categorie langdurig suc-
cesrepertoiree het treurspel een succesvol genre was. Toch leest men in een recen-
siee uit 1829 dat 'het medelijden' - hier pars pro toto van treurspel - 'uit de mode' 
was.299 Deze opmerking is niet in overeenstemming met de gevonden cijfers. Het 
iss mogelijk dat de criticus doelde op een algemene trend die wellicht voor de 
Stadsschouwburgg niet helemaal opging; een andere recensent ontwaarde in 1839 
bijj  een voorstell ing van Voltaires Merope in dit theater een talrijk publiek, wat 
hemm deed veronderstellen dat er nog genoeg mensen niet door de 'tijdgeest bevan-
gen'' waren.30 O ok anderen vonden eerder, in 1821, nog voldoende 'beminnaren 
vann het treurspel' onder het publiek.31 Een andere, heel waarschijnlijke, verklaring 
voorr het uit de mode zijn van het treurspel heeft te maken met de dood in 1829 van 
dee voornaamste treurspelspeler, Andries Snoek. Veel treurspelen, zoals Voltaires 
Edipus,Edipus, konden wegens zijn dood enige tij d niet gespeeld worden, want een ver-
vangerr voor al zijn rollen was niet zomaar voorhanden. Pas nadat een andere ac-
teurr zich de rollen eigen had gemaakt, konden de treurspelen waarin Snoek had 
geschitterd,, weer op het repertoire gezet worden.32 

I nn de recensies van het langdurige successrepertoire komt opnieuw het onder-
scheidd tussen het romantische en het klassieke/(Frans-)classicistische treurspel 
naarr voren. De berichten over de ontvangst door het publiek wijzen echter niet 
onmiddell i jkk op een voorkeur voor een van beide richtingen. Integendeel: volgens 
dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad was Hamlet al-
léénn voor het publiek niet voldoende. 

Dee meesterstukken van Corneille, Racine, Voltaire en ook van Vaderlandsche Dichters, heb-
benn eenen te diepen indruk gemaakt, [...] om vergeten of gaarne gemist te kunnen worden.33 

Al ss men de samenstelling van het langdurige succesrepertoire bekijkt, blijk t inder-
daadd geen strikte voorkeur voor het romantische of klassieke/(Frans-)classicistische 
repertoire.. Wel slaat binnen de klassieke/(Frans)-classicistische richting de balans 
vann het aantal voorstellingen door in de richting van het (Frans-)classicistische.34 

299 £MN3(1829)VI, 194. 
300 NAC&AH, 9-4-1839. 
311 Herakliet en Demokriet, 87. 
322 Zie ook p. 69. 
333 NAC&AH, 24-2-1832. Overigens is hiervoor niet alleen het soort treurspel verantwoorde-
lijk ;; de recensent wijst op de veelvuldige herhaling van Hamlet en op het goede spel van Anna Pe-
tronellaa Muller-Westerman in de andere genoemde tragedies. 
344 Sommige tijdgenoten maakten onderscheid tussen verschillende richtingen binnen de klas-
siekee en (Frans-)classicistische stukken, met name in verhandelingen. De Tooneelkijker gaf er ook 
blijkk van, verschillen te onderscheiden. Andere recensenten waren minder precies, en in het alge-
meenn ging het de recensenten ook niet zozeer om het onderscheid binnen de klassieke en (Frans-) 
classicistischee richting, maar om de tegenstelling met het moderne, ook wel 'romantische' 
genoemd.. Daarom heb ik in mijn bespreking geen verschil gemaakt binnen de klassieke/classicis-
tischee richtingen, en lopen de termen soms zelfs door elkaar. Dit wordt ook veroorzaakt doordat 
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Watt sprak het publiek in de treurspelen aan? De recensenten noemden een en-
kelee keer een aspect dat van invloed zou kunnen zijn. Zo zou bij Nomsz' Michiel 
AdriaanszoonAdriaanszoon de Ruiter en bij Montigni het vaderlandslievende onderwerp een 
roll  hebben gespeeld.35 Dit komt in de meeste andere recensies niet terug, maar dat 
iss niet zo verwonderlijk, omdat er maar drie langdurige succestragedies waren die 
dee vaderlandse geschiedenis dramatiseerden (Nomsz' Anthonius Hambroek, of de 
belegeringbelegering van Formoza en Wiselius' De dood van Karel, kroonprins van Spanje 
buitenn beschouwing gelaten, omdat die zich buiten het eigenlijke grondgebied van 
dee Republiek afspelen). Een vaderlands thema was vermoedelijk slechts één van 
dee aantrekkelijke elementen. Nadrukkelijk godsdienstige thema's zouden het pu-
bliekk minder bekoord hebben, al waren de treurspelen waarvan dit gezegd werd 
(Alzire,(Alzire, of de Amerikanen en Athalia)  ̂ blijkens de cijfers wel succesvol. 

Inn De dood van Karel, kroonprins van Spanje was de ingewikkelde intrige voor 
dee receptie van belang.37 Ook deed een handeling 'op het Tooneel altijd meer uit-
werkingg dan de lange verhalen', meende de auteur van Ines de Castro, Feith.38 

Tochh was een ingewikkelde intrige geen conditio sine qua non voor een gunstige 
publieksreceptie.. Weliswaar bevatte Brutus een ingevlochten intrige39 en had ook 
GastonGaston en Bayard twee 'hoofddaden' - hier niet met elkaar verweven -,40 maar dat 
goldd niet voor alle treurspelen uit de lijst. Het succesvolle Athalia bijvoorbeeld 
kenmerktee zich, in de goede Griekse traditie, juist door een heel eenvoudige plot: 
'Eenee ontzaggelijke daad [...] door geene kunstig in gevlochtene episode, koele 
liefde,, gedwongene intrigue, of vervelende vertrouwden afgebroken, boeit onze 
geheelee aandacht', zo vermeldden de critici niet zonder vooringenomenheid.41 

Verschill  in bezoekersaantallen lijk t er bij deze stukken nauwelijks te zijn; alle ge-
middeldee recettes lagen boven ƒ800. Een verhalende handeling lijk t in het alge-
meenn ook geen bezwaar: veel stukken kenmerkten zich volgens de recensenten 
doorr een geringe of 'slepende' handeling, soms veroorzaakt door lange monolo-
genn en dialogen: Achilles, Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza, 
Haverkornss Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den vierden, koning van 
Engeland,Engeland, Ifigenia in Tauris van Guymond de la Touche, Michiel Adriaanszoon 
dede Ruiter, Monzongo, of de koninklijke slaaf en Othello, of de Moor van Vene-
tiën.tiën.4242 Ook van deze stukken waren er enkele met een gemiddelde recette van 
meerr dan ƒ800 - Ifigenia in Tauris bracht zelfs veel meer dan ƒ1000 op. Ter verge-
inn dit hoofdstuk de toneelstukken centraal staan, en niet de poëticale opvattingen van de verschil-
lendee periodieken. Zie voor classicistische treurspelen ook: H. Ruitenbeek, 'Classicistische treur-
spelenn voor negentiende-eeuwse ogen', De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werk-

groepgroep Achttiende eeuw 29 (1997) 2, 203-214. 

355 Apollo no. 11, 1 (Michiel Adriaanszoon de Ruiter); De bijenkorf"II,  110 (Montigni). 
366 De tooneelkijker I, 7 (Alzire); De Naprater 2 (1828), 41 (Athalia). 
377 D/17V7(1834)X,345. 
388 R. Feith (ca.), Dicht- en prozaïsche werken (13 dln. Rotterdam 1824-25), dl. 8, voorberigt, 4. 
399 De tooneelkijker II , 363. 
400 Ibid., 428. 
411 De tooneelkijker III , 156. 
422 De tooneelkijker I, 265, 404, 427; ld. II , 95, 130; ld. III , 20-21, 132-133. 
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lijking :: de recette van Ines de Castro, waarvan in elk geval de expositie handelend 
werdd uitgevoerd, bracht meer dan ƒ900 in het laatje. 

O okk bloedige, gewelddadige scènes spraken volgens sommige recensenten het 
publiekk aan: 

Hett bloedige tafereel van Frédégonde in Macbeth, heeft weder menig aanschouwer [...] 
binnenn Amstels koor gelokt. De aandrang ware voorzeker, tijdens het laatste bedrijf, nog 
grooterr geweest, indien men geweten hadde dat zij doorstoken, gedurende den dood-
strijd,, onderscheidene malen wentelen zou. - Deze theatrale wendingen hebben de me-
nigtee verrukt, en de tegenwoordige toongevende stem van de veertien stuivers plaats, een 
gepastt applaudissement doen overschreeuwen.43 

OthelloOthello zou eveneens wegens 'het ongeri jmde' bijval hebben gevonden. Pandora 
weess erop, dat 'men' vroeger met het vijfde bedrijf in de slaapkamer de spot had 
gedrevenn - hij doelde op De tooneeikijker - , maar dat 'het vroeger verworpene' 
nu,, letterlijk en figuurlijk , verheven werd; het stuk werd immers gestoffeerd met 
eenn 'nieuw gemonteerd ledekant of rustbed, op trappen geplaatst'. Di t alles blijk -
baarr om de volk t rekkende 'ijsselijkheden', zoals de 'koele wreedheid van den bar-
baar',, beter te laten uitkomen.44 Het stuk zou, wegens de veelvuldige moord en 
doodslag,, beroemd, 'om niet te zeggen berucht' zijn. In een recensie van een 'ge-
t rouwere'' vertaling van het treurspel, door Jurriaan Moulin, wordt er overigens 
well  op gewezen dat 'ons' publiek, 'verwend aan den zoo zeer geroemden helderen 
stijll  der Fransche schrijvers' aan de echte Shakespeare nog niet toe was.45 Ik denk 
echterr dat in dit geval met het publ iek eerder het schrijvende deel van de toe-
schouwerss is bedoeld, dat inderdaad veelal weinig goeds vertelde over de geweld-
dadigee scènes.46 In een andere recensie, van een, volgens de recensent eveneens ta-
melijkk getrouwe, vertaling van Hamlet door P.P. Roorda van Eysinga, is immers te 
lezenn dat Shakespeare weinig gelezen en begrepen werd vanwege de geringe ken-
niss van het Engels in die tijd, en hier doelde de criticus op belezen, 'welopgevoe-
de'' mensen, die wel het Frans beheersten.47 

Bloedigee scènes kwamen echter in lang niet alle langdurige successtukken voor; 
behalvee in de al genoemde recensies van de treurspelen van Shakespeare, die om 
dezee elementen 'berucht' was, werden zogenaamde 'barbaarsheden' alleen ver-
meldd in een bespreking van Zschokkes' treurspel Julius van Sassen. Ik geef de be-
schrijvingg uit een van de recensies: 

Zooo stelt ons ZSCHOKKE hier dan beurtelings eenen blinden vader voor, die zijne onge-
lukkigee dochter in de schrikkelijkste bewoordingen bestraft, en de afgrijsselijkste vloeken 
tegenn haren verleider uitbraakt; dan weder vertoont hij ons die dochter in den hevigsten 
kampp met zich zelve, en bereid, om eenen zelfmoord te begaan; zij verlaat den blinden va-
der,, en een oogenblik daarna hoort men een pistoolschot, dat de haren te berge doet rij -

433 De bijenkorf'II, 268. 
444 Pandora, 141-142. 
455 Athenaeum 2 (\837) dl 3,267, 2b9. 
466 Zie hoofdstuk 7. 
477 De vriend des vaderlands 11 (1837), 253. 
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zen.. Straks weder voert hij ons den ligtzinnigen jongeling, die het meisje verleid had, door 
hett berigt van haren dood getroffen, tot twee malen toe, zinneloos voor oogen. Vervol-
genss laat hij zelfs de lijkstaatsie der ongelukkige opvoeren, hare kist openen, en in deze ijs-
selijkheidd den blinden vader, die dadelijk wordt gegrepen, eenen nieuwen moord bedrij-
ven,, om den aanschouwer eindelijk bij het zielroerend sterfbed van een slagtoffer des nijds 
aff  te martelen.48 

Ofschoonn uit de recensie niet op te maken is, of de gebeurtenissen ook allemaal te 
zienn waren, vond de recensent ze 'ijsselijk' genoeg. De recettes van het stuk zijn 
niett bekend. 

Eenn ander aspect, dat tot het succes van De dood van Karel, kroonprins van 
SpanjeSpanje zou hebben bijgedragen, waren de 'meesterlijk uitgewerkte karakters'.49 

Diee lijken bovendien een rol gespeeld te hebben bij de waardering voor Merope, 
hoewell  hier vooral de karakterisering in de uitvoering van doorslaggevende bete-
keniss was. Anna Petronella Muller-Westerman, die de titelrol speelde, had volgens 
dee recensent onder meer een 'hartgrondig besef van al den omvang eener moeder-
lijk ee teederheid' en het vuur dat haar vervulde 'deelde zich ook meer en meer aan 
dee toeschouwers mede'.50 

Dee meeste andere langdurig succesvolle treurspelen kenmerkten zich blijkbaar 
ookk door een goede karakterisering: Achilles; Anthonius Hambroek, of de belege-
ringring van Formoza; Atbalia; Edipus; Hamlet; Julius van Sassen; Macbeth; Maho-
met;met; Merope; Monzongo, of de koninklijke slaaf; Michiel Adriaanszoon de Ruiter; 
MontigniMontigni (in de beide laatste stukken alleen van de hoofdpersoon).51 Daarentegen 
zoudenn Gaston en Bayard, Ifigenia in Tauris en Othello een goede karakterschets 
ontberen.522 Op dit punt past echter enige voorzichtigheid. In de meeste recensies 
iss de constatering van een juiste, op mensenkennis gebaseerde karakterschets ver-
wevenn met de eis dat het karakter deugdzaam moest zijn. Of dit ook gold voor het 
publiek,, moet betwijfeld worden. Othello bijvoorbeeld kenmerkte zich volgens 
eenn criticus juist door een grote 'laaghartigheid' van de karakters. Het stuk werd 
echterr wel zeer goed bezocht, getuige de zeer hoge gemiddelde recette van dit stuk 
(meerr dan ƒ900). Het is derhalve niet waarschijnlijk dat het grote publiek die 'on-
welvoeglijkheid'' ook zo'n bezwaar vond. Omdat een uitgewerkte karakterisering, 
deugdzaamm of niet, blijkbaar wel veel voorkwam, houdt ik het er op dat de uit-
werkingg van het karakter op zichzelf het publiek wel aangesproken heeft. 

Dee receptie kon ook beïnvloed worden door de begrijpelijkheid van het stuk. 
Ditt werkte tenminste gunstig uit voor Monzongo, of de koninklijke slaaf: 

488 De tooneelkijker III , 224-225. 
499 ZXAiV 7 (1834) X, 345. 
500 De Adas 24 (1831). De actrice vertoonde verder een grote 'innerlijke warmte des gemoeds' 
enn een 'vorstelijke grootheid van ziel', 'wat geen onderwijs geven kan'. 
511 De tooneelkijker I, 147 (Hamlet), 242-243 {Mahomet), 428 (Monzongo); ld. II , 97-98 (Achil-
les);les); ld. III , 21 (Michiel Adriaanszoon de Ruiter), 135-137 (Anthonius Hambroek), 158 (Athalta), 
211-2133 (Macbeth), 226 (Julius van Sassen); Melpomene en Thalia, 52-53 (Edipus); Het tooneel-
klokje,klokje, 66-67 (Merope); De Atlas (1831), nr. 24 (Merope); VLO (1821), 392 (Montigni); De bijen-
korfkorf \, 176 (Monzongo). 
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[...][...]  het algemeen kan eiken zin dezes treurspels bevatten, dat geenszins het geval is, van de 
hoogee stukken, want om deze wel te verstaan, wordt er meer gevorderd dan geschied- en 
aardrijkskunde.33 3 

Dee werking komt ter sprake in een recensie van Merope, waarin beweerd wordt 
datt 'het wezenli jk genot' niet paste bij de 'geest van de tijd'.54 Deze zinsnede doet 
sterkk denken aan de uitspraak van Bilderdijk over het 'genot van het dichtstuk als 
dichtstuk'' en moet waarschijnlijk in dezelfde betekenis worden opgevat. In over-
eenstemmingg met de observatie dat het 'wezenli jk genot' uit de tijd was, is de be-
weringg dat de werking van Gaston en Bayard berustte op 'nieuwsgierigheid' en 
'vermaak'' - het tegendeel van het door Bilderdijk gewenste treurspeleffect. Deze 
waarnemingg was echter van algemene aard, overgenomen uit La Harpe, en had 
niett speciaal betrekking op het Amsterdamse publiek.55 Een andere bijdetijdse 
werkingg hadden volgens de schrijver van Het kritisch lampje de treurspelen Maria 
Stuart,Stuart, koninginne van Schotland en Montigni: beide stukken hadden 

gewedijverdd [...] om tranen aan Amstels edel, zachtaardig, teeder, gevoelig vrouwenkoor 
aff  te persen [...] Het was een vrijwillig e tranenvloed. C'étoit la grande mode de se rendre 
aa ces representations.^ 

O okk deze modieuze sentimentaliteit lijk t mij ver verwijderd van het soort kunst-
genott dat Bilderdijk voorstond. 

N uu werd ook in recensies 'waarin de publieksreceptie niet aan de orde kwam, 
aann sommige treurspelen een niet-klassieke werking toegeschreven. Hamlet bi j -
voorbeeldd lijk t slechts schrik te hebben bewerkstell igd - er is tenminste sprake 
vann 'schriktooneelen'57 - tnjulius van Sassen en Macbeth riepen, althans bij de re-
censent,, 'huivering' of 'walging' en 'afgrijzen' op.58 Toch waren 'vrees en medelij-
den'' nog wel aan de orde, in elk geval bij Athalia, Ifigenia in Tauris en Merope.59 

Lageree recettes werden hierdoor blijkbaar niet veroorzaakt, want zowel Athalia 
alss Ifigenia in Tauris brachten gemiddeld meer dan ƒ800 op, de laatste zelfs veel 
meerr dan ƒ1000. 

Veell  algemene trends heb ik bij de langdurige succestreurspelen dus niet kunnen 
constateren;; alleen de uitgewerkte karakterisering komt dikwijl s als kenmerk te-
rug.. O ok is op grond van de gegevens die hier gebruikt zijn, geen duidelijke 
smaakveranderingg in de loop van de tijd te signaleren. De aspecten die aan de orde 
kwamen,, werden zowel bij de vroeg als de laat geprogrammeerde en ook bij de 
standvastigee stukken geconstateerd. 

522 De tooneelkijker 1,264-265 (Ifigenia in Tauris), 404-406 (Othello); ld. II , 427 (Gaston en Bayard). 
533 De bijenkorf I, 176. 
544 NAC&AH, 9-4-1839. 
555 De tooneelkijker II , 431. 
566 Het kritisch lampje, 12 (Cursivering HR). 
577 De bijenkorf '1,501. 
588 De tooneelkijker III , 214 (Macbeth), 225 (Julius van Sassen). 
599 De tooneelkijker I, 265 (Ifigenia in Tauris); ld. III , 157 (Athalia); Het tooneelklokje 68, 69 
(Mérope). (Mérope). 
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ToneelspelToneelspel I Over de invloed van dramatechnische elementen op de publieksre-
ceptiee zeggen de recensies van de langdurig succesvolle toneelspelen weinig. Op-
merkelijkk is wel een bespreking van het, in de jaren dertig geprogrammeerde, to-
neelspell  Het kasteel van Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk, 
waarinn beschreven wordt wat de 'huidige smaak' van het publiek 'thans vereischt': 

Eenee allezins belangrijke handeling, een levendige, natuurlijke gang, eene vloeijende, 
geestigee dialoog, wel geschetste en volgehouden karakters der onderscheiden personen 
vann het stuk.60 

Dezee kenmerken werden volgens de recensenten ook in enkele langdurig succes-
vollee treurspelen gevonden. Of ze ook veel andere toneelspelen kenmerkten, is uit 
dee recensies moeilijk op te maken. Wel lijk t in Preciosa, of het Spaansch heidinne-
tjetje de taal van belang geweest te zijn. Het uit het Duits vertaalde toneelspel ging in 
18300 in de Stadsschouwburg in première, volgens de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad in een bewerking bestaande uit 'de korte 
Spaanschee stanza', een strofevorm die men volgens de krant 'in onze tooneelstuk-
kenn niet gewend' was. Ook bevatte het spreekwoorden van 'Vader Cats', die naar 
dee mening van het blad evenwel verouderd en plat waren. Door dit alles was 'het 
romantischee waas, dat de Hoogduitsche Bloem zoo zeer versiert, [...] geheel er af-
gewischt'.611 Op dit manco zou veel commentaar gekomen zijn. Van wie is niet 
duidelijk,, maar ik neem aan vooral van geletterden, die het Duitse origineel ken-
den.. Toen in 1839 de belangstelling van het publiek enigszins verflauwd was, werd 
hett stuk naar een nieuwe vertaling gespeeld om de belangstelling weer op te wek-
ken.. De overzetting was een 'meer vloeijende en aan het oorspronkelijke zich 
hechtende,, [...] alware het in proza'.62 Een vloeiende, hier met 'romantisch' geas-
socieerdee taal lijk t zodoende voor tenminste een deel van de toeschouwers van in-
vloedd te zijn geweest. 

Bijj  De onechte zoon zou het thema een rol gespeeld hebben. De tooneelkijker 
zagg in dit stuk de zogenaamde 'groote wereld' bespot, wat vooral het armere pu-
bliekk geïnteresseerd zou hebben; het stuk heette 'het troetelkind van het Amster-
damsenn gemeen'.63 Het succes bij dit deel van de toeschouwers werd ook door een 
recensentt opgemerkt die doorgaans weinig met De tooneelkijker op had.64 Of het 
success inderdaad met de vermeende beschimping van de rijken te maken had, is 
echterr niet zeker, want beslist niet iedereen vond een dergelijke hoon in het stuk 
terug,, zoals blijkt uit een ingezonden brief in de Vaderlandsche letteroefeningen.b5 

BlijspelBlijspel I Ook blijspel-kenmerken die de toeschouwers aanlokten, worden niet 
bijzonderr vaak genoemd. Aspecten die wel vermeld worden, zijn - het zal nauwe-

600 NAC&AH, 9-11-1835. 
611 NAC&AH, 18-5-1839. 
622 Ibid. 
633 De tooneelkijker I, 273. 
644 Het kritisch lampje, 11. 
655 VLO (1818) II , 143-144. 
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lijk ss verbazen - de 'boertige' toon der handeling66 en grappige scènes,67 komische 
personages688 en leuke uitspraken.69 Sommige van die scènes zouden vooral aan 
'denn smaak der groote menigte een weinig te gemoet' gekomen zijn, zoals 'het sol-
lenn van Sanche in de deken' in Don Quichot.70 Ook van Kotzebues Pachter Veld-
komijnkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdeld huwelijk werd gezegd dat de 
'opeenhoopingg van kluchten' de 'onverstandige aanschouwers' - het woord 'aan-
schouwers'' is vast niet voor niets gekozen - moesten vermaken.71 

Bijj  een voorstelling van de Thönes Oude en nieuwe zeden waren volgens een 
fictievefictieve briefschrijfster van de zogenaamde oude, deugdzame stempel veel geest-
verwantenn aanwezig.72 Als dit inderdaad zo is, lijk t vooral het thema hen aange-
sprokenn te hebben, dat modieuze, verkwistende gewoonten in het begin van de 
negentiendee eeuw aan de orde stelde. Overigens was het een oud onderwerp, want 
hett was volgens het tijdschrift ook het onderwerp van onder meer Brandes' De 
vrouwvrouw naar de wereld en van De grijze man, of de rondborstige van d'Aubigny en 
Poujol.733 De vrouw naar de wereld werd wel in de Stadsschouwburg opgevoerd, 
maarr behoorde niet tot het succesrepertoire. Andere aspecten moeten dus de re-
ceptiee van Oude en nieuwe zeden ook beïnvloed hebben. 

Vann de komische personages die bij de publieksreceptie een rol speelden, wor-
denn onder meer onnozele landjonkers genoemd; zij vermaakten volgens De 
tooneelkijkertooneelkijker het publiek al 'van de tijden van MOLIÈRE af'. Dergelijke persona-
gess speelden een rol in Siegfried van Lindenberg, Pachter Veldkomijn, De spiegel 
derder vaderlandsche kooplieden, De zwetser en Het intermezzo.7*  Drie van deze 
stukkenn staan op het lijstje langdurige successtukken: Siegfried van Lindenberg, 
PachterPachter Veldkomijn en Het intermezzo. Toch kan het optreden van landjonkers 
niett de enige reden van het succes geweest zijn, want dan zouden de twee stukken 
vann Langendijk wellicht ook hoger op de successchaal gestaan hebben. Het tijd-
schriftt De bijenkorfVermoedde dat het succes van Het intermezzo onder meer te 
dankenn was aan het spel van Dirk Kamphuizen, die 'eene bijzondere geschiktheid 
voorr deze en soortgelijke rollen' zou hebben.75 

Hett is niet verwonderlijk dat de taal die de acteurs in hun komische rol moesten 
spreken,, bijdroeg aan het succes. Veel recensenten, zelf deel uitmakend van het 
'fatsoenlijke'' deel der natie, meenden dat die taal vooral de armere toeschouwers 
opp het schellinkje aansprak: het 'lirum, larum, de geliefkoosde woorden van on-
zenn jonker [in Het intermezzo] zijn ook die van het schellings tribunaal'',76 De taal 

666 NAC&AH, 27-10-1838. 
677 De tooneelkijker III , 75. 
688 ld. I, 314. 
699 De bijenkorf II, UI. 
7070 De tooneelkijker III , 75. 
711 Ibid., 85. 
722 DAN 3 (1829) 1,17. 
733 Ibid., 18. 
744 De tooneelkijker I, 42-44. 
755 De bijenkorf'11,116. 
766 De bijenkorf'II, 121. 
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wass niet altijd zo keurig als de recensenten zouden wensen; het dreigement van 
'Duper'' (in De doove) om 'pi! pi!' te zullen doen, werd als zeer onbehoorlijk ge-
boekstaafd;; toch zouden dergelijke voorstellingen de 'opcenten' van het repertoi-
ree zijn. Hiermee suggereerde de schrijver niet alleen dat het publiek deze stukken 
graagg zag, maar ook dat het zulke uitdrukkingen wel grappig vond.77 

Anderee opmerkingen gaan in op de, ook in de overige genres wel voorkomende 
'ongedwongen'' personages en 'vloeiende' taal, maar zulke beschrijvingen lijken 
niett te wijzen op het specifiek komische karakter waaraan de positieve publieks-
receptiee te danken zou zijn. 

ZangspelZangspel I Langdurig succesvolle zangspelen waren: Asschepoester van Etienne met 
muziekk van Rossini, Het sprakelooze meisje van Portici, of bet oproer te Napels van 
Scribee met muziek van Auber en Het vrijschot, of de zwarte jager van Kind met mu-
ziekk van Weber. Over de ontvangst van het eerste deden de tijdgenoten geen mede-
delingen,, wel over de andere twee. Dat is zeker voor Het sprakelooze meisje van 
PorticiPortici niet verwonderlijk, want dit was waarschijnlijk het meest geliefde toneel-
stukk in de hele periode! Niet alleen de cijfers tonen dit aan; het werd ook met zo-
veell  woorden gezegd door de commissarissen die, na een periode van tegenvallen-
dee kassa-inkomsten, bij het gemeentebestuur toestemming vroegen om het weer op 
hett repertoire te zetten. De motivatie van de toeschouwers om het stuk te gaan zien, 
iss eerder aan de orde geweest, maar voor de volledigheid herhaal ik hier de belang-
rijkstee punten. De toeloop van het publiek zou naar de mening van de critici een 
gevolgg zijn van nieuwsgierigheid naar het optreden van een doofstomme en naar de 
dramatiseringg van een oproer - twee aspecten die recht tegen de Frans-classicisti-
schee regels van voorbeeldige orde ingingen. Ook zou de belangstelling in hevige mate 
'ontvlamd'' zijn doordat er een vuurspuwende berg te zien was. Bovendien bracht 
hett 'geweld' van Aubers rijke instrumentatie het publiek in verrukking. In 1832 was 
tenslottee ook het 'oproerige tijdstip' een reden voor enthousiasme.78 

Bijj  Het Vrijschot was een belangrijke reden voor succes de verschijning van 
'heksenn en geesten'; 'de menschen gaan altoos daar henen, waar de duivel los is, en 
schrikbaree vertooningen plaats vinden'.79 De rol van de muziek werd hier dus niet 
benadrukt. . 

5.2.2.35.2.2.3 Scenische factoren 

Decor Decor 
Vann de langdurige successtukken waren er vijf voorzien van een nieuw decor: Al-
zire,zire, of de Amerikanen, Preciosa, of het Spaansch heidinnetje, Het sprakelooze 
meisjemeisje van Portici, Sylla, of de bevrijding van Rome en Het vrijschot, of de zwar-
tete jager. De meeste van deze toneelstukken waren zelf nieuw; alleen Alzire stond 
langerr op het programma en kreeg in 1824 nieuwe decors. Maar of de receptie van 

7777 Pandora, 22. 
788 DAN 2 (1828) XI, 352-362; Ibid. 2 (1828) XI, 386-390; ld. 6 (1832) XII , 363. 
799 U i (1827) VIII , 227, 231. 
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ditt treurspel toen door de decoraties beïnvloed werd, is niet bekend; de meeste re-
censiess dateren uit eerdere jaren en de kritiek in Het tooneelklokje van 1824 gaat 
niett op de nieuwe schermen in. Aangezien deze tragedie, ook op grond van eerde-
ree opvoeringen, tot het langdurig succesvolle repertoire gerekend moet worden, 
zullenn de nieuwe decoraties hoogstens een kroon op het werk geweest zijn; van 
groott belang voor de receptie in haar geheel waren ze waarschijnlijk niet. 

Dee besprekingen van de andere stukken maakten, meer of minder nadrukkelijk, 
well  melding van de positieve invloed van de decors op de receptie. Het grote en-
thousiasmee waarmee het publiek op de decors en machinerieën van Het sprake-
loozelooze meisje van Portici reageerde, is al beschreven.80 Aan het nieuwe decor van 
Preciosa,Preciosa, of het Spaansch heïdinnetje werden minder woorden besteed, maar het 
wass wel een van de aspecten die zou hebben meegewerkt 'om den goeden smaak 
enn de verschillende gevoelens, in de onderscheidene vakken van kunst bestaande, 
tee voldoen.'81 Het nieuwe Romeinse Forum dat Pfeiffer voor Sylla, of de bevrij-
dingding van Rome schilderde, had volgens de criticus 'een overheerlijk effect' - het 
grotee publiek is hier minder duidelijk in beeld, maar ik neem aan dat het decor ook 
dee overige toeschouwers niet onberoerd liet.82 Het decor van Het vrijschot wordt 
inn de recensies niet beschreven, maar het lijk t door de toeschouwers wel geappre-
cieerdd te zijn; de suggestie is, dat het succes van sommige zangspelen, waaronder 
HetHet vrijschot, bij de nog steeds te wensen overlatende kwaliteit van de zangstem-
menn gedeeltelijk aan het decor te danken was.83 

Ookk bij stukken die niet met een nieuw decor werden opgeluisterd, maakten de 
criticii  gewag van het belang van de decors voor de receptie. Het zou zelfs een van 
dee aantrekkingskrachten van treurspelen kunnen zijn: 

[...]]  alle redelijk goede Treurspelen zullen weder bezocht worden, indien men dezelve 
naarr eisch wil uitvoeren, zoo in Decoratie en Costumen, als in Spel, 

zoo vermelden de Tooneelkijkers naar aanleiding van een voorstelling van Ham-
let.let.%A%A Zij legden in deze recensie niet uit wat zij onder die 'eisch' verstonden, maar 
hett is niet onwaarschijnlijk dat zij hiermee doelden op een geografisch en histo-
rischh met de inhoud van het stuk overeenstemmende scenische invulling; blijkens 
anderee recensies was dit tenminste de verwachting die zij zelf van een voorstelling 
hadden.855 Nu waren er wel meer redenen voor het succes van een treurspel, maar 
enigee invloed van het decor op de receptie is wel waarschijnlijk. De positieve re-
actiess op het nieuwe bed in Othello zijn hierboven al vermeld. Van het omgekeer-
de,, negatieve effect is sprake bij een voorstelling van Brutus, waar de bordpapie-
renn god Mars, die ook nog 'onöogelijk aangestreken' was, in de armen dreigde te 
vallenn van de personages die hem aanriepen.86 

800 Zie p. 204. 
811 ƒ<£ 4 (1830) III , 80. 
822 Het kritisch lampje, 94. 
833 D A N 6 (1832) XII , 363-364. 
844 De tooneelkijker I, 153. 
855 Zie hoofdstuk 7. 
866 Pandora, 193. 
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Ofschoonn vooral een nieuw decor het succes van enkele successtukken mede 
bepaaldd zal hebben, kan niet vastgesteld worden dat een mooie decoratie een alge-
menee voorwaarde voor het welslagen van een toneelstuk was, de zojuist geciteer-
dee opmerking in De tooneeikijker ten spijt. Veel successtukken werden in de oude 
settingg gespeeld, en een systematisch verslag van de publieksreceptie van de stan-
daarddecorss ontbreekt. 

Kostuum Kostuum 
Tweee van de langdurig succesvolle toneelstukken waren 'versierd' met nieuwe 
kostuums:: De hondentrouw, of de moord in het woud van Bondy en Het sprake-
loozelooze meisje van Portici. Over de receptie ervan worden in de recensies geen me-
dedelingenn gedaan. Ook verder is de informatie hieromtrent schaars. De eerder 
aangehaaldee referentie in De tooneelkijker naar aanleiding van een voorstelling 
vann Hamlet, en een soortgelijke opmerking naar aanleiding van een opvoering van 
Brutus,Brutus,9,79,7 wijzen opnieuw op een veronderstelde voorkeur van 'de menigte' voor 
hett 'strelen der zinnen' in het algemeen, waartoe ook het kostuum een bijdrage 
konn leveren. 

Muziek Muziek 
Ookk over de muzikale omlijsting van het langdurig succesvolle repertoire kan ik 
kortt zijn. Er staan drie zangspelen op de lijst, waarvan de componisten Auber, 
Weberr en Maltha waren. Over het succes van hun muziek is al gesproken.88 Die 
heeftt ongetwijfeld het succes van de zangspelen beïnvloed. Dat van Auber en 
Weberr juist deze stukken zo hoog scoren op de succesladder, is vermoedelijk 
medee aan andere factoren te danken (over Maltha's Asschepoester is uit de recen-
siess minder bekend). Die zijn, voor zover ze bekend zijn, al aan de orde gekomen. 
Hett enige langdurig succesvolle blijspel dat met zang gelardeerd was, is het ano-
niemee De barbier van Strasburg, of de Frankfurter loterij. Of hier de muziek voor 
dee receptie van veel belang was, is onduidelijk. 

5.2.33 Conclusie 

Dee lijst met langdurig succesvolle toneelstukken bevat vooral veel treurspelen. 
Veell  daarvan werden voornamelijk op zaterdag ten tonele gevoerd. Dit komt 
overeenn met het algemene beeld, waarin het treurspel succesvol was, maar waarop 
dee dag van de week zeker van invloed was. Een duidelijk overwicht van 'romanti-
sche'' of klassieke/Frans-classicistische treurspelen - door tijdgenoten zo geclassi-
ficeerdd - was er niet. Op maandag en woensdag werden met name enkele succes-
vollee toneel- en blijspelen vertoond, veelal van Hoogduitse oorsprong. In het 
algemeenn waren veel langdurige successtukken uit Frankrijk afkomstig, maar na 
verloopp van tijd verschenen ook veel Nederlandse succestukken op het repertoi-
re.. Ook dit is conform de bevindingen over het repertoire als geheel. 

877 De tooneelkijker II , 369. 
888 Zie p. 185. 
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'De'' auteur speelde vermoedelijk bij het succes een kleine rol, mogelijke uitzon-
deringenn als Ducis, Voltaire, Kotzebue, Pixérécourt en Nomsz daargelaten. Na 
verloopp van tijd ruimden echter enkele geliefde stukken van zowel Voltaire, Kot-
zebue,, als Pixérécourt het veld. Zij maakten plaats voor stukken van andere be-
kendee auteurs, van onder meer Nederlandse treurspelen, maar ook van tot dan toe 
onbekendee schrijvers op het programma, zoals Feith, Van Winter, Klijn , Ruijsch, 
Vann den Bergh en Thöne. 

Dee nastukken lijken het succes van de langdurige successtukken weinig beïn-
vloedd te hebben. 

Dee redenen die volgens recensenten voor het succes wel verantwoordelijk wa-
ren,, zijn van nogal uiteenlopende aard. Dikwijl s terugkerend was alleen een uitge-
werktee karakterisering in succesvolle treurspelen. 

5.33 TIJDELIJKE SUCCESVOORSTELLINGEN 

5.3.11 Opvoeringsfrequenties en recettes 

Inn tabel 5.4 (bijlage 4) staan de toneelstukken die tot de categorie 'tijdelijk succes-
stuk'' gerekend kunnen worden. Daaruit blijkt dat van alle genres het toneelspel de 
meestee opvoeringen beleefde en ook de hoogste recettes had. Dat gold voor alle 
dagenn van de week, ofschoon op woensdag ook het blijspel hoge recettes had (ta-
bell  5.4a, bijlage 4). Op zaterdag was, na het toneelspel, het zangspel(-ballet) een 
goedee publiekstrekker. De tweede plaats in het klassement tijdelijke succesvoor-
stellingenn bekleedden het blijspel en het zangspel; de recette was doorgaans iets 
hogerr bij een blijspel. De recettes bij treurspelen zijn vergelijkbaar met die bij blij -
spelen;; in aantal opvoeringen komt het treurspel duidelijk achteraan, wat anders is 
dann bij het repertoire als geheel. 

Watt genre betreft, zijn er chronologisch geen duidelijke verschillen te constate-
ren;; anders dan bij het gehele repertoire, sierde nu het toneelspel gedurende de 
hélee onderzoeksperiode de meeste toneelaffiches (tabel 5.4c, bijlage 4). Vooral in 
dee periode 1830-1841 trok dit genre, gezien de recettes, vermoedelijk het meren-
deell  van de bezoekers. In de periode 1820-1830 waren de recettes bij de vertoning 
vann de verschillende genres nagenoeg gelijk en voor de periode 1813-1826 zijn 
geenn recettes bekend, zodat voor die jaren geen uitspraken over de vermoedelijke 
zaalbezettingg gedaan kunnen worden. 

Vann de verschillende bronculturen zijn Frankrijk en Nederland het best verte-
genwoordigdd (tabel 5.4b, bijlage 4). Op maandag en woensdag kwamen vooral 
Fransee toneelstukken voor het voetlicht; op zaterdag vooral Nederlandse, wat iets 
anderss is dan bij het hele repertoire. Toch lijk t de oorsprong van de tijdelijke suc-
cesstukkenn geen bijzonder belangrijke factor voor het succes, want de recettes lig-
genn bij alle bronculturen gemiddeld op ongeveer gelijk niveau - ook dit is anders 
dann bij het hele repertoire. Per weekdag zijn wel enkele verschillen te constateren. 
Opp maandag leverden Duitse drama's de hoogste recettes, terwijl op woensdag 
zowell  Duitse als Franse stukken veel geld in het laatje brachten; op zaterdag werd 
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eveneenss goed verdiend aan de vertoning van Franse stukken en ook Italiaans 
werkk bracht op deze dag veel op - maar aangezien dit uitsluitend zangspelen wa-
ren,, is hier vermoedelijk vooral het genre de wervende factor. 

Chronologischh is er wel sprake van een zekere verschuiving in de broncultuur; 
vann 1813 tot 1820 stonden zowel Franse als Duitse drama's vaak op het program-
ma,, van 1820 tot 1830 vooral Franse en van 1830 tot 1840 veel Nederlandse. Dit 
komtt ongeveer overeen met de situatie bij het hele repertoire. Uitgaande van het 
landd van oorsprong waren er in de periode 1820-1830 weinig verschillen in ver-
moedelijkee zaalbezetting, maar van 1830 tot 1841 waren er hogere recettes bij de 
vertoningg van Nederlands succeswerk. 

Behalvee bovengenoemde aspecten speelde bij het tijdelijke succesrepertoire de 
dagg van de week een belangrijke rol in het publieksbezoek, evenals bij het toneel-
aanbodd in zijn geheel. Ook de tijdelijke successtukken werden het vaakst op za-
terdagg vertoond. Op deze dag was de zaal vermoedelijk ook het beste gevuld; de 
recettess op andere dagen waren doorgaans twee- tot driehonderd gulden lager. 

Gezienn het grote aantal auteurs dat slechts één tijdelijk successtuk leverde, mag 
wordenn aangenomen dat de schrijver van het toneelstuk niet de voornaamste re-
denn van het publieksbezoek is geweest. Kotzebue is een uitzondering; van hem 
warenn vijf werken korte tijd succesvol. Ook Van Lennep, Picard, Ruijl, Scribe, 
Warnsinckk en Westerman zijn mogelijk succesvolle schrijvers geweest; zij schre-
venn minstens één drama dat korte tijd succesvol was. 

Vann de scenische aspecten is vanuit kwantitatief standpunt de invloed van mu-
ziekk gering; de zangspelen buiten beschouwing gelaten, waren muzikale elemen-
tenn slechts toegevoegd aan twee toneelspelen en één 'voorstelling'. De gemiddel-
dee recettes van de uitvoeringen van toneelspelen met muziek, ruim ƒ900, 
overtroffenn echter nauwelijks die van toneelspelen zonder muziek. 

Bijj  de zangspelen zou de geliefdheid van een voorstelling bepaald kunnen zijn 
doorr de soort muziek. Die wordt vooral zichtbaar in de naam van de componist. 
Opvallendd is dat de meeste muziek van Nederlandse of Duitse componisten was -
anderss dan bij het hele repertoire; er waren vier Nederlandse opera's (29 opvoe-
ringen),, vier Duitse (25 opvoeringen), één Franse (4 opvoeringen), één Italiaanse 
(111 opvoeringen) en één Italiaans/Duitse oorsprong (18 opvoeringen). Juist com-
ponistenn van wie pas laat - eind jaren dertig en begin jaren veertig - werk te belui-
sterenn was, duiken op in de lijst van tijdelijke successtukken: Beethoven, Berlijn, 
Smits.. De vraag rijst of deze werken niet langer succesvol zouden blijken als een 
langeree periode onderzocht zou worden, maar dat valt buiten mijn bestek. Ook in 
dee andere genres met muziek was de compositie van Nederlandse muzikale oor-
sprong;; dit komt overeen met de algemene situatie. 

Nemenn we de cijfers als uitgangspunt, dan blijken, net als bij het repertoire als ge-
heel,, ook de kostuums geen grote rol te spelen in het succes; slechts twee toneelstukken 
werdenn in nieuwe kostuums opgevoerd; een eventuele invloed van bestaande kos-
tuumss komt niet in de tellingen tot uitdrukking. Evenals bij het volledige repetoire, 
droegg het decor mogelijk wel tot het succes bij. Maar liefst dertien tijdelijke succes-
stukkenn werden in een nieuwe setting gespeeld; dat is een behoorlijk groot aantal, 
wantt er werden in totaal maar 32 hoofdspelen van een nieuw decor voorzien. 
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Opp het succes kan ook de combinatie met een bepaald nastuk van invloed zijn 
geweest.. Bij de meeste tijdelijke succesvoorstellingen is geen sprake van een com-
binatiee met een nastuk dat hoge en na verloop van tijd duidelijk afnemende recet-
tess laat zien - wat op invloed van het nastuk zou kunnen wijzen. Van zo'n ver-
schijnsell  is echter wel iets waarneembaar bij het ballet-pantomime Arlequin, 
begunstigdbegunstigd door de gelukgodinnen, of de misleide voogd. Dit ballet-pantomime 
zouu dan ook het succes van het begeleidende, tijdelijk succesvolle blijspel De 
menageriemenagerie van Albini beïnvloed kunnen hebben. Heel vaak opgevoerde nastuk-
kenn komen wij in combinatie met een tijdelijk successtuk vaker tegen. Zo werd het 
driee keer gespeelde toneelspel Constance, of de gevolgen van den hoogmoed van 
d'Epagnyy twee keer gevolgd door het ballet-pantomime Arlequin gelukkig 
visscber,visscber, dat maar liefst 36 opvoeringen te beurt viel, en één keer door het ballet-
pantomimee De herderin soldaat, dat 44 keer vertoond werd - de speeltijd van bal-
let-pantomimess was maximaal 21 gemiddeld per seizoen. Ook het anonieme to-
neelspell  De ouderwetsche trant werd gecombineerd met Arlequin gelukkig 
visscher:visscher: bij zes van de zeven opvoeringen. Alledrie de voorstellingen van het to-
neelspell  De trouwring van Wenzel Tremler Lembert werden gespeeld met het bal-
let-pantomimee Arlequin in armoede, of het vermogen van den gouden hamer, dat 
inn totaal dertig keer gegeven werd. Westermans historische toneelspel Marco Boz-
zaris,zaris, of de Grieken werd vijf keer vertoond met De herderin soldaat en één keer 
mett het toverballet Asschepoester, dat dertig keer geafficheerd was. Ruijls treur-
spell  Raymond van Toulouze, of de Albigenzen was van de negen voorstellingen 
zevenn keer met het vaak gespeelde ballet-pantomime De belagchelijke landjonker, 
ofof het vastenavondfeest te Marseille gecombineerd. Kotzebues toneelspel Robert 
Maxwell,Maxwell, of de offerdood werd bij drie van de vijf voorstellingen samen met De 
belagchelijkebelagchelijke landjonker gespeeld. Het anonieme familie-tafereel Koopman Stark, 
ofof het Duitsche huisgezin werd bij de helft van de voorstellingen vertoond met het 
'komischh ballet-pantomime' Karel en Georgette, of een uitstapje naar Haarlem, 
datt het buitengewoon hoge aantal van 48 voorstellingen te zien gaf. Het toneelspel 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later, van het trio Dupeuty, Fontan en Davrigny, werd één 
keerr met het ballet-pantomime Aladyn, of de wonderlamp en 14 keer met het bal-
let-pantomimee De schoone slaapster gegeven, die allebei 47 vertoond werden. An-
celotss toneelspel Clemence, of de dochter van den advokaat was op zes van de 
twaalff  avonden te zien in combinatie met De schoone slaapster; Körners zangspel 
DeDe bergwerkers op twee van de drie dagen. In al deze gevallen was dus het groot-
stee deel van de opvoeringen van de hoofdspelen geprogrammeerd samen met een 
zeerr veel gespeeld nastuk.89 Het ligt voor de hand dat bij de hier genoemde stuk-
kenn de vermoedelijk succesvolle nastukken op zijn minst hebben bijgedragen tot 
hett succes van de betreffende hoofdspelen. 

Bijzonderee gebeurtenissen, zoals debuten, benefieten, premières, bezoek van de 
koningg of voorstellingen voor het Fonds, zouden het succes van de voorstellingen 

899 Zo'n combinatie kwam vaker voor dan hier is vermeld, maar dan werd slechts één voorstelling, 
off  enkele voorstellingen, uit de reeks van het tijdelijke successtuk gevolgd door een succesvol na-
stuk;; in zo'n situatie was het succes van het hoofdspel waarschijnlijk niet aan het nastuk te danken. 
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kunnenn vertekenen als er bij het merendeel daarvan sprake was van zulke bijzon-
derheden.. Dat is meestal niet zo. Er zijn enkele twijfelgevallen, waar bij minstens 
dee helft van de voorstellingen iets bijzonders aan de hand was, maar waar contro-
lee met behulp van recettes niet mogelijk is, omdat opbrengstgegevens ontbreken: 
DeDe dorpsbarbier, of de menschenkenner ten plattenlande (blijspel van Picard); 
NathanNathan van Genève (toneelspel van Warnsinck); Oberon, koning der bescherm-
geestengeesten (zangspel van Giesecke); De Tooverfluit (zangspel, met muziek van Mo-
zart,, libretto van Schikaneder); Het Toover-klokje, of Lucifer-page (toneelmatig 
zangspell  van Théaulon de Lambert); Valvaise en Adelaide, of de zegepraal der 
vriendschapvriendschap over de liefde (toneelspel van Wiselius).90 Bij Warnsincks vaderlands 
toneelspell  De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein hebben waarschijn-
lij kk bijzondere gebeurtenissen wel invloed op het succes gehad: vrijwel alle voor-
stellingenn gingen gepaard met een nastuk waarbij de buitenlandse gastspelers Ko-
hierr hun kunsten vertoonden; de andere twee voorstellingen, in reprise, betroffen 
benefietenn voor de actrice Kamphuizen-Snoek. Zij beïnvloedde mogelijk ook het 
success van Kotzebues Robert Maxwell, of de offerdood, omdat de andere voor-
stellingenn van dit stuk veel lagere opbrengsten hadden. 

Inn andere gevallen bevestigen waarschijnlijk benefieten en het bezoek van de 
koningg het succes van de voorstellingen. 

Enkelee voorstellingen waren echte kermisvoorstellingen, waarvan het stuk al-
leenn tijdens de kermis werd geprogrammeerd: het toneelspel De brandstichting, of 
dede onschuldig veroordeelde van Spiesz; het toneelspel De kruisvaarders van Kot-
zebue;; het blijspel De menagerie van Albini ; het zangspel Het vrouwtje van den 
DonauDonau van K.F. Hensier; het zangspel Welkomstgroet voor de Amsterdamsche 
schutterijschutterij 1834 van Roobol. Het toneelspel Moederliefde en heldenmoed, of de ge-
vangenisvangenis op het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen van Ruijsch en het toneelspel 
HetHet visschersmeisje, of de ruïne aan den oever van den Rhyn van Cramer werden 
ookk op andere tijdstippen opgevoerd, maar omdat zij tevens een groot aantal ke-
renn tijdens de kermis op de planken werden gebracht, reken ik ook deze werken 
tott de kermisstukken. 

Drama'ss die sporadisch tijdens de kermis voor het voetlicht kwamen, zijn het 
zangspell  Armando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte (zonder auteur); het 
toneelspell  De ekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en 
d'Aubigny;; het treurspel Genoveva van Hilman; het toneelspel De graaf van Wal-
tonton (zonder auteur); de toneelmatige voorstelling De roem van twintig eeuwen 
vann Van Lennep; het treurspel Scipio en de Spaansche bruid van Warnsinck. Ook 
bijj  deze stukken heeft de kermis het succes vermoedelijk in gunstige zin beïn-
vloed. . 

Concluderendd kunnen wij stellen dat van de tijdelijke successtukken vooral het 
genree en wellicht ook het decor in het succes een rol gespeeld hebben. Een enkele 
keerr kan de keuze van het nastuk invloed gehad hebben. 

900 Als er wel recettes beschikbaar waren geweest, had gecontroleerd kunnen worden of de op-
brengstenn hoger waren als er iets bijzonders aan de hand was, dan wanneer dat niet zo was. 
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5.3.22 Toneelrecensies 

5,3.2.15,3.2.1 Contextuele factoren 

BijzondereBijzondere gebeurtenissen 
PolitiekePolitieke gebeurtenissen I De gunstige receptie van het Nederlandse treurspel 
GroningenGroningen ontzet van Ruijl was naar de mening van de recensent van De Vader-
landselandse letteroefeningen voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan *de tijds-
omstandigheden':911 de Belgische Opstand; het toneelstuk ging in première op 15 
novemberr 1832. Kort daarvoor, in oktober, hadden Frankrijk en Engeland een 
embargoo op de Nederlandse schepen gelegd en een blokkade van de Nederlandse 
havenss ingesteld, in een poging Willem I te dwingen de internationale regeling van 
dee verdeling van het Koninkrijk te accepteren. De Fransen hadden de citadel van 
Antwerpenn gebombardeerd, wat resulteerde in de overgave van deze stad. Ruijl 
zinspeeldee in zijn treurspel op de Franse aanval, door de dreigende inname van de 
stadd Groningen door Lodewijk XIV in 1672 te dramatiseren. De gevaren die in het 
'rampjaar'' aan de orde waren, achtte men nu weer actueel. Door te verwijzen naar 
alss gelijksoortig beschouwde gebeurtenissen in de zeventiende eeuw speelde de 
schrijverr in op nationalistische gevoelens van het publiek; de zeventiende-eeuwse 
'heldhaftigee verdedigers' van Groningen werden vereenzelvigd met de contempo-
rainee verdedigers van het Nederlandse grondgebied.92 

Eenn andere politieke gebeurtenis die haar weerslag vond in een succesvol to-
neelstuk,, is de Griekse vrijheidsstrijd tegen de Turken in 1821-1829. Dit drama 
werdd in Westermans toneelspel Marco Bozzaris, of de Grieken in beeld gebracht; 
hett stuk ging in 1824 in première. Het vond volgens een van de recensenten veel 
bijval,, al worden de oorlogshandelingen niet direct als reden genoemd. De com-
missarissenn zagen in de actualiteit van het stuk mogelijk wel een publiekstrekker, 
wantt de affiches prezen het stuk aan met de wervende mededeling: 'uit de ge-
schiedeniss van deze eeuw'. Ofschoon het hier om een internationaal onderwerp 
ging,, moest ook dit stuk de gedachten van het publiek terugvoeren naar de ge-
schiedeniss van de eigen vrijheidsstrijd, getuige het voorwoord van de schrijver:'... 
mijnee landgenooten, welke zoo veel prijs op godsdienst en vrijheid stellen'.93 

Meerr expliciete opmerkingen over het verband tussen politieke gebeurtenissen 
enn de receptie van tijdelijke successtukken heb ik niet aangetroffen. Wel werden 
naarr zeggen van critici vaderlandse gevoelens opgeroepen door het tijdelijk suc-
cesvollee toneelspel De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein van Warn-
sinckk en door het succesvolle treurspel Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syra-
cusecuse van Bousquet. Deze stukken werden al in 1820 respectievelijk 1828 
opgevoerdd en hadden dus niet per se met de Belgische Opstand te maken. De re-

911 VL O (1833) 1,33. 
922 NAC&AH, 10-12-1832; zie ook: J. Ruijl, Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel (Am-
sterdamm 1832), voorberigt [1], 
933 M. Westerman, Marco Bozzaris, of de Grieken, historisch tooneelspel (Amsterdam 1824), 
berigtt VI . 
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censentt van het eerstgenoemde stuk werd getroffen door 'de echte vaderlandsche 
deftigheid,, de godsdienstige en hartelijke toon, waarop de gemoederen onzer 
voorvaderss gestemd waren'. Het publiek 'scheen in datzelfde gevoel te deelen', 
wantt toen op het toneel Hugo de Groot afscheid moest nemen van zijn vrouw kon 
'hett vaderlandsch gevoel zich niet [...] weerhouden, maar [moest] zich door tranen 
[...]]  ontlasten'. De dichter had naar de mening van de scribent zijn doel bereikt en 
dee 'vaderlandsche harten getroffen, door vaderlandsche deugden te schetsen . 
Maarr 'misschien ben ik op dit punt wel een weinig bevooroordeeld', dekte de re-
censentt zich vervolgens in.94 Dit kan het geval geweest zijn, maar andere critici na-
menn eenzelfde vaderlandslievendheid bij het publiek waar. Michiel de Ruiter was 
volgenss het tijdschrift Apollo bij alle politieke gezindten geliefd, en het vóórko-
menn van De Ruiters naam in de titel van het stuk zou dan ook een van de redenen 
zijnn voor de grote opkomst van het publiek; een half uur vóór aanvang van de 
voorstellingg was de zaal al helemaal bezet.95 In de gedrukte tekst van het stuk uit 
1828,, dat het jaar daarvoor naar het handschrift van de dichter was gespeeld, werd 
dee reactie van de toeschouwers genoteerd: het werk 'genoot eenen vrij algemeen-
enn bijval', klaarblijkelijk 'om de verdiensten der behandeling zelve, als om den 
hoofdpersoonn van het stuk'.96 Wat betreft het succes van vaderlandse thema's is 
ookk een aantekening van Van Walré vermeldenswaardig; in het 'voorberigt' bij 
zijnn treurspel Diederijk en Willem van Holland merkte hij op dat 'sinds [zijn] 
heugenis,, welbewerkte Vaderlandsche Historiestukken steeds den volke bovenal 
aangenaamm waren'.97 

Voorr de opvoering van de zojuist genoemde toneelstukken was geen directe po-
litiekee aanleiding aanwezig. Men ziet hier een uiting van door Van Sas als alge-
meenn gekenschetst 'nationaal gevoel' dat onder andere in de eerste helft van de ne-
gentiendee eeuw in de maatschappij op veel terreinen merkbaar was.98 

Hoewell  de recensenten bij de overige succesvolle Nederlandse toneelstukken 
geenn melding maakten van vaderlandsliefde als factor in de publieksreceptie, is het 
aannemelijkk dat dit vaker een rol gespeeld heeft dan uit de toneelrecensies blijkt . 
Alss het nationale gevoel een positieve invloed had op de receptie van vaderlands 
historiedramaa buiten perioden van politieke onrust of euforie, dan zal dat zeker 
hett geval geweest zijn in roeriger tijden. Ik denk vooral aan de periode kort na de 
Fransee tijd en die van de Belgische Opstand. Het alom reeds aanwezige nationale 
gevoell  werd toen immers getransformeerd tot een uitgesproken fel nationalisme.99 

Inn dit verband is het dan ook opvallend dat een deel van de Nederlandse tijdelij -

944 Euphonia 7 (1820), nr.7, 105-106. 
955 Apollo, Bijvoegsel tot no. 11, 1-2; andere redenen waren de onbekendheid met een nieuw 
stuk;; het optreden van Snoek als Michiel de Ruiter; de première. Zie ook: DAN 1 (1827) XII , 351. 
966 Michiel Adriaanszoon de Ruiter te Syracuse [5]. 
977 J. van Walré, Diederijk en Willem van Holland, treurspel (Amsterdam 1821), voorberigt VI . 
988 Van Sas, 'Nationaliteit in de schaduw van de Gouden Eeuw'; ld., 'De mythe Nederland', De 
NegentiendeNegentiende Eeuw 16 (1992) nr. 1, 4-22; Idem, 'Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands ge-
voel'. . 
999 Idem, passim. 
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kee successtukken bestaat uit werken met een historisch thema, zoals: De admiraal 
PietPiet Hein te Delftshaven (Nederlandse Opstand), Groningen ontzet (Rampjaar), 
MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Ant-
werpenwerpen (Nederlandse Opstand), De ontkoming van Hugo de Groot, uit Loeves-
tein,tein, in 1621 (Godsdiensttwisten), Radboud de Tweede, koning van Friesland 
(strijdd christenen en Friese heidenen in de achtste eeuw), De roem van twintig 
eeuweneeuwen (van Batavieren tot Belgische Opstand), Vorstin en vrouw (Hoekse en Ka-
beljauwsee twisten).100 De thematiek betrof dus vijf keer gebeurtenissen uit de Ne-
derlandsee Opstand en (andere) voorvallen uit de zeventiende eeuw; één keer de 
Belgischee Opstand; twee keer een gebeurtenis uit de achtste en de vijftiende eeuw. 

Hett succes van de zestiende en zeventiende eeuw als tijdperk waarin het drama 
zichh afspeelde, had alles te maken met de aard van de nationale gevoelens in 
Noord-Nederland;; die waren sterk gericht op de gouden tijden van weleer, waar-
inn vaderlandsliefde een vanzelfsprekend verschijnsel zou zijn geweest. De natio-
nalee deugden uit die perioden waren het navolgen waard, omdat zodoende het 
morelee en economische verval dat zich in diverse segmenten van de maatschappij 
zouu manifesteren, gekeerd zou kunnen worden. Tijdens de Belgische Opstand zag 
menn bovendien in veel zestiende- en zeventiende-eeuwse gebeurtenissen parallel-
lenn met de eigen tijd.101 

Ookk in de euforische tijd na het vertrek van de Fransen en tijdens de vestiging 
vann het Koninkrijk der Nederlanden werd door sommigen de zeventiende eeuw 
opp één lij n gesteld met de eigen tijd. In zijn 'voorberigt' bij het succesvolle histo-
rischh toneelspel De admiraal de Ruiter te Napels vergelijkt de auteur, Westerman, 
Michiell  de Ruiter met een zeeheld van zijn eigen tijd, luitenant-admiraal Van 
Kinsbergen,, aan wie hij zijn toneelstuk opdroeg. Onderwerpen zoals het zijne 
zoudenn volgens Westerman in staat zijn 'om, naar berekening van de heerschende 
stemming,stemming, de vreemde voortbrengselen met overleg door eigen te doen vervan-
gen'.1022 Westerman ging hier duidelijk uit van het succes van vaderlandse-historie-
stukkenn bij het publiek. 

Tweee treurspelen waarin vroegere tijden gedramatiseerd zijn, Agathocles van 
Klij nn en Radboud de Tweede, koning van Friesland van Van Halmael, gaan over 
dee strijd voor het christendom. Die stond iets verder af van de gebeurtenissen in 
dee jaren tien en dertig - in beide stukken gaat het om het katholieke christen-
domm -, maar Agathocles deinde in elk geval wel mee op de zee van vaderlandslief-
de.. Het stuk handelde over het uitroepen van het christendom tot staatsgods-
dienstt door Constantijn de Grote103 met wie, via de opdracht aan de koning 
voorinn het toneelstuk, Willem I vereenzelvigd werd met de woorden 'Niets blinkt 

1000 Het 'thema' van een toneelstuk of voorstelling was geen onderwerp van onderzoek, maar 
omdatt ik dit in een andere bijdrage voor historiedrama in de periode 1830-1840 onderzocht heb, 
vatt ik de resultaten daarvan samen. Zie ook de volgende noot. 
1011 Zie voor verband tussen de achterliggende nationalistische mentaliteit en het repertoire van 
dee Stadsschouwburg tijdens de Belgische Opstand: H. Ruitenbeek, 'Vaderlands verleden in de 
Amsterdamsee Stadsschouwburg 1830-1840'. 
1022 Westerman, De admiraal de Ruiter te Napels, voorberigt, X (cursivering HR). 
1033 H.H. Klijn , Agathocles, treurspel (Amsterdam 1832), voorrede, 3. 
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zooo heerlijk, niets zoo schoon/ Dan Christenwijsheid op den troon'.104 

Dee toneelstukken met een nationaal en veelal nationalistisch onderwerp doen 
vermoedenn dat op het succes van deze stukken politieke gebeurtenissen wel dege-
lij kk van invloed waren, ook wanneer het expliciete verband in toneelrecensies ont-
brak.. Anderzijds moet de invloed van die politieke gebeurtenissen op het succes 
vann de individuele stukken niet overdreven worden; alleen al in de jaren 1830-
18400 werden er vijfti g historiedrama's vertoond, waarvan er slechts zeven tijdelijk 
succesvoll  waren. 

CultureleCulturele gebeurtenissen I In oktober 1824 werd het vijftigjari g bestaan van de 
Stadsschouwburgg op het Leidseplein gevierd met de opvoering van een speciaal 
voorr de gelegenheid geschreven toneelstuk, Het tempelfeest, na het vijftigjarig be-
staanstaan des Amsterdamschen Stads Schouwburgs van Foppe. Om een toepasselijk 
toneelstukk te verkrijgen, hadden de commissarissen een prijsvraag uitgeschreven; 
Foppee was de winnaar. De zaal van de schouwburg was feestelijk geïllumineerd en 
ookk de bewoners van het Leidseplein hadden aan hun huizen verlichting aange-
bracht.1055 Het ligt voor de hand dat het succes van dit toneelstuk samenhing met 
dezee feestelijkheden. Op de eerste avond ging immers 'menig nieuwsgierige [...] 
tempelwaarts';; de zaal was 'door alle standen wel bezet'.106 

Vann de invloed van andere culturele gebeurtenissen blijkt in de recensies weinig. 
Alleenn de kermis was door de jaren heen een bijzondere publiekstrekker. Het re-
pertoiree was in die periode meestal niet zwaar; alleen op zaterdag werd vaak van 
hett echte kermisrepertoire afgeweken en een treurspel op het programma gezet. 

BekendheidBekendheid van de voorstelling 
Inn recensies trof ik zeventien keer opmerkingen aan over de bekendheid van het 
betreffendee werk; drie keer kwam ik een vermelding tegen van de omgekeerde si-
tuatie.. Op vier verschillende manieren kwam die bekendheid tot uiting: in relatie 
tott het aanbod in andere theaters; in relatie tot het repertoire in het verleden; via 
hett oeuvre van een bepaalde auteur of componist; in relatie tot de bron van de to-
neeltekst.. Ook combinaties kwamen voor. In hoeverre de voorstellingen in de 
Stadsschouwburgg anders waren dan de opvoeringen in vroegere tijden en in ande-
ree theaters, of dan de voorstellingen van andere werken uit iemands oeuvre, werd 
zeldenn en dan slechts voor een enkel detail uitgewerkt. Ook de preciese verande-
ringenn die gepaard gingen met de bewerking van een bepaalde bron tot een to-
neelstukk komen zelden aan de orde. 

Dee bekendheid van een successtuk via een van de andere Amsterdamse theaters 
werdd genoemd bij: het toneelspel Arthur, of zestien jaren later van Dupeuty, Fon-
tann en Davrigny; het blijspel De bruid van Vreeland van Von Weissenthurn; het 
toneelspell  Het geheim van Arnould en Fournier.107 Steeds werd de positieve re-

1044 Ibid., IV. 
1055 AKZ.fi (1824) II, 270. 
1066 Het tooneelklokje, 102. 
1077 NAC&AH, 22-12-1838, 25-4-1840, 11-3-1841, 15-3-1841. 
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ceptiee in die schouwburgen vermeld.108 Ook de omgekeerde situatie kwam voor: 
hethet toneelmatige zangspel Oberon, met de muziek van Weber, werd eerst in de 
Stadsschouwburgg opgevoerd en enkele jaren daarna ook in de Hoogduitse 
Schouwburgg met gejuich ontvangen.109 Succesvolle opvoeringen in een theater in 
hett buitenland gingen volgens de recensies vooraf aan de Amsterdamse vertoning 
vann het toneelspel De boodschaplooper uit behoefte van F. en C. Laloue en van het 
toneelspell  Romeo en Julia van Weisse.110 Nergens werd expliciet vermeld dat dit 
laatstee soort bekendheid een gunstig effect had op de receptie van de opvoeringen 
inn de Stadsschouwburg. De recensent constateerde slechts dat het werk ook op 
anderee plaatsen (al) veel bezoekers trok én vermeldde vervolgens dat de uitvoering 
inn de Stadsschouwburg positief ontvangen werd; een uitdrukkelijk oorzakelijk 
verbandd legde hij niet. Wel werd, in een kritiek van Arthur, of zestien jaren later, 
gezegdd dat de opvoering van dit stuk in de Stadsschouwburg zo kort na de 'mees-
terlijkee uitvoering' in de Franse schouwburg - 'waarin vooral Madame Albert, de 
bevalligee heldin der vaudevile, zoo zeer uitmuntte' - 'eene gewaagde onderne-
ming'' was.111 Een vergelijking van de verschillende voorstellingen zou dus ook 
well  eens in het nadeel van de Stadsschouwburg kunnen uitvallen. De opvoering 
vann Arthur kon volgens de recensent de vergelijking echter met glans doorstaan; 
dee 'proefneming [was] volkomen geslaagd [en] de hoogst gespanne verwachting 
[...]]  verre [...] overtroffen'.112 Ook als dit niet het geval was geweest, zou de Fran-
see uitvoering voor sommige toneelliefhebbers een reden kunnen zijn geweest om 
dee voorstelling in de Stadsschouwburg te gaan zien; dit was het in elk geval voor 
dee recensent. Overigens is dit een van de weinige recensies waar, heel globaal, ge-
sprokenn werd over een vergelijking tussen een vroegere en een latere opvoering. 

Hett impliciete verband in enkele recensies tussen de opvoering in andere 
theaterss en het succes van het toneelstuk in de Stadsschouwburg, is een indicatie 
voorr deze vorm van bekendheid als factor in het succes van die toneelstukken in 
hett stedelijk theater. Dat ook de commissarissen dit zo opvatten, blijk t uit de aan-
kondigingg van de uitvoering van het (tijdelijk succesvolle) toneelspel De bruids-
kroon,kroon, of de droomverschijning van Cuno. Het affiche vermeldde: 'Nooit op eenig 
Hollandsenn Tooneel, maar in de voornaamste Hoogduitsche steden, bij herhaling 
vertoond'.. Volledigheidshalve moet ik opmerken dat ook een primeur voor de 
Stadsschouwburgg op de affiches nadrukkelijk kenbaar gemaakt werd: Bilderdijks 
treurspell  Willem van Holland bijvoorbeeld werd in januari 1814 aangekondigd 
mett de vermelding: 'Nooit op eenig Tooneel vertoond'. 

Vann bekendheid van een tijdelijk successtuk vanwege een vroegere opvoering in 
dee Stadsschouwburg is in recensies sprake bij: de toneelspelen De kruisvaarders 
vann Kotzebue; Romeo en Julia van Weisse; De graaf van Walton, of de subordina-
tietie (zonder auteur). Hier gingen de recensies wel in op de inhoudelijke publieks-

1088 Het gaat mij hier overigens alleen om berichten die de publieksreceptie erbij betrekken. 
1099 DAN 7 (1834) III , 74-77. 
1100 Het tooneelklokje, 185; DAN 1 (1827) VIII , 219. 
1111 NAC&AH, 22-12-1838. 
1122 Ibid. 
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receptie.. Niet alle aspecten van de opvoeringen werden nog door het publiek ge-
waardeerd.. Bij De kruisvaarders was één van de aantrekkelijke aspecten altijd de 
inmetselingg van een jonge non, maar het effect ging bij de reprise in 1823 verloren 
doorr een verkeerde casting; Anna Maria Kamphuizen werd met 44 jaar inmiddels 
tee oud gevonden voor de rol. Juist het 'ontluikende knopje levend te zien begra-
ven,, deed [voorheen] het jonge bloed der aanschouwers verstijven'; nu werden 
volgenss de recensent 'alle z7/#5*e-wekkende tooneelen [...] misvormd' en verlieten 
veell  toeschouwers voortijdig de zaal.113 Het publiek werd dus in haar verwachting 
teleurgesteld.. Ook het toneelstuk Romeo en Julia was niet meer bij alle sociale ge-
ledingenn van het publiek geliefd. De rijke toeschouwers die vroeger de balkons 
bevolkten,, waren volgens de criticus niet meer bij de voorstelling aanwezig, om-
datt het thema van trouwe liefde hen niet meer aansprak. 

[...]]  de meisjes [in de balkons] zijn zoo getrouw niet meer ah Julia. Om een niets verande-
renn zij van minnaar; zij gaan zich niet meer dood houden, zoo als ik in een grafgewelf [zegt 
Juliaa in een fictief gesprek met Romeo]. In een boudoir mag het plaats hebben, dat is mo-
gelijk,, maar dan moet er een papegaai, een hond of eene kat tegen over haar zitten, om af-
leidingg te verschaffen. Mijne bedrijven bekoren haar niet meer. Ja, regt zoo Julia', [zegt 
Romeo]]  zoo is het met de jongens van het opkomend geslacht ook gelegen. Zij steken zich 
niett meer dood, omdat zij hunne beminde niet krijgen kunnen. Dat zij eenen roes drin-
ken,, en dan te paard gaan zitten, om zich te verzetten, is mogelijk; maar sterven daar heb-
benn zij geen' trek in."4 

Hierr was het stuk hetzelfde gebleven, maar de smaak van sommige toeschouwers 
veranderd.. Dit was volgens de recensent ook het geval bij De graaf van Walton. 
Dee krijgstonelen wekten geen interesse meer omdat er 'te lang gejammerd' 
werd.115 5 

Dee vertrouwdheid van het publiek met het oeuvre van een auteur of componist 
kwamm ter sprake bij besprekingen van: het treurspel Agatbocles van Klijn ; het 
zangspel-ballett Brama en Zoloë, of de verliefde Bayadere van Scribe en Auber; het 
toneelmatigee zangspel Oberon, koning der beschermgeesten van Von Giesecke en 
Weber.. Van Klij n werd gezegd dat hij met 'roem bekend [is] door zijnen FILIPS 

VANN EGMOND, maar niet minder door zijnen, met ongewone toejuiching ontvan-
genenn MONTIGNI' ;1 l6 Scribe was 'vermaard' en Auber 'niet minder beroemd en ge-
liefkoosd';1177 Weber had met zijn eerder opgevoerde toneelmatige zangspel Het 
vrijschot,vrijschot, of de zwarte jager 'reeds een' onverwelkbaren roem [...] verworven'.118 

Hett wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar ik neem aan dat het publiek zich 
doorr die roem ook bij de nieuwe stukken van deze kunstenaars naar de schouw-
burgg liet leiden. 

1133 Het kritisch lampje, 140-141. 
1144 DAN\ (1827) VIII , 223. 
1155 Het tooneelklokje, 87. 
1166 VLO (1832) 1,405. 
1177 NAC&AH, 12-1-1836. 
1188 £Vl/V7(1834)III, 73. 
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Ietss soortgelijks speelde mogelijk ook een rol bij de toneelstukken die naar een 
zeerr bekende bron werden vervaardigd: Agathocles; het historisch toneelspel De 
eksterekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en d'Aubigny; 
hett zangspel Saffo van Van Bree en Van Lennep; het toneelspel Tom Jones te Lon-
denden van Chouard Desforges. Bij het horen van de naam van het eerstgenoemde 
stukk dacht ieder 'ongetwijfeld' aan de 'voortreffelijken' roman Agathocles van Ca-
rolinee Pichler-von Greiner, waarmee dit treurspel volgens de critici grote over-
eenkomstt vertoonde.119 De ekster was gebaseerd op een 'gemeenzaam bekende' 
gebeurteniss in Frankrijk, waarbij een diefstal van zilver door een ekster de onheu-
see veroordeling van een dienstmeisje tot gevolg had. En 'wie kent niet de ver-
maardee Grieksche Lyrische dichteresse Saffo',120 het onderwerp van het zangspel, 
vroegg een recensent zich retorisch af. 

Volledigheidshalvee vermeld ik ook de tijdelijk succesvolle toneelstukken die 
volgenss de recensies juist door hun onbekendheid of originaliteit bij het publiek 
hoogg scoorden in het receptieklassement, of vanwege hun overbekendheid niet 
(meer)) zo succesvol waren: de toneelspelen Claudine van Florian van Pigault Le 
Brunn en Clémence, of de dochter van den advokaat van Ancelot; het treurspel Mi-
chielchiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse van Bousquet; het romantisch zangspel 
DeDe gelofte van De Wit en Smits. Een positieve relatie tussen onbekendheid en een 
goedee zaalbezetting of publieksreceptie werd aangegeven bij Michiel Adriaans-
zoonzoon de Ruiter en Clémence. Een van de redenen van het publiek om Michiel 
AdriaanszoonAdriaanszoon de Ruiter te gaan zien, zou 'de nieuwsgierigheid' naar het onbeken-
dee stuk zijn;121 bij Clémence werd de originaliteit van de intrige als positieve fac-
torr in de receptie beschouwd.122 Een negatief verband werd vermeld in het geval 
vann Claudine, waarvan de criticus zei dat 'de herhaling [...] lastig' werd.123 De be-
kendheidd met de librettist en de componist van De gelofte - beiden Amsterdam-
merss - zou volgens de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
bladblad een reden geweest zijn dat bij de eerste uitvoering zo weinig mensen 
aanwezigg waren;124 liever zag men stukken van buitenlandse makers. Hier moet 
echterr de teleurstelling van de scribent over het tegenvallende bezoekersaantal bij 
ditt Nederlandse werk de reden geweest zijn van deze observatie, want bij volgen-
dee gelegenheden was er meer publiek in de zaal. 

Tott slot moet ik nog iets zeggen over de representativiteit van de hier beschreven 
bevindingen.. Bij zeventien successtukken vermeldden de critici een zekere be-
kendheidd bij het publiek, die zij op enigerlei wijze met de gunstige receptie in ver-
bandd brachten. Tellen we hier drie toneelstukken bij op waarvan de recensenten be-
kendheidd signaleerden zónder die met de publieksreceptie in verband te brengen,125 

1199 VLO (1832) I, 405; De Recensent (1835) I, 291. 
1200 NAC&AH, 26-3-1834. 
1211 DAN\ (1827) XII , 351. 
1222 NAC&AH, 23-2-1841. 
1233 Het kritisch lampje, 175. 
1244 NAC&AH, 13-10-1840. 
1255 Het zangspel De bergwerkers van T. Körner, in NAC&AH, 9-2-1841; het blijspel De dorps-
barbier,barbier, of de menschenkenner ten platten lande van L.B. Picard, in De tooneelkijker II , 383; het 
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dann is bij 21 stukken sprake van bekendheid als factor in de positieve receptie. Dat 
iss ongeveer 25 procent van het totaal aantal tijdelijke successtukken, een respecta-
bell  aantal. Het zal duidelijk zijn dat deze enigszins 'conservatieve' neiging van het 
schouwburgpubliekk alleen geldt voor de successtukken die door de recensenten als 
bekendd vermeld worden. Het zegt niets over de andere successtukken. Tekenend is 
well  dat de omgekeerde situatie, onbekendheid van de toneelstukken, door de to-
neelbeschouwerss zo zelden belicht wordt, maar dat zou ook kunnen liggen aan hun 
vooringenomenheid. . 

5.3.2.25.3.2.2 Dramatische factoren 

Genre Genre 
TreurspelTreurspel I Op de lijst tijdelijke successtukken staan minder treurspelen dan to-
neelspelen.. Dit zou te maken kunnen hebben met de door recensenten geconsta-
teerdee voorkeur van het publiek voor wat wel aangeduid werd als 'romantisch' 
drama,, waarmee het genre 'toneelspel' door zowel verhandelaars als recensenten 
geassocieerdd werd. Als het publiek inderdaad voornamelijk geporteerd was voor 
dee nieuwere 'romantische' richting, zou ook binnen het treurspel de voorkeur uit 
moetenn zijn gegaan naar niet-klassieke/classicistische tragedies.126 Een constate-
ringg in deze richting valt inderdaad te lezen in een Nieuwe Amsterdamscbe Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad uit 1840, waar beweerd werd dat het publiek 
geenn belangstelling meer had voor klassieke treurspelen. 

Nuu treffen wij op de lijst van succesvolle treurspelen inderdaad verschillende 
stukkenn aan die door de recensenten als volledig afwijkend van de klassieke/clas-
sicistischee norm werden beschreven. Vooral Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te 
SyracuseSyracuse en Groningen ontzet, beide hoog scorend op de kwantitatieve succeslad-
der,, ontbeerden volgens de toneelbeschouwingen enkele fundamentele karakte-
ristieken.. Michiel Adriaanszoon de Ruiter bevatte bijvoorbeeld een 'onbeduiden-
de'' intrige over Michiel de Ruiter 'als mensch beschouwd' die, omdat hij 'slechts 
hett voorwerp eens onbezonnen minnenijds' was, bovendien niet 'de spil' van het 
geheell  was.127 In Groningen ontzet ontbraken volgens de Vaderlandsche letteroe-
feningenfeningen onder meer de 'twee hoofdroersels' medelijden en schrik en tevens de 
'tegenn elkander met geweld woelende' hartstochten. De karakters waren weinig 
uitgewerktt en de taal was vaak 'verre beneden de waardigheid van een deftig 
dichtstuk'.. Het stuk was de naam 'treurspel' niet waardig, en zou beter 'vader-
landschee voorstelling' kunnen heten.128 

Anderee treurspelen bevatten blijkens de toneelbesprekingen naast een groot 

toneelspell  De vrolijke luim van C.G.H. Arresto, in De tooneelkijker IV, 158. 
1266 In recensies wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen klassiek of classicis-
tisch.. Soms wordt 'klassiek' gebruikt waar wij , maar bijvoorbeeld ook negentiende-eeuwse 
schrijverss van verhandelingen, 'classicistisch' of 'Frans-classicistisch' zouden gebruiken. Ik ge-
bruikk de termen 'klassiek/classicistisch' meestal samen, als onderscheid van 'romantisch'. 
1277 DAN 1(1827) XII , 352-353, 355. 
1288 VLO (1833) 1,28-29. 
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aantall  klassieke/classicistische, ook niet-klassieke/classicistische kenmerken. Het 
betreftt de treurspelen Genoveva van Hilman, Diederijk en Willem van Holland 
vann Van Walré en Jeanne d'Arc, of de maagd van Orleans van Soumet. Genoveva 
wass volgens De Vaderlandsche letteroefeningen klassiek te noemen als men het 
'belangrijke'' onderwerp, de toepassing van de poëtische gerechtigheid en het ont-
brekenn van 'onwaarschijnlijkheden' in aanmerking nam. Het treurspel week vol-
genss het tijdschrift daarentegen van de classicistische regels af waar de eenheid van 
tijdd en plaats, en soms ook die van handeling doorbroken werd, waar de hoofd-
persoonn door een ondergeschikt personage overschaduwd werd, een zelfmoord 
plaatsvondd in het bijzijn van de heldin, de gemoedsgesteldheid van de hoofdper-
soonn niet helemaal standvastig en de taal bij tijd en wijl e 'prozaïsch' en 'stroef' van 
aardd was.129 Diederijk en Willem van Holland voldeed daarentegen helemaal aan 
dee eenheden van tijd, plaats en handeling, maar week (gedeeltelijk) op andere pun-
tenn van de klassieke/classicistische norm af: de 'onduidelijkheid' over de vraag wie 
eigenlijkk de held van het stuk was, de 'gebrekkige' dispositie en de vaak prozaïsche 
taal,1300 de tamelijk onbelangrijke 'daad', het onvermogen van het stuk om mede-
lijdenn en 'afkeer' te bewerkstelligen, en het gemis aan poëtische gerechtigheid.131 

JeanneJeanne d'Are bevatte volgens de Vaderlandsche letteroefeningen weliswaar enkele 
poëtischee taferelen en gedeelten van het ontwerp van de romantische Schiller, 
maarr was verder toch voornamelijk aangepast aan de klassieke/classicistische 
norm.. Waar Schiller de hele levensloop van Jeanne d'Arc schetste, schilderde Sou-
mett bijvoorbeeld, 'de handeling binnen den gewonen Treurspeltijd beperkende', 
slechtss de laatste dag van haar leven. Soumet liet haar bovendien, 'getrouw aan de 
Geschiedenis',, op de brandstapel sterven, terwijl Schiller haar volgens 

Eenee verkeerde toepassing van het denkbeeld der Tragische geregtigheid [...] niet als 
Tooveress den brandstapel [deed] beklimmen, maar [deed] sneuvelen als Heldin.132 

Dee handeling was bij Soumet eenvoudig, maar wel 'belangrijk' door de 'kunstige 
afwisselingg van hoop en vrees' omtrent het lot van de heldin, die 'de harten des 
aanschouwerss met bewondering voor haar [vervulde]'. Niet conform de klassieke 
regelss der kunst was volgens de Vaderlandsche letteroefeningen daarentegen de 
intrige,, waarin 'alles zamenloopt om [het vonnis] te doen vernietigen', terwijl dit 
uiteindelijkk toch voltrokken wordt.133 

Dee hier besproken tragische mengvormen deden het in vergelijking met de twee 
eerderr genoemde 'romantische' stukken in de successcore relatief minder goed -
GenovevaGenoveva mag met een recette van ruim ƒ800 een uitzondering heten. Hieruit zou 
menn kunnen concluderen dat treurspelen met een meer 'romantisch' karakter het 
inn de publieke opinie beter deden dan die met een meer klassieke inhoud en/of 
vorm.. Deze veronderstelling blijk t echter niet terecht, want ook treurspelen die in 

1299 ld. (1836)1, 619-624. 
1300 ld. (1821)1, 388-389. 
1311 De bijenkorf II , 316-317. 
1322 VLO (1829) 1,364-365. 
1333 Ibid. 
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toneelrecensiess als goed klassiek werden beschouwd - veel recensenten zagen het 
toneell  door een klassiek/classicistische bril -, werden vaak vertoond en zeer druk 
bezocht.. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Van Halmaels Radboud II, koning van 
Friesland,Friesland, dat geregeld werd opgevoerd en bijzonder veel publiek trok - van alle 
treurspelenn uit de lijst van tijdelijke successtukken had het met ongeveer ƒ1035 
zelfss de hoogste recette. Door de Vaderlandsche letteroefeningen werd deze tra-
gediee getypeerd als een 'regelmatig bewerkt' treurspel, met een goed gestructu-
reerdee intrige die vrees en medelijden opriep, met een juiste en goed volgehouden 
karakterschilderingg en 'stoute en beeldrijke' poëzie.134 Ruijls Raymond van Tou-
louse,louse, of de Albigenzen, dat zeer vaak vertoond werd en veel bezoekers trok, werd 
doorr hetzelfde tijdschrift gekenschetst als een treurspel 'in de aestbetische betee-
keniss van het woord',135 hetgeen, zoals elders in het tijdschrift werd uitgewerkt, 
zoveell  wilde zeggen als 

eenn belangrijk, door het echte tragische treffend, roerend, wegslepend, en bij dit alles 
hoogg zedelijk en leerrijk Treurspel, dat zich door zijn gewigtig onderwerp, door zijne ge-
pastee ontwikkeling, door zijne waardige ontknooping, door zijne gelukkige dichterlijke 
voorstellingg en versificatie [...] aanbeveelt.136 

Ookk het opvallend goed bezochte treurspel Scipio en de Spaansche bruid van 
Warnsinck,, dat met een recette van ruim ƒ800 en vijf opvoeringen beslist zeer suc-
cesvoll  genoemd kan worden, werd door de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad genoemd als een voorbeeld van een 'klassiek treurspel'.137 

Uitt deze gegevens valt dan ook geen aperte voorkeur van het publiek voor meer 
'romantische'' treurspelen af te leiden. Wat dit betreft is er ook geen sprake van een 
inn de tijd verschuivende voorkeur. Vermoedelijk liet het grote publiek zich weinig 
gelegenn liggen aan de vraag of een treurspel op poëticale gronden klassiek/classi-
cistischh of romantisch genoemd moest worden. De receptie werd hier dan ook 
waarschijnlijkk bepaald door andere elementen dan poëticale, zoals ook blijk t uit 
dee bespreking van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse. Hierin wordt de 
toeloopp van het publiek toegeschreven aan vaderlandsliefde, nieuwsgierigheid 
naarr een onbekend stuk en 'kunstgevoel' bij de uitvoering van een nieuwe hoofd-
roll  door de eerste acteur, Andries Snoek.138 

Diee veronderstelde onverschilligheid van het publiek ten aanzien van het onder-
scheidd tussen klassieke/classicistische en romantische treurspelen blijk t ook uit 
eenn reactie van De arke noach 's op een recensie in de Nieuwe Amsterdamsche Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad. In deze recensie stond dat het publiek meer ge-
porteerdd was voor niet-regelmatige toneelspelen.139 Het toneeltijdschrift wees er 
evenwell  op dat de schouwburg in 1833 juist 'meer dan ooit is bezocht geworden, 

1344 ld. {1840)1, 125. 
1355 ld (1835)1, 399. 
1366 ld. (1836) I, 619, n.a.v. Genoveva. 
\17\17 NAC&AH, 8-10-1835. 
1388 DAN 1 (1827) XII , 351. 
1399 NAC&AH, 18-12-1833. 
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enn dat vooral niet het minst bij treurspelen, en wel voornameli jk bij oorspronkeli j-
kee treurspelen'. Di t toonde volgens de criticus aan dat het publiek - en daar citeer-
dee hij de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad - nog wel 
degelijkk wilde 'hooren verhalen, in plaats van te zien verwonen''. Overigens vond 
hijj  dit onderscheid maar artificieel, 'daar in het treurspel [...] wel degelijk werking 
bestaatt en ons daadzaken worden voorgesteld', twee 'hoofdvereischten' die het 
treurspell  met de meeste toneelspelen, ook die van Kotzebue en Iffland, gemeen 
hadd - de Tooneelkijkers moeten zich in hun graf hebben omgedraaid bij deze ver-
gelijking.1400 De handeling en werking in het treurspel vond dan wel niet plaats 'met 
verbl indendee optogten, met gevechten, met doodschieten', maar wel met 

roerendee tooneelen, met kernvolle zamen- en alleenspraken, met klimmende hartstoch-
ten,, met ingewikkelde intrigues, met meesterlijk uitgewerkte karakters, en verder alles 
watt op den aanschouwer eenen blijvenden indruk maakt, hem de boosheid in al deszelfs 
verfoeijingg ten toon stelt en hem het ongeluk doet eerbiedigen.141 

Treurspelenn zullen dan ook hun aantrekkingskracht op het publiek blijven uitoe-
fenen,, mits zij , via de handeling en de werking, de aandacht van de toeschouwer 
gevangenn weten te houden, zo was de suggestie; de 

AristotelisscheAristotelissche Rigoristen zullen [derhalve] niet behoeven te schreeuwen, dat op 
onss Nat ionaal Tooneel voortaan altijd in onrijm zal worden gesproken.142 

Dee manier waarop de recensent het aanschouwende aspect in treurspelen uit-
werkte,, doet denken aan wat in het voorwoord bij Diederijk en Willem van Hol-
landland wordt gezegd over het onderscheid tussen 'horen' en 'zien'. O ok Van Walré, 
dee schrijver van dit treurspel, doelde met 'z ien' op de roerende werking die de 
handelingg van het stuk teweeg brengt, een kenmerk dat hij voor de goede ont-
vangstt van een stuk van groot belang achtte, zo is tussen de regels door te lezen: 

[...]]  doch ik wist [...] bij dadelijke ondervinding, dat de schoonste verzen, bij de vertoo-
ning,, een Tooneelstuk niet goed kunnen maken; dat tot betoovering des aanschouwers 
niett slechts hooren, maar ook zien, en daardoor dubbel gevoelen, noodig is.143 

Terr verklaring citeerde hij vervolgens met instemming La revue encyclopédique. 

C'estt la pitié, c'est la terreur, c'est 1'émotion, qu'on demande a [sic] la scène. [...] Ce n'est 
pointt une jouissance purement intellectuelle, la molle cadence d'un vers, la pureté ferme 
duu dialogue; ce n'est même pas 1'habile enchainement des scènes, qui fait Ie fond, 1'essen-
cee de la tragédie: C'est 1'émotion.144 

Tochh had de recensent van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad met zijn opmerking over de voorkeur van het publiek voor ' roman-

1400 DAN 7 (1834) X, 344-345. 
1411 Ibid. 
1422 Ibid., 346. 
1433 Van Walré, Diederijk en Willem van Holland, IX. 
1444 Ibid. 
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tisch'' boven 'klassiek' toneel in zoverre gelijk, dat - wat de tijdelijke successtukken 
betreftt - het aantal succesvolle toneelspelen dat van de treurspelen verre overtrof. 

ToneelspelToneelspel I Een van de tijdelijk succesvolste toneelspelen was het historisch to-
neelspell  De ekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en 
d'Aubigny.. Volgens de, overigens zeer cynische, recensent van De tooneelkijker 
diee het stuk onder de toepasselijke schuilnaam ToedeP besprak - de held van het 
stukk was een dier -, was het een voorbeeld van een toneelstuk waarin de 'kluisters' 
vann Aristoteles, Horatius en Boileau waren 'afgeworpen' en 'den vrijen geest in 
zijnee hemelvlugt' ruim baan gekregen had. Met dit soort stukken zag volgens hem 
dee toneelkunst zich 'eensklaps herboren', want de 'menigte' was er razend en-
thousiastt over. Wat betreft de doorbreking van de 'dwaze' klassieke wetten - de 
scribentt zei hier namens het publiek te spreken - had de criticus voornamelijk het 
dierlijkee voorkomen van de hoofdpersoon op het oog. Of deze doorbreking van 
dee classicistische welvoeglijkheid verantwoordelijk was voor het succes bij het 
publiek,, werd niet met zoveel woorden gezegd.145 

Inn andere recensies wordt een enkele keer wel vermeld naar welke niet-klassie-
kee vrijheid de waardering van het publiek uitging. Vooral onverwachte wendingen 
inn de handeling, zogenaamde 'coups de theatre', lijken het publiek erg aangespro-
kenn te hebben. Deze waren volgens een recensie in de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad kenmerkend voor een van de succesvolste 
(geschiedkundige)) toneelspelen, het kermisstuk Moederliefde en heldenmoed, of 
dede gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen, een toneelspel van 
Ruijsch,, waarin de 'rijkdom der geschetste tafereelen' grote indruk op de toe-
schouwerss maakte. Dit was dan ook vermoedelijk een van de aspecten die de 'se-
dertt korte jaren veranderden smaak des Publieks' vereiste.146 Ook in een recensie 
vann het zeer vaak gespeelde vaderlands toneelspel De ontkoming van Hugo de 
GrootGroot uit Loevestein van Warnsinck werd gesuggereerd dat de 'duitsche en fran-
schee inwikkeling en verrassing' in de handeling doorgaans een belangrijke voor-
waardee voor succes van een toneelstuk was - het onderhavige toneelspel ontbeer-
dee deze kenmerken.147 Nu zijn twee recensies natuurlijk niet erg representatief, 
maarr uit andere besprekingen van de tijdelijk succesvolle stukken valt op te maken 
datt veel van deze toneelspelen een regelmatige handelingsstructuur misten, het-
geenn in overeenstemming is met de veronderstelde voorliefde voor veel en onver-
wachtee wendingen; geregeld wezen critici op het ontbreken van een aaneenscha-
kelingg van gebeurtenissen, op de afwezigheid van een 'knoop' en op een, naar 
klassieke/classicistischee maatstaven gemeten, onjuiste 'ontknoping'.148 Hiermee 
lijk tt de veronderstelde voorkeur van het publiek voor een doorbreking van de 
klassiekee opbouw van toneelspelen bevestigd te worden. 

1455 De tooneelkijker I, 192-193. 
1466 NAC&AH, 12-9-1837. 
1477 Euphoma (1820) dl. 7 nr. 7, 105. 
1488 De tooneelkijker I, 176 (De admiraal de Ruiter te Napels); Ibid. 439 (De dochter der na-
tuur);tuur); ld. II , 260,263 (De dichter en zijn huisgezin); ld. III , 120 (Tom Jones te London); Ibid. 301 
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InIn de kritieken van deze toneelspelen kwam eveneens naar voren dat wendingen 
dikwijl ss samengingen met 'onwaarschijnlijke', zelfs 'overdreven' gebeurtenissen, 
watt door de critici gezien werd als een kenmerk van de 'hedendaagsche romanti-
schee school';149 de onwaarheden en tegenstrijdigheden waren 'veeltijds in de fran-
schee drames van den tegenwoordigen stempel een eigenschappelijk iets gewor-
den'.1500 In de verwijzing naar het modieuze van dit aspect ligt weliswaar de 
suggestiee besloten dat het publiek het ontbreken van de classicistische vraisem-
blancee wel kon waarderen, maar zelden werd expliciet vermeld wat het publiek er-
vann vond. 

Watt betreft de met de waarschijnlijkheid nauw samenhangende welvoeglijk-
heid,, werd gewezen op een verschil in smaak tussen de verschillende standen in 
hethet theater; de ijzingwekkende zelfmoordscènes in het zeer druk bezochte toneel-
spell  Romeo en Julia van Weisse werden volgens de recensent van De arke noach's 
doorr het gegoede publiek niet gewaardeerd, maar wel door 'menschen van de 
tweedee klasse' en het schellingpubliek.151 

Eenn doorbreking van het klassieke/classicistische decorum in de casting lijk t een 
garantiee geweest te zijn voor een algehele mislukking van het toneelstuk.152 

Inn het drama daarentegen kon afwijking van het decorum juist een reden zijn 
voorr succes bij het grote publiek. Het anonieme toneelspel De ouderwetsche 
trant,trant, door de recensent van Het tooneelklokje spottend gekarakteriseerd als een 
'burgerlijkee rarekiekkas' vanwege de persiflage op de adel, werkte volgens de cri-
ticuss juist daarom op de lachspieren van het publiek.153 Het kwam overigens in 
succesvollee toneelspelen vaker voor dat personages niet handelden in overeen-
stemmingg met de stand waartoe zij behoorden. Ook in het eerder genoemde his-
torischh toneelspel De ekster werd een eerbiedwaardig personage, een rechter, vol-
genss een criticus voorgesteld als 'een oude belagchelijke wellusteling [...], die zijne 
vorigee afwijzing door de eerlijke dienstmaagd [de heldin van het stuk] persoonlijk 
trachtt te wreken'. Zo'n onprofessionele houding kwam volgens hem in Nederland 
bijj  deze achtingswaardige beroepsgroep helemaal niet voor en was alleen mogelijk 
'inn den verdwaalden geest van Melodrama-schrijvers'.154 Wat in dit geval de me-

(De(De logenaar); Ibid. 264, 266 (De huisdokter); Ibid. 408 (Koopman Stark, of het Duitsche huisge-
zin);zin); ld. IV, 18-19 (De zoon uitjamaika, of de vaderlijke beproeving); Ibid. 129 (Palmerijn, of de 
GallischeGallische kluizenaar); Het tooneelklokje, 186 (De boodschaplooper uit behoefte); DAN 6 (1832) 
XI ,, 346, ld. XII , 359, NAC&AH, 10-12-1832 (Het ontzet van Groningen); DAN 2 (1827) XII , 
3555 (Michiel Adriaanszoon de Ruiter te Syracuse); NAC&AH, 12-9-1837, (Moederliefde en hel-
denmoed,denmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen). 
1499 NAC&AH, 22-12-1838;Zie ook ld. 12-9-1837 (Moederliefde en heldenmoed (opvoering in 
dee Amstelstraat)); Het tooneelklokje, 185-186 (De Boodschaplooper); De tooneelkijker I, 36-37 
(De(De verkeerde schaamte); Ibid. 90 (Het spook); Ibid. 439 (De dochter der natuur); ld. II , 339 (De 
tweedetweede Tartuffe); ld. III , 334 (De trouwring); ld. IV, 127, 129 (Palmerijn); ld. IV, 164 (De vrolij-
keke luim). 
1500 Het tooneelklokje, 186. 
1511 DAN 1 (1827) VIII , 222-223. 
1522 Het kritisch lampje, 139. 
1533 Het tooneelklokje, 150. 
1544 De tooneelkijker I, 9. 
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ningg van het publiek was, wordt niet vermeld. Wellicht had dit aspect bij het pu-
bliekk niet de mééste aandacht, want veel van de tijdelijk succesvolle toneelspelen 
kenmerktenn zich juist door een natuurlijke, krachtige, maar niet overdreven 
schetss van de karakters - ik parafraseer hier de recensenten - en daartoe behoor-
de,, zo blijkt uit de kritieken, ook inachtneming van het decorum. Een dergelijke 
karakterschetss werd bijvoorbeeld als kenmerkend genoemd voor: het toneelspel 
DeDe dichter en zijn huisgezin van Roller; het familie-tafereel Koopman Stark, of het 
DuitscheDuitsche huisgezin; het historisch toneelspel Marco Bozzaris, of de Grieken; het 
blijspell  De onvergenoegde van Thöne en het toneelspel De verkeerde schaamte 
vann Kotzebue en bovendien voor verschillende toneelspelen die door hun hoge 
recettess of grote aantal opvoeringen speciaal opvallen: Moederliefde en helden-
moed,moed, of de gevangenis op het slot 's Gravensteen, te Antwerpen; De ontkoming 
vanvan Hugo de Groot uit Loevestein; het toneelspel De boodschaplooper uit behoef-
tete van F. en C. Laloue; het toneelspel De vrolijke luim van Arresto en, wat betreft 
dee held van het stuk, het historisch toneelspel De admiraal De Ruiter te Napels 
vann Westerman.155 

Naastt poëticale elementen als handelingsstructuur, vraisemblance en decorum, 
werdenn soms ook thema en inhoud als reden genoemd om een stuk te gaan zien. 
Inn De ekster speelde volgens een criticus 'de fabel' een grote rol, waarbij ook de 
bekendheidd van het verhaal van belang was.156 

BlijspelBlijspel I Succesvolle blijspelen waren er minder dan succesvolle toneelspelen. 
Volgenss de schrijver van Het kritisch lampje was de belangstelling van het publiek 
voorr het komische genre als geheel kleiner dan vroeger - welk tijdsbestek hij pre-
ciess voor ogen had, vermeldde hij niet. De oorzaak zag hij in het snobisme van de 
deftigee toeschouwers, die 'ten hoogste om de veertien dagen, des Zaturdags, den 
schouwburgg bezoeken, en dat wel als men klassieke treurspelen opvoert'; zij voel-
denn zich boven het gewone verheven en vonden het blijspel te min. 

Jongee dochters en aankomende jongkens achten het treurspel hoog, modeshalve hoog! 
[enn zij], die er wat meer van pretenderen te weten [...] verachten [...] het blijspel, vervloe-
kenn [...] de drama en keeren [...] het ballet den rug toe.157 

Ditt zou dan ook wel eens de reden kunnen zijn dat er op zaterdag maar weinig 
succesvollee blijspelen vertoond werden.158 

Misschienn - maar dit is nogal speculatief- heeft dit vermeende snobisme te ma-
kenn met de (veranderde) aard van de blijspelen die vertoond werden; volgens de 
criticuss van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad wa-

1555 NAC&AH, 12-9-1837 (Moederliefde en heldenmoed); Euphonia 7(1820), nr.7, 105-108 {De 
ontkomingontkoming van Hugo de Groot); Het tooneelklokje, 185-186 {De boodschaplooper uit behoefte); 
DeDe tooneelkijker I, 36 {De verkeerde schaamte); ld. 178 (de held in De Admiraal de Ruiter); ld. 
II ,, 265 (De dichter en zijn huisgezin); ld. III , 411 (Koopman Stark); ld. IV, 163 (De vrolijke luim). 
1566 Zie p. 160 en p. 242-245 over vaderlandslievende thema's. 
1577 Het kritisch lampje, 44-45. 
1588 Zie p. 279. 
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renn de lange samenspraken die men eertijds in dit genre aantrof, passé. Komedies 
mett lange dialogen, door de recensent met de term 'hoog blijspel' aangeduid, wer-
denn door de dichters nog maar weinig geschreven, omdat tweespraken 'thans dik-
werff  de eer niet [hebben] het publiek te behagen'.159 Voor de criticus had dit soort 
blijspell  wel een hoge status, en het is mogelijk dat dit ook gold voor het deftige 
publiekk waarvan zoeven sprake was. 

Watt de meerderheid van het publiek wel aansprak, waren naar het zich laat aan-
zienn vooral grappige tonelen en voorvallen. Dit valt onder meer op te maken uit 
eenn bespreking van het blijspel De zoon uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving 
vann Kotzebue; dit stuk bevatte volgens een recensent zoveel personen en 'vertoo-
ningen'' in de vorm van 'liefdesgevallen [...], lotgevallen, dieverijen, schurkerijen 
enn verder groot spektakel', dat hij er geen genre-aanduiding voor wist; het stuk 
wass samengesteld 'uit het treur-blijspel en melodrama'. Zo'n vermenging van gen-
ress was naar zijn mening een belangrijke voorwaarde voor succes bij het pu-
bliek.1600 Ook in een recensie van het blijspel De onvergenoegde van Thöne werd 
beweerdd dat het publiek niet voor lange samenspraken of jammerklachten, maar 
lieverr voor 'schitterende tooneelen' en 'plegtige optogten' kwam, die overigens in 
éénn adem werden genoemd met 'veel gedruisch makende muzijk, kunstige aria's 
[en]]  bevallige decoratien'.161 Grappige voorvallen waren volgens de critici ook 
kenmerkendd voor de blijspelen De huisdokter van Ziegler en De dorpsbarbier, of 
dede menschenkenner ten plattenlande van Picard.162 

Ditt alles duidt op een zeker belang van komische gebeurtenissen voor de recep-
tie,, wat doet vermoeden dat het publiek liever een 'piece d'intrigue' dan een 'pie-
cee de caractère' bezocht - om de terminologie van de Vaderlandsche letteroefe-
ningenningen eens te gebruiken. Van betekenis is in dit verband wellicht de kwalificatie 
'gebrekkigee karakterschets', die regelmatig in recensies opdook: die van De on-
vergenoegde^vergenoegde^ De rentmeester, De dorpsbarbier en het historisch blijspel De in-
vloedvloed der gelijkenis, of de gewaande koning van Polen van Duval.163 In de kritie-
kenn van andere succesvolle blijspelen spraken de recensenten helemaal niet over 
dee karakterschildering en dit is opmerkelijk, aangezien zij hier doorgaans veel 
waardee aan hechtten; een goede karakterschildering in toneelspelen vonden zij 
vaakk het vermelden waard. Deze situatie toont denk ik aan dat de meeste tijdelijk 
succesvollee blijspelen inderdaad eerder intrigestukken dan karakterkomedies wa-
ren.. Dit wijst op een voorkeur van het publiek voor de eerste soort. 

Naastt grappige voorvallen lijk t het thema voor de receptie van belang geweest te 
zijn.. Expliciet vermeld werd het belang van het actuele onderwerp voor het gun-
stigee onthaal van De windhandel, of de kostwinning van den dag van Picard en 

1599 NAC&AH, 25-3-1833. 
1600 De tooneelkijker IV, 18-20. 
1611 NAC&AH, 25-3-1833. 
1622 De tooneelkijker III , 264-265; ld. II , 384. 
1633 De tooneelkijker II , 251, Amsterdamsche Mercurius (1815), 119 {De invloed der gelijkenis); 
ld.ld. 384 {De dorpsbarbier); NAC&AH, 25-3-1833 {De onvergenoegde); ld. 4-2-1841 {De rent-
meester). meester). 
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Empis,, impliciet voor dat van De zoon uitjamaika. Het eerste stuk gaat, zoals de 
titell  al zegt, over speculatie, iets wat 'nog dagelijksch aan de orde van den dag' was, 
redenn waarom 'vele belang stelden om eenen voorstell ing van deze verderfelijke 
handel,, op het tooneel te zien brengen.'164 Het was volgens de recensent geen 
kunststuk,, maar 

iederr mensch is zoo zeer geneigd, om in de personen afbeeldsels van anderen te zien, maar 
zeldenn van zich zelve, dat dit alles redenen kunnen zijn, waardoor [het] voortbrengsel van 
PICARDD heeft kunnen voldoen.165 

Hett tweede blijspel gaat over de lotgevallen van een Engelse koopmanszoon die in 
dee Britse kolonie Jamaica was grootgebracht. N u na de Franse tij d aan de over-
zeesee gebieden een nieuwe rol werd toegedicht in de verwachte opleving van de 
Nederlandsee handel, kwamen de koloniën ook in het culturele leven weer voorop 
tee staan. De schrijvers van De tooneelkijker formuleerden de interesse voor dit 
themaa aldus: 

Sedertt de herleving des nederlandschen koophandels hebben deze afgelegene bezittingen, 
hetzijj  aan onze natie of andere volken behoorende, een nieuw belang verkregen; de kost-
baarheidd der voortbrengselen van die landen, de ongewoonte, om, na eene zoo lange af-
scheuringg van het moederland, wederom met die gewesten regtstreeksche gemeenschap te 
kunnenn houden; de groote invloed eindelijk, dien dezelve op de welvaart van ons vader-
landd en deszelfs koophandel uitoefenen, alles doet ons met belangstelling uitzien naar het 
lott en den voorspoed van de Oost- en Westindische Bezittingen, en het is dus niet zonder 
reden,, dat een vertaler op zich nam, KOTZEBUE'S pronkjuweel in een nederduitsch gewaad 
voorr te stellen.166 

Ofschoonn de economische en koloniale situatie niet als directe factor in de recep-
tiee aangewezen wordt, is hier mijns inziens wel sprake van een indirect verband, 
aangezienn De zoon uit Jamaika blijkbaar paste in een algemene mentaliteit. In 
dezee twee gevallen zien wij dus een vermenging van een dramatisch aspect - het 
themaa - met contextuele elementen - polit iek-economische gebeurtenissen. 

5.3.2.35.3.2.3 Scenische factoren 

Decor Decor 
Verwijzingenn naar de invloed van het decor op de publieksreceptie kwamen bij de 
tijdelijk ee successtukken niet vaak voor. Di t is niet verwonderli jk omdat, zoals wij 
gezienn hebben, de keuze van het decor bij de meeste genres die als hoofdspel wer-
denn opgevoerd, beperkt was tot wat de schouwburg in voorraad had. Ad hoe-de-
corss werden vrijwel uitsluitend vervaardigd voor zangspelen en balletten, waar-
vann alleen de eerste als hoofdspel werden geprogrammeerd. Di t is vermoedelijk de 
voornaamstee reden waarom er over de receptie van deze opvoeringselementen zo 

1644 De Echo no.3, 65. 
1655 Ibid., 65,71. 
1666 De tooneelkijker IV, 17. 
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weinigg gezegd werd; ondanks de combinatiemogelijkheden was de keuzeruimte 
inn de meeste gevallen nogal gering en het publiek wist ongeveer wat voor soort de-
corr het kon verwachten. 

Vann de tijdelijke successtukken waarvoor geen nieuw decor werd geafficheerd, 
werdenn dan ook geen publieksoordelen genoteerd. Daar waar wel sprake was van 
nieuww vervaardigde decoraties, zou men verwachten dat de recensenten geregeld 
dee mening van het publiek vastlegden. Dit is echter niet het geval. Ofschoon en-
kelee critici de decoraties soms wel roemden,167 is de ruimte die voor bespreking 
vann de decors gereserveerd werd, doorgaans gering. Slechts enkele keren werd de 
reactiee van het publiek op een nieuw decor beschreven. Zo werd in een recensie 
vann het zangspel Saffo - met muziek van Van Bree en libretto van Jacob van Len-
nepp - vermeld dat de nieuwe setting, van Pfeiffer, een 'uitstekend goed onthaal' te 
beurtt viel.168 Ook bij een opvoering van Kotzebues toneelspel De Kruisvaarders 
werdd de respons van de zaal genoteerd: 'Bij het wegrollen van de gordijn droeg de 
prachtigee decoratie, het kruisheer voorstellende, de algemeene goedkeuring 
weg'.1699 In Mozarts zangspel De Tooverfluit werden de 'vuur en waterproef [...] 
toegejuicht'.1700 Minder eenduidig was de criticus over de publiekswaardering van 
hett decor bij de eerste opvoering van Westermans historisch toneelspel De admi-
raalraal de Ruiter te Napels, maar hij schreef de toeloop van de menigte óók aan het 
nieuwee decor toe: 'gekomen, of om het Stuk of om de Decoratiën'.171 Veel méér 
berichtenn over de publieksreactie op dit punt zijn er voor de tijdelijke successtuk-
kenn niet voorhanden. Toch vermeldde de recensent van De arke noach's, naar aan-
leidingg van een rommelige opvoering van het toneelmatige zangspel Oberon, ko-
ningning der elfen, met muziek van Weber en libretto van Von Giesecke, dat de 
decoratiess van Pfeiffer in het algemeen 'het zangspel tot onzent [steunden]'.172 

Opvallendd is bovendien dat relatief veel successtukken van een nieuw decor wa-
renn voorzien. Tijdelijke successtukken met een nieuwe decoratie waren, vóór 
1820:: Pixérécourts geschiedkundig toneelspel Giafar en Zaïda, of de bouwvallen 
vanvan Babyloniën en diens historisch toneelspel De nederlaag van Karel den Stou-
ten,ten, of het beleg van Nancy; de historische toneelspelen De ekster en de dienst-
maagd,maagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en d'Aubigny en het zojuist ge-
noemdee De admiraal de Ruiter te Napels en het toneelmatige zangspel Het 
toover-klokje,toover-klokje, of Lucifer page van Théaulon de Lambert. Na 1820: Soumets treur-
spell  Jeanne d'Arc, of de maagd van Orleans; Van Lenneps geschiedkundige en 

1677 Melpomene en Thalia, 40,42; DAN 1 (1827) II , 60; ld. 6 (1832) XI , 341. 
1688 AKL 5 (1834) 1,218. 
1699 Het kritisch lampje, 139. De nieuwheid van het decor blijk t uit de recensie zelf. De opvoe-
ringsgegevenss van dit toneelspel zijn, bij het ontbreken van het affiche, voornamelijk gebaseerd 
opp de aantekeningen van Thöne, die geen nieuw decor vermeldt. Toch zal het hier om een nieuwe 
decoratiee gegaan zijn, want een schildering van een kruisvaardersleger behoorde bij mijn weten 
niett tot de standaardschermen. 
1700 DA/V2(1828)XI ,404. 
1711 De tooneelkijker I, 175. 
1722 DAN 3 (1829) X, 313. 
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zinnebeeldigee voorstelling De roem van twintig eeuwen; het zojuist vermelde to-
neelmatigee zangspel Oberon; Scribes zangspel-ballet Brama en Zoloé, of de ver-
liefdeliefde Bayadere met muziek van Auber; de zangspelen Het vrouwtje van den 
Donau,Donau, of de koningin der spooknimphen van Hensier (componist niet vermeld), 
ArmandoArmando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte met door Meyerbeer be-
werktee muziek van Rossini (librettist niet vermeld), De jonkvrouw van het meir 
mett muziek van Rossini (librettist evenmin genoemd) en het boven al genoemde 
SaSa ff o. 

Ditt alles zou er op kunnen duiden dat de decors wel degelijk van invloed waren 
opp het (tijdelijke) succes van een toneelstuk, wat in overeenstemming is met de 
eerderr veronderstelde algemene publiekswaardering voor dit scenische aspect. 
Datt de critici hierover zelden schreven, lijk t dan eerder te maken te hebben met 
gebrekk aan belangstelling voor visueel vertoon van de kant van de scribenten zelf, 
dann van de zijde van het publiek. In een bespreking van het zangspel Saffo in de 
VaderlandscbeVaderlandscbe letteroefeningen tekende de criticus aan dat de 'zeldzame talenten' 
vann de 'vaderlandschen Schilder [namelijk Pfeiffer] maar al te dikwerf met een 
mingepastt stilzwijgen worden voorbijgegaan'.173 Hoe groot het aandeel van de de-
corss op de publieksreceptie precies was, valt niet na te gaan. 

Kostuum Kostuum 
Inn de algemene paragraaf over de invloed van het kostuum op het toneelbezoek is 
geconstateerdd dat de recensenten weinig aandacht hadden voor de reacties van 
toeschouwerss op de kostuums. Verondersteld werd dat de toneelkleding alleen 
bijdroegg tot de algemene luister van de opvoeringen, en niet de receptie van indi-
viduelee voorstellingen nadrukkelijk bepaalde. 

Ookk van de tijdelijke succesvoorstellingen worden de kostuums zelden met pu-
blieksreceptiee in verband gebracht. Een van de weinige toneelrecensies waarin dat 
well  gebeurt, is een bespreking van het vaderlands toneelspel De admiraal Piet 
HeinHein te Delftshaven van Muller-Westerman. De kostuums worden daar, verhuld, 
onderr de algemene noemer van 'accessoires' gebracht. Die maakten het stuk 'voor 
hett publiek meer aangenaam'.174 Mij n indruk is hier dat het publiek inderdaad de 
algemenealgemene zorg en schoonheid van de uitvoering waardeerde; kostuums droegen 
daarr aan bij, maar waren niet allesbepalend. 

Muziek Muziek 
Inn de recensies werd aan het muzikale aspect van de tijdelijk succesvolle toneel-
spelenn geen aandacht besteed. Ook van lang niet alle tijdelijk succesvolle zangspe-
lenn werd de publieksreceptie besproken, maar er zijn uitzonderingen. 

Rossini'ss Jonkvrouw bijvoorbeeld trok bij de eerste uitvoering van het stuk, 10 
januarii  1833, naar zeggen van De arke noacb's een 'menigvuldig' aantal muziek-
kenners.1755 In tegenstelling tot wat men van een tijdelijk successtuk zou verwach-

1733 VLO (1834) 1,262. 
1744 £MN 6 (1832) XII , 356. 
1755 ld. 6 (1832) XI, 343. 
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ten,, beviel het stuk de recensenten echter niet. Dit lijk t niet toegeschreven te wor-
denn aan een algemene afkeer van Rossini's muziek. Waar het minder gunstige oor-
deell  wel aan te wijten was, wordt niet met zoveel woorden gezegd. Zich als mu-
ziekkennerr ontpoppende, wees de schrijver van de recensie evenwel op de weinig 
doelmatigee melodieën en de geringe samenhang van de muziek; waar Rossini 
doorgaanss geen 'armoedig Harmonist' was, leek in deze opera 'zijn vlug en leven-
digg genie bevangen te zijn geweest'.176 Het zangspel, volgens de criticus een com-
pilatiee van melodieën uit andere opera's, was naar zijn mening 'in eene ijlende 
koorts'' geschreven.177 Rossini zelf komt er in deze recensie dus niet echt slecht van 
af;; misschien is juist de tijdelijkheid van dit succes te verklaren uit de afwijking van 
hett normale patroon van zijn opera's, dat door muziekliefhebbers blijkbaar wel 
gewaardeerdd werd. 

Inn een Nieuwe Amsterdamsche (en) Courant Algemeen Handelsblad uit 1838 
daarentegenn werd de receptie van dit zangspel positiever beschreven; de muziek 
wass 'luchtig, bevallig en afwisselend' - zoals alle muziek van Rossini - en dat was 
preciess waar het publiek volgens de recensent van hield.178 De discrepantie in de 
waargenomenn receptie lijkt , als men een mogelijk perceptieverschil tussen de twee 
criticii  buiten beschouwing laat, te maken te hebben gehad met een verschil in 
smaakk tussen het 'grote' publiek en enkele kenners - ook de uitvoeringg zou een rol 
gespeeldd kunnen hebben, maar die wordt in beide gevallen geprezen. 

Hett luchtige waar de krant het over heeft, was naar zeggen van een tijdgenoot 
ookk een kenmerk van de muziek van 'den [...] beroemden en geliefkoosden Au-
ber',, die naar aanleiding van het zangspel-ballet Brama en Zoloé besproken werd, 
enn zou ook daar de receptie gunstig beïnvloed kunnen hebben, al werd dat niet zo 
gezegd.. Het luchtige van de muziek was volgens de recensent in overeenstemming 
mett het, letterlijk genomen, luchtige van de dans: de muziek 

beantwoordtt [...] volmaakt aan het luchtige en wulpsche onderwerp. Alles huppelt en 
danstt en springt; alles gaat op dezelfde wijze, in denzelfden rhythmus en beweging, hetzij 
dee voeten of de keel tot werking moeten gebragt worden, hetzij de godmensch zingt of de 
Bajadèree danst.179 

Eenn expliciet verband met Rossini werd gelegd in een van de besprekingen van 
Oberon,Oberon, waarin niet alleen de mannenpartijen in 'Rossiaanschen trant' door vrou-
wenn gezongen werden,180 maar waarin bovendien de melodieën zelf veel weg had-
denn van Rossini's composities: 'het is klink-, klank- en bombast'.181 De beoorde-
laarr achtte het goed mogelijk dat dit een bewuste poging van de componist Weber 
wass om zich aan de vigerende smaak aan te passen.182 Rossini komt hier dus wat 
dee publieksreceptie betreft weer positief naar voren. 

1766 1 bid., 340. 
\77\77 1bid., 344. 
1788 NAC&AH, 24-8-1838. 
1799 ld., 12-1-1836. 
1800 DAN 3 (1829) X,3\0. 
1811 ld. 7(1834)111, 73. 
1822 Ibid. 
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Eenn andere compositie die volgens toneelrecensies door het publiek geprezen 
werd,, was die van het zangspel Saffo - een verklaring vanuit muzikaal standpunt 
blijf tt achterwege. Niet alleen de muziek oogstte bewondering, maar ook de uit-
voering,, de tekst en de decoraties.183 De voorstellingen wekten 'bij voortdur ing, 
velerr belangstelling'184. Na de première riep het publiek in geestdriftige vervoering 
zowell  de dichter als de componist en de voornaamste zangeressen terug, onder 
daverendee bravo's en applaus.185 Tenslotte werd een op het toneel geworpen ge-
dichtt door een van de spelers voorgelezen - in 'weinige maar keurige dichtregelen 
verhieff  het de verdienste van den Dichter en den Componist ' .1 86 Wat het publiek 
hierr voornamelijk enthousiast maakte, was de combinatie van een geliefde Neder-
landsee toneelschrijver met een Nederlandse componist: 

Hedenn vierde de Hollandsche kunst eene harer grootste zegepralen. Een oorspronkelijk 
Hollandsenn kunstgewrocht, eene nieuwe groote Opera, gedicht en op muziek gezet door 
tweee onzer vaderlandsche meest verdienstelijke kunstgeniën; met één woord: de Saffo van 
denn Heer Mr. J. van Lennep, met muziek van den Heer J.B. van Bree, beiden onze stadge-
nooten,, hedenavond voor het eerst op den stads Schouwburg opgevoerd, werd met het 
bestee gevolg bekroond.187 

(Lokaal-)nationalistischee gevoelens lijken in dit succes dus een belangrijke rol ge-
speeldd te hebben. 

Eenn dergelijke motivatie van de kant van het publiek verwachtte de Nieuwe 
AmsterdamscheAmsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad ook bij de voorstelling van 
hett romantisch zangspel De gelofte. In een vooraankondiging maakte het blad de 
'minnaarss en voorstanders van vaderlandsche toonkunst' op dit nationale produkt 
opmerkzaam.1888 Daarbij werd niet verzuimd te vermelden dat bij de uitvoering de 
functiee van dirigent voor het eerst door Van Bree vervuld zou worden; de aanvan-
kelijkk een seizoen eerder geprogrammeerde première was volgens de krant zelfs 
vann bestuurswege uitgesteld tot het volgende speeljaar om het stuk 'met meerder 
glanss ten tooneele te kunnen brengen' - wat door de journalist in verband ge-
brachtt werd met het optreden van de nieuwe orkestmeester;189 het zangspel was 
Vann Brees 'eerste proefstuk' in zijn nieuwe functie.190 Ondanks de medewerking 
vann al deze Nederlandse musici was de zaal bij de eerste voorstelling matig gevuld. 

1833 AKLB (1834) I, 218; De recensent (1834) I, 330; VLO (1834) I, 262. 
1844 VLO (1834) 1,268. 
1855 NAC&AH, 26-3-1834. 
1866 NAC&AH, 26-3-1834. De AKLB ((1834) 1,219) nam het op: 'De Vrouw, die in vernuft AL -
CAEUSS evenaarde/ De tiende Zanggodin, op Lesbos aangebeên,/Die op een' nieuwen' toon de 
Griekschee lier besnaarde,/Ziet haren naam verbreid door alle de eeuwen heen,// Maar wie haar 
immermeerr in dicht of zangen roeme,/Uw genadelooze kunst verrukt en sleept ons meê,/En waar 
menn ook voortaan den naam van SAFFO noeme,/Men voege uw' naam daarbij, VAN LENNEP en 
VANN BREE! 

1877 NAC&AH, 26-3-1834. 
1888 ld., 9-10-1840. 
1899 ld., 7-4-1840. 
1900 ld., 9-10-1840. 
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Ditt verhinderde het succes niet; de uitvoering werd met grote aandacht gevolgd en 
veell  onderdelen werden 'met geestdrift toegejuicht'.191 De muziek zou zijn ge-
kenmerktt door een rijke schildering en instrumentatie - hetgeen aan de omschrij-
vingenn van de muziek van Rossini doen denken.192 Bij de volgende uitvoering was 
eenn 'uitgelezen getal van Vaderlandsche kunstminnaars' aanwezig en de opera zou 
dann ook herhaald worden, zo wist de recensent toen nog bij geruchte.193 

Ofschoonn het aantal kritieken waarin een mening van het publiek over de com-
ponistt gegeven werd, klein is en bovendien in enkele berichten de stem van de re-
censentt nogal nadrukkelijk doorklonk, lijk t van Nederlandse opera's het nationa-
lee gehalte de receptie gunstig beïnvloed te hebben. Muzikaal gezien was in het 
algemeenn de luchtige, afwisselende en vermoedelijk toegankelijke muziek zoals 
menn die bij Rossini aantrof, succesvol. In dit opzicht was het verschil tussen som-
migee Italiaanse en Franse werken aan de ene kant en enkele Nederlandse en Duit-
see aan de andere kleiner dan de eerder besproken cijfers op het eerste gezicht doen 
vermoeden;; bij tenminste één Nederlands en één Duits zangspel werd, impliciet of 
expliciet,, enige verwantschap met Rossini's composities aangewezen. Des te op-
merkelijkerr is het dat van deze Italiaanse componist zo weinig werken tot het tij -
delijkk succesvolle repertoire behoorden. 

Behalvee het soort zangspel was ook de muzikale uitvoering mogelijk van belang 
voorr het welslagen van de opvoeringen. In toneelrecensies wordt hier een enkele 
keerr aandacht aan besteed. Zo overstemde het orkest de zangers nog wel eens, wat 
eenn negatief effect op het oordeel van de toeschouwers had,194 of zongen de koor-
ledenn niet zuiver.195 Een positieve bijdrage aan de ontvangst van een opera lever-
denn enkele solozangers en -zangeressen.196 Omdat echter de invloed van dit aspect 
opp de receptie niet structureel uitgewerkt werd, zijn hieraan moeilijk conclusies te 
verbinden. . 

5.3.33 Conclusie 

Inn de lijst tijdelijke successtukken staan vooral veel toneelspelen, die ook bij de al-
gemenee repertoireanalyse als succesvol beschouwd zijn. In recensies werden van 
ditt genre met name onverwachte wendingen in de handeling, onwaarschijnlijkhe-
denn en andere afwijkingen ten opzichte van het decorum genoemd als elementen 
diee de toeschouwers gunstig recipieerden. De waardering voor dergelijke niet-
klassieke/classicistischee aspecten zou doen vermoeden dat het publiek van de tra-
gediee het zogenaamd romantische treurspel zou prefereren, maar dit blijkt niet het 
geval.. Dat het treurspel in de lijst succesvoorstellingen staat, is overeenkomstig de 
algemenee situatie, waar dit genre ook succesvol was. In het blijspel lijken vooral 

1911 ld., 13-10-1840. 
1922 ld., 10-10-1840. 
1933 ld., 31-10-1840. 
1944 ld., 24-8-1838 (De jonkvrouw van het meir). 
1955 De tooneelkijker I, 182 (toneelspel De admiraal de Ruiter). 
1966 NAC&AH, 26-3-1834, 12-5-1840 (Saffo); ld., 24-8-1838 (De jonkvrouw van het meir); ld., 
10-10-18400 (De Gelofte); AKLB (1834), 218 (Saffo). 
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elementenn in de intrige (grappige voorvallen) het succes beïnvloed te hebben. Zo-
well  in het toneelspel als in het blijspel speelde daarbij ook het thema een rol. 

Dee meerderheid van de tijdelijke successtukken bestond uit Franse en Neder-
landsee stukken, zoals ook bij het algemene reperoire. Wat broncultuur betreft, 
warenn er verschillen tussen de weekdagen. Op maandagen werden van het tijde-
lij kk succesvolle repertoire vooral Duitse stukken gegeven; op woensdag Duitse en 
Franse;; op zaterdag Franse en Italiaanse. Overigens werden in het algemeen de 
meestee successtukken op zaterdagen gegeven. Chronologisch verschoof de aan-
dachtt van Duitse en Franse stukken - tot 1820 - naar Franse - tot 1830 - en ver-
volgenss naar Nederlandse uitvoeringen - tot 1841. 

Dee naam van de auteur lijk t bij het succes een geringe rol te hebben gespeeld, 
mett als mogelijke uitzonderingen Kotzebue, Van Lennep, Picard, Ruijl, Scribe, 
Warnsinckk en Westerman - evenals bij het repertoire als geheel. 

Vann de componisten waren vooral Nederlandse - anders dan bij het algemene 
repertoiree - en Duitse musici - overeenkomstig het algemene repertoire - goed 
vertegenwoordigd,, al was volgens recensies het luchtige en rijk geïnstrumenteer-
dee van Rossini ook geliefd. Muzikale elementen speelden bij de overige genres 
vermoedelijkk een geringe rol in de receptie. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
kostuums.. Net als bij het algemene repertoire vormden nieuwe decoraties ver-
moedelijkk wel een aantrekkende factor. Een enkele keer speelde waarschijnlijk het 
nastukk bij de komst van het publiek een rol. 

Ookk de bekendheid van een toneelstuk lijk t een gunstige invloed op de toeloop 
vann het publiek gespeeld te hebben, via een vroegere uitvoering of een opvoering 
inn een van de andere theaters, via andere stukken uit het oeuvre van sommige au-
teurss of componisten, of via de bron van het toneelstuk. 

Refererenn aan nationalistische gevoelens van het publiek had eveneens een posi-
tieff  effect op het succes, maar de invloed moet niet overdreven worden, want er 
warenn veel nationalistische stukken, die niet allemaal succesvol waren. Van de cul-
turelee gebeurtenissen was vooral de kermis van belang, maar ook hierbij moet de 
invloedd niet overschat worden: er waren slechts zeven tijdelijk succesvolle ker-
misstukken. . 

5 44 NlET-SUCCESVOLLE VOORSTELLINGEN 

5.4.11 Opvoeringsfrequenties en recettes 

Tabell  5.5 bevat het repertoire dat als niet-succesvol beschouwd kan worden. Waar 
recensiess aanwezig zijn, wordt dikwijl s het niet-succesvolle beeld bevestigd, maar 
inn enkele gevallen spreken de recensenten de cijfers tegen. Het gaat dan meestal 
omm een premièrevoorstelling, die door relatief veel bezoekers gezien werd - dit 
komtt doorgaans ook in de betreffende cijfers tot uiting. De latere voorstellingen 
werdenn dan zo slecht bezocht dat het stuk toch als niet-succesvol te boek moet 
staan.. Dit verschijnsel is zichtbaar bij de volgende werken: het vaderlands treur-
spell  Amsterdam in 1672 van Bousquet; de toneelspelen Hamelin van Souvestre en 
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DeDe ongehuwden van Iffland; het blijspel De huwelijks-spiegel voor bejaarden van 
Delavigne;; het zangspel Constantia, keïzerinne te Nicomedïé van Foppe. Bij Am-
sterdamsterdam in 1672 trokken ook de nationalistische inhoud en de nieuwe decoraties 
vann Pfeiffer aanvankelijk nog nieuwsgierigen; bij De ongehuwden had bovendien 
dee benefietvoorstelling van Rombach een gunstige invloed.197 Ook over het blij -
spell  Adolf en Clara, of de twee gevangenen van Marsollier des Vivetières en over 
hett zangspel De jonge driftige vrouw van Etienne zijn de recensies wat de pu-
blieksreceptiee betreft tamelijk positief; ze zouden het publiek 'vermaakt' heb-
ben.1988 Dit kan waar zijn, maar als wij de lage recettes in aanmerking nemen, gold 
ditt vermoedelijk voor een klein aantal toeschouwers. 

Al ss wij de opvoeringsgegevens van het niet-succesvolle repertoire bekijken, dan 
zienn wij dat het toneelspel kwantitatief bovenaan staat; dertig stukken van dit gen-
ree werden 108 keer opgevoerd. Op de tweede plaats staat het blijspel, met 26 ver-
schillendee werken en 82 uitvoeringen. Er staan 19 zangspelen op de lijst, die samen 
688 keer te zien waren, en 13 treurspelen die 45 keer geprogrammeerd waren. Ver-
derr zien wij 6 blijspelen met zang, die 8 keer opgevoerd werden; 1 tafereel/toneel-
spel,, met 7 voorstellingen. De gemiddelde recettes schommelden bij nagenoeg alle 
toneelsoortenn rond hetzelfde bedrag (de bedragen zijn op hele guldens afgerond): 

blijspell  ƒ440 
blijspell  met zang ƒ484 
tafereel/toneelspell  ƒ500 
toneelspell  ƒ491 
treurspell  ƒ570 
zangspell  ƒ412 

Alleenn het treurspel bracht van de reguliere toneelsoorten gemiddeld iets meer op, 
maarr als we bedenken dat ook de treurspelen uit deze lijst meestal op de populai-
ree zaterdag vertoond werden, heeft dit verschil weinig betekenis. 

Opvallendd is dus met name het relatief grote aantal niet-succesvolle toneel- en 
blijspelenn en het kleine aantal treurspelen. Van deze laatste toneelsoort waren er 
evenminn veel tijdelijk succesvolle stukken, maar wel veel succesvolle 'evergreens'. 
Vann het blijspel waren er weinig langdurige successtukken, maar iets meer tijdelijk 
succesvollee stukken. 

Dee broncultuur van de niet-succesvolle toneelstukken ziet er cijfermatig als 
volgtt uit: 41 stukken waren Frans van oorsprong, met 107 opvoeringen; 25 Hoog-
duits,, met 105 voorstellingen; 22 Nederlands, met 78 uitvoeringen; 4 Italiaans, met 
155 opvoeringen; 1 Frans/Nederlands, met 3 opvoeringen; 1 Grieks, met 3 opvoe-
ringen;; 1 Italiaans/Hoogduits, met 4 opvoeringen. De uit het Frans vertaalde 
stukkenn staan dus wat betreft het aantal verschillende toneelstukken bovenaan, 
gevolgdd door de Hoogduitse en vervolgens door de Nederlandse. De recettes wa-
renn op de volgende wijze verdeeld: 

1977 DAN 5 (1831) III , 91-93; De Atlas 16(1831). 
1988 Melpomene en Thalia, 24,27. 
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Frans s 
Hoogduits s 
Nederlands s 
Italiaans s 
Grieks s 
Frans,Nederlands s 
Italiaans-Hoogduits s 

ƒ461 1 
ƒ489 9 
ƒ496 6 
ƒ362 2 
ƒ671 1 
ƒ361 1 
ƒ557 7 

Dee meest vertoonde stukken schommelen dus vrijwel alle rond ƒ500; de minder 
vaakk opgevoerde Italiaanse liggen daar beduidend onder. Dit alles zegt echter wei-
nigg over de algemene invloed van het land van herkomst op het succes, aangezien 
dee verhouding bij de succesvolle toneelstukken ongeveer dezelfde was; bij de 
langdurigee successtukken stonden de Franse kwantitatief ook op de eerste, de 
Duitsee op de tweede en de Nederlandse op de derde plaats; bij de tijdelijke suc-
cesstukkenn waren de Franse én de Nederlandse het meest gezien. 

Inn tegenstelling tot wat wij bij het langdurig succesvolle repertoire zagen, ko-
menn op de lijst niet-succesvolle toneelstukken verscheidene auteurs voor die met 
meerr dan één werk vertegenwoordigd waren: 

Bayardd (2 stukken') 
Etiennee (2 stukken) 
Foppee (3 stukken ) 
Hagemannn (2 stukken') 
Ifflandd (6 stukken) 
Kotzebuee (2 stukken) 
Scribee en Mélesville (2 stukken) 
Warinn (2 stukken) 

Dee markering met een asterisk betekent dat dit aantal tevens het totale aantal to-
neelstukkenn was dat van de betreffende auteur als hoofdspel opgevoerd werd; dat 
dezee auteurs inderdaad weinig succes hadden, is duidelijk. Het succes van de ove-
rigee schrijvers lijk t sterker afhankelijk te zijn geweest van het individuele toneel-
stuk,, aangezien van een aantal van hen ook voorstellingen tijdelijk of langdurig 
succesvoll  waren: Etienne, Iffland, Kotzebue. In het geval van Etienne en Iffland 
behoordenn deze successtukken tot de uitzonderingen; veel andere toneelstukken 
vann deze auteurs waren kwantitatief niet erg opvallend. Als wij daarbij de niet-
succesvollee stukken in aanmerking nemen, dan moeten wij concluderen dat ook 
dezee schrijvers in het algemeen niet bijzonder succesvol waren. Alleen bij Kotze-
buee ligt dit gecompliceerder, omdat sommige stukken die niet tot de succescate-
gorieënn behoren, weliswaar niet opvallen door hun hoge recettes, maar door hun 
grotee aantal opvoeringen. Kotzebue was bovendien met een tamelijk groot aantal 
werkenn op de lijsten tijdelijk en langdurig succesrepertoire vertegenwoordigd. 
Hett lijk t er op dat zijn succes in grote mate afhing van het toneelstuk dat gepro-
grammeerdd was. 

Vann de componisten op de lijst vallen met name Mozart en Rossini op, temeer 
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daarr verschillende andere opera's van hun hand wel succesvol waren. Het geringe 
success van Mozarts Donjuan, of de steenen gast moet aan toevallige, niet te ach-
terhalen,, omstandigheden te wijten zijn; de componist was in het algemeen wel 
succesvoll  en twee van zijn werken staan bovendien op de lijst met tijdelijk succes-
repertoire.. Rossini werd, zoals wij zagen, door de meeste toneelrecensenten in 
overeenstemmingg gebracht met de smaak van het publiek. Op kwantitatieve gron-
denn heb ik daarbij eerder al een klein voorbehoud gemaakt,199 en dat wordt hier 
bevestigd.. Wel waren twee zangspelen met muziek van zijn hand tijdelijk zeer suc-
cesvol,, maar daar staat tegenover dat drie stukken dat niet waren: De roofzieke ek-
ster;ster; Haarlems verlossing; Elizabeth, koningin van Engeland. 

Zo'nn voorbehoud ten aanzien van het succes maakte ik ook bij Ten Cate, Cima-
rosa,, en Niccolo de Malte.200 Ook dat wordt nu bekrachtigd, want van deze com-
ponistenn staat op zijn minst één zangspel op de lijst van niet-succesvolle spelen: 
vann Ten Cate Constantia, keizerinne te Nicomedië; van Cimarosa De Horatiërs en 
dede Curatiërs; van Niccolo de Malte Het loterij briefje en Asschepoester. 

Gezienn het feit dat van de meeste componisten slechts één werk duidelijk niet 
succesvoll  geweest is, kunnen hiervan toevalligheden die het stuk zelf betreffen, de 
oorzaakk geweest zijn. Het succes van de componist zelf is mogelijk wel in het ge-
dingg bij Gnecco en Niccolo de Malte, die met meer dan één opera op de lijst staan. 

Omdatt de broncultuur van de componisten ter sprake komt in toneelrecensies, 
iss het zinvol die hier ook te bekijken. Wij zien dan de volgende verdeling: 4 Fran-
see stukken; 11 Italiaanse; 3 Nederlandse; 3 Duitse; 1 Engelse. Dit komt overeen 
mett wat in het algemeen ook geconstateerd werd, namelijk dat het Italiaans zang-
spell  niet zo succesvol was. In het algemeen was vooral de Franse en Duitse opera 
succesvol;; hiermee komt het relatief kleine aantal niet-succesvolle zangspelen van 
dezee herkomst overeen. 

Omdatt de opvoeringsreeksen per toneelstuk nogal kort zijn, is het moeilijk om, 
perr titel, chronologische verschuivingen in het niet-succesvolle repertoire op te 
sporen.. Wel kan de chronologie van alle niet-succesvolle titels per speeljaar beke-
kenn worden. Dan blijk t dat vooral na 1820-21 veel niet-succesvolle werken wer-
denn opgevoerd, waarbij de toneelseizoenen 1822-23 tot 1826-27, 1829-30 en 1839-
400 tot 1840-41 uitzonderingen zijn. Het is opvallend dat veel mislukkingen tijdens 
hett bestuur van de commissarissen vielen, maar naar de oorzaken moeten wij gis-
sen:: hielden de commissarissen weinig rekening met de smaak van het publiek? 
Warenn niet-theatrale gebeurtenissen verantwoordelijk? Of trokken andere genres 
off  spectaculaire opvoeringen meer toeschouwers? Een vergelijking van de gecon-
stateerdee tendens met de langdurige successtukken heeft weinig zin; van deze laat-
stee werken werden, volgens de definitie van de categorie, juist bijna elk jaar veel 
voorstellingenn gegeven. De verdeling van de tijdelijke successtukken over de 
speeljarenn blijk t gelijkmatiger te zijn dan die van de niet-successtukken, met ne-
gatievee uitschieters met name in 1825-26 en 1829-30 en een positieve piek in 1840-
41. . 

1999 Zie p. 185. 
2000 Idem. 
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Alss wij de dagen in ogenschouw nemen waarop de niet-succesvolle werken ver-
toondd werden, dan zien wij dat vooral de maandag en de woensdag er uitspringen: 

maandagg 101 opvoeringen 
woensdagg 118 opvoeringen 
zaterdagg 70 opvoeringen 

Opp de mislukking zou dus opnieuw de speeldag van invloed kunnen zijn geweest. 
Dezee heeft mogelijk ook de genreverdeling mede bepaald. Op maandag en woens-
dagg werden immers de meeste niet-succesvolle blijspelen en toneelspelen ver-
toond,, op zaterdag de meeste niet-succesvolle treurspelen (alleen de meest opge-
voerdee toneelsoorten zijn hier vermeld). Het zangspel uit deze categorie was 
ongeveerr gelijk over de drie reguliere speeldagen verdeeld. Op maandag werden 
bovendienn vooral veel Hoogduitse voorstellingen gegeven, op woensdag veel 
Franse.. Op zaterdag waren de verschillen naar broncultuur minder groot. De ge-
talsverdelingg is als volgt: 

maandagg 2 treurspelen; 34 blijspelen; 41 toneelspelen; 21 zangspelen; 
366 Franse opvoeringen; 41 Hoogduitse; 18 Nederlandse 

woensdagg 6 treurspelen; 46 blijspelen; 38 toneelspelen; 22 zangspelen; 
511 Franse opvoeringen; 36 Hoogduitse; 21 Nederlandse 

zaterdagg 29 treurspelen; 5 blijspelen; 15 toneelspelen; 21 zangspelen; 
200 Franse opvoeringen; 17 Hoogduitse; 24 Nederlandse.201 

Opp enkele Fondsvoorstellingen en debuutopvoeringen na, waren de bijzondere 
gelegenhedenn beperkt tot benefieten. Acteurs aan wie de opbrengsten van die uit-
voeringenn ten goede kwamen, waren: Marten Westerman (twee keer), Gerrit Ka-
rell  Rombach (drie keer), Polly de Heus-Cunninghamme, Cornelius Evers, Geer-
truijj  Grevelink-Hilverdink, Theodorus Johannes Majofski, Marianne 
Majofski-Adamss (1767P-1844) (één keer). Omdat verschillenden van hen volgens 
recensiess bij het publiek wel in de gunst stonden,202 moet het geringe succes hier 
inderdaadd vooral aan het stuk te wijten zijn. Voor zover de recettes bekend zijn, 
tonenn zij alleen bij een benefietvoorstelling voor Majofski (het zangspel De apo-
thecarthecar en de doctor) en een voor Rombach (het blijspel De gebroeders Philibert, of 
hethet misverstand) hoge waarden, van meer dan ƒ1000; bij die opvoeringen had de 
acteurr dus een gunstige invloed op het bezoek. 

Ondankss het geringe succes van de hier besproken toneelstukken, werd voor 
enkelee hiervan een nieuw kostuum of decor vervaardigd: Van Lenneps zangspel 
HaarlemsHaarlems verlossing (muziek van Rossini) werd in nieuwe kleding én tegen nieu-
wee decors gespeeld; de zangspelen De Horatiërs en de Curatiërs (muziek van Ci-
marosa,, libretto anoniem) en Numa Pompilius, tweede koning van Rome (muziek 
enn libretto van Fodor), Muller-Westermans vaderlands toneelspel Lambert Melis-

2011 Tot de Franse opvoeringen zijn ook gerekend de Frans/Nederlandse voorstellingen. 
2022 Zie p. 188-201. 
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zoon,zoon, of de ouderlievende jongeling van Westzanen en Bousquets vaderlands 
treurspell  Amsterdam in 1672 werden tegen nieuwe decors van Pfeiffer gespeeld. 
Anderss dan bij veel andere stukken was de luisterrijkheid hier dus niet van invloed 
opp het succes. 

Dee meeste toneelstukken werden met zeer verschillende nastukken gecombi-
neerd.. Het geringe succes zal in die gevallen dan ook voornamelijk aan het hoofd-
spell  zelf te wijten zijn geweest. Enkele toneelstukken werden ondanks de combi-
natiee met een klaarblijkelijk geliefd nastuk (gezien het opvallend hoge aantal op-
voeringenn of een zeer hoge gemiddelde recette) niet succesvol: het treurspel Antig-
oneone naar Sophocles, dat samen met het ballet-pantomime Aladyn, of de wonder-
lamplamp werd opgevoerd; het toneelspel Gelden adel van Warin en het blijspel De hu-
welijks-spiegelwelijks-spiegel voor bejaarden van Delavigne, die met het ballet-pantomime De 
belagchelijkebelagchelijke landjonker, ofhetvastenavondfeest te Marseille stonden geprogram-
meerd;; het blijspel De kwakzalvers van Pigault Le Brun, dat met Arlequin beeld-
houwershouwers knecht werd gecombineerd. De eerste twee nastukken werden zeer vaak 
voorr het voetlicht gebracht, het laatste ballet geeft een gemiddeld hoge recette te 
zien.. In de combinatie met de hier genoemde hoofdspelen viel het succes echter te-
gen. . 

5.4.22 Toneelrecensies 

Err zijn heel weinig recensies waarin de achtergrond van een negatieve receptie ter 
sprakee komt. De daarin opgegeven redenen kunnen dan ook niet als representatief 
beschouwdd worden. Een algemene tendens in de 'aard' van de toneelstukken, die 
bijj  het succesvolle repertoire al moeilijk te vinden was, zou bij de nog lagere op-
voeringsaantallenn waarmee wij hier te maken hebben, nog lastiger vast te stellen 
zijn.. Ik heb mij daarom beperkt tot de weergave van die kritieken die de publieks-
receptiee bespreken en nadere bestudering van de overige recensies achterwege ge-
laten. . 

Omdatt de lijst met niet-succesvolle toneelstukken tamelijk uitgebreid is en het 
mijj  te doen is om tendensen, heb ik niet van alle werken uit de lijst de recensies ter 
handd genomen, maar mij beperkt tot de recensies van de vermoedelijk uiterst ne-
gatieff  gerecipieerde stukken; daarbij heb ik de grens gelegd bij een recette van min-
derr dan ƒ 300. Die is natuurlijk geheel willekeurig, maar zo'n lage opbrengst geeft 
inn elk geval aan dat de zaal gemiddeld wel zéér schraal bezet was. Het aantal op-
voeringenn en speeljaren vind ik minder belangrijk, aangezien ook bij een zeer ge-
ringg aantal voorstellingen de zaal relatief iets beter gevuld geweest zou kunnen 
zijn. . 

5.4.2.15.4.2.1 Contextuele factoren 

PolitiekePolitieke en maatschappelijke gebeurtenissen 
Politiekee en maatschappelijke factoren speelden volgens De arke noach 's een rol in 
dee geringe belangstelling voor het zangspel Sulmona van Hiemer, met muziek van 
P.. Lindpainter. De componist was volgens een 'inzender' bij kenners wel 'roem-
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vol '' bekend en het stuk was de aanwezige toonkunstenaars dan ook wel bevallen, 
maarr de aandacht van het overige publiek was gering. Hiervoor stelde de criticus 
vann het blad onder meer de Belgische Opstand en de in 1832 heersende cholera 
verantwoordeli jk,, omdat daardoor veel mensen niet graag de schouwburg be-
zochten.2033 De briefschrijver voert nog een andere reden aan voor de geringe toe-
loop:: de voorkeur voor 'het vreemde'; 'men wil in het Fransch hooren spreken en 
zingen'' en gaat liever naar de opera's in de Franse schouwburg. Di t zou niet te ma-
kenn hebben met de betere zangkunst aldaar, want de Fransen zouden niet beter 
hebbenn gezongen dan de Nederlanders; 

Neen,, wij moeten het wijten aan de menigvuldige beoordeelingen van sommige zooge-
naamdee liefhebbers der muzijk, die iedereen hun oordeel opdringen, en meest alles wat er 
gespeeldd en gezongen wordt, verachten, om daardoor den naam van kenner te verwerven. 
Dezee hebben misschien weder alom rondgebazuind, dat Sulmona slecht uitgevoerd is; 
daarr zij niets anders prijzen, dan waarvan zij de directie hebben of werkende leden zijn. 
Zooo wordt het publiek veelal bij den neus rond geleid door schreeuwers in de kunst, die 
denn wezenlijken zedigen kenner het zwijgen opleggen.204 

5.4.2.25.4.2.2 Scenische factoren 

Uitvoering Uitvoering 
I nn enkele recensies wordt voor de oorzaak van het geringe succes gewezen op een 
minderr geslaagde rolverdeling. Het blijspel De gebroeders Philibert, of het misver-
standstand van Radet ziet de criticus als een voorbeeld van een in het algemeen zeer ge-
waardeerdee ondersoort binnen het blijspel, een mengvorm van karakter- en intrige-
stuk.. Het zou op het Amsterdamse toneel 'groot genoegen' kunnen doen, mits het 
goedd werd uitgevoerd. Alleen de mengvorm kon volgens de recensent eventueel nog 
algemenee toejuiching bewerkstelligen. Een karakterstuk vereiste immers van de mees-
tee toeschouwers 'veel nadenkens', en een intrigestuk was voor de blijspelliefhebbers 
vaakk te ernstig. Aangezien de uitvoering van De gebroeders echter niet meer dan 'mid-
delmatig'' bevonden werd, moet volgens de redenering van deze toneelbeschouwer 
dee mislukking van het stuk aan het slechte spel te wijten zijn geweest.205 

Eenn ander stuk waarbij het succes aan de speelwijze gekoppeld werd, was het va-
derlandss toneelspel Graaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee 
vann Vreede Bik. Het stuk zelfwas volgens de recensent nauwelijks de moeite waard: 

Wijj  troffen er wel niets aan, dat ons bijzonder boeide of roerde; geene van die kernspreu-
ken,, die, wèl te pas bijgebragt, zoo veel uitwerking doen; niets van die mengeling en afwisseling 
vann aandoenlijke en luimige tooneelen, welke het Treur- en Blijspel in zich zamenvattende 
Tooneelspell  [het blijf t een moeilijk te definiëren genre!] anders verlevendigen.206 

2033 DAN 6 (1832) II , 63-65. 
2044 Ibid., 66. 
2055 De tooneelkijker II , 201-210. 
2066 VLO (1835) 1,183. 
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Al ss het goed gespeeld werd, kon het evenwel de belangstelling wekken, maar dan 
moestt de toeschouwer het stuk niet van tevoren gelezen hebben. 

[...]]  kent men het eenmaal, dan heeft het te weinig treffends, om het meermalen bij te wo-
nen.. Het is dus een stuk, dat slagen kan, en echter nimmer een' blijvenden opgang zal ma-
ken.2" " 

Datt dit inderdaad niet gebeurde, wijzen de cijfers uit - het werd na de première 
nogg slechts twee keer ten gehore gebracht, met een bedroevend lage recette. O ok 
bijj  de première was de toeloop echter heel gering (gezien de recette van ƒ342,80) 
enn dat wordt met die uitleg niet verklaard. 

Bijj  het zangspel Haarlems verlossing van Van Lennep, waarvoor melodieën van 
Rossinii  gebruikt werden, zou de slechte muzikale uitvoering van invloed geweest 
zijn,, zo suggereerde een recensent in De arke noacb's.2  ̂ O ok Van Lennep gaf dit 
inn zijn verzamelde toneelwerken als een van de redenen aan. Bovendien had hij 
zich h 

terr goeder trouw verbeeld, dat muziekstukken, die op zich zelve verdienstelijk zijn, het 
ookk zouden blijven, wanneer zij bij elkander gebracht werden; en het bleek van achteren, 
datt de uitwerking van het eene hinderlijk was aan die van het andere.209 

Ondankss het feit dat hij de 'zangwijzen [...] uit de meest beroemde, en hier te lan-
dee minst bekende, opera's van Rossini genomen [had], de beste gewrochten van 
denn maestro ', had hij zich in het effect vergist. De 'schier ongekenden luister' 
waarmeee het stuk vertoond werd - er waren nieuwe decoraties en kostuums ver-
vaardigdd - en de levendigheid van het drama konden aan die negatieve uitwerking 
nietss veranderen.210 

5.4.33 Conclus ie 

Vann de toneelstukken die het minst succesvol genoemd kunnen worden, was het 
merendeell  toneel- of blijspel, genres die veelal op maandag en woensdag uitge-
voerdd werden. Het aantal mislukte opvoeringen lijk t tijdens het bestuur van de 
commissarissenn in het algemeen iets groter geweest te zijn dan tijdens het acteurs-
bestuur.. In enkele gevallen flopten alle opgevoerde stukken van een bepaalde 
auteur.. Opval lend zijn de mislukkingen uit het oeuvre van Iffland en Kotzebue. 
Hett werk van Iffland lijk t in zijn totaliteit minder geslaagd te zijn, terwijl ook 
Kotzebuess stukken niet allemaal zonder meer succesvol waren. Di t hing blijkbaar 
sterkk af van bi jkomende aspecten van het betreffende toneelstuk, al valt moeilijk 
aann te wijzen welke. Veel niet-succesvolle zangspelen waren van Italiaanse oor-
sprong.. Met name de composities van Gnecco en Niccolo de Malte waren minder 

2077 Ibid. 
2088 DAN 7 (1834) III , 81-82. 
2099 Van Lennep, Treur- en blijspelen II , 73. 
2100 Ibid. 



5.55.5 Conclusie 271 1 

succesvol;; het succes van die van Rossini, Cimarosa en de Nederlander Ten Cate 
lijk tt afhankelijk van de betreffende opera zelf. Decor, kostuum en nastuk lijken op 
hett succes weinig invloed gehad te hebben. 

5.55 CONCLUSIE 

Alss wij de succescategorieën 'canoniek', 'langdurig', 'tijdelijk ' succes en 'mislukt' 
mett elkaar vergelijken, dan zien wij dat enkele kwantificeerbare aspecten in alle 
succesvollee categorieën parallel lopen: de broncultuur en de speeldag. Deze facto-
renn hebben dan ook vermoedelijk weinig invloed op de tijdsduur van het succes 
gehad.. Omdat de broncultuur van de succesvolle voorstellingen niet veel verschil-
dee van de niet-succesvolle, heeft die waarschijnlijk evenmin veel invloed op het 
success als zodanig gehad. De dag van de week heeft vermoedelijk wel een rol ge-
speeld,, omdat veel langdurige en tijdelijke voorstellingen op zaterdag gegeven 
werden,, en veel mislukte voorstellingen op maandag en woensdag. 

Veell  treurspelen waren langdurig succesvol; toneelspelen komen zowel in de ca-
tegoriee tijdelijk succesvol als niet-succesvol voor. De tijdelijk succesvolle toneel-
spelenn hadden binnen deze succescategorie van alle genres ook de hoogste recet-
tes;; bij de mislukte toneelspelen was er tussen de genres weinig verschil in 
vermoedelijkee zaalbezetting. Het genre lijk t dus vooral bij de langdurige en tijde-
lijk ee succescategorieën van invloed te zijn geweest. Het toneelspel werd door tijd-
genotenn beschouwd als een 'romantisch' genre, waarbij vooral onverwachte wen-
dingenn en onwaarschijnlijke gebeurtenissen de toeschouwers aanspraken. 
Nietteminn was er binnen het treurspel geen sprake van een voorkeur voor 'ro-
mantische**  treurspelen boven 'klassieke/(Frans-)classicistische'; wel speelde hier 
waarschijnlijkk de dramatische karakterisering en de vertolking door de acteurs een 
roll  in het succes. Er moest wat te beleven zijn, maar dat uitte zich in de twee to-
neelsoortenn op verschillende wijze. 

Opp enkele uitzonderingen na, was de naam van een auteur vermoedelijk zelden 
garantiee voor succes. Bij de langdurige successtukken speelden waarschijnlijk wel 
eenn rol: Ducis en Nomsz; aanvankelijk ook Kotzebue, Voltaire en Pixérécourt; la-
terr Feith, Van Winter, Klijn , Ruijsch, Van den Bergh en Thöne. Bij de tijdelijke 
successtukken:: Picard, Scribe, Kotzebue, Van Lennep, Ruijl, Warnsinck en Wes-
terman.. Opmerkelijk is de rol van Kotzebue, aangezien hij ook in de mislukte 
voorstellingenn een paar keer voorkomt; Iffland zelfs verschillende keren. Kotze-
buess succes hing vermoedelijk van andere factoren (het toneelstuk?) af. 

Hett decor lijk t het succes wel beïnvloed te hebben; was een toneelstuk evenwel 
omm andere redenen niet succesvol, dan kon ook het decor daar niets aan verande-
ren.. De decoratie was derhalve vermoedelijk een secundaire succesfactor. 

Hett nastuk had doorgaans weinig invloed op het succes; een enkele keer speel-
dee het evenwel mee in de positieve uitslag van de tijdelijke succestukken. 

Tenslottee is het opvallend dat er onder de commissarissen meer mislukkingen te 
tellenn zijn dan daarvóór. 



66 Toneelbezoek per rang, 
1835-366 en 1838-39' 

6.ii  MOGELIJKE INVLOEDSFACTOREN 

6.1.22 Contextuele factoren 

6.1.2.16.1.2.1 De kalender 

Weekdag Weekdag 
Alss men wil onderzoeken of de weekdag invloed had op de rangbezetting, dan moe-
tenn de bezoekcijfers op de vaste speeldagen bestudeerd worden; op de andere da-
genn zouden de bijzondere factoren voor de toeloop naar de schouwburg zwaarwe-
genderr kunnen zijn. Bij de gemiddelde relatieve bezetting van de verschillende ran-
genn (ten opzichte van de rangcapaciteit) valt dan op dat met name de duurste vier 
rangenn op zaterdag duidelij k beter bezet waren dan op andere dagen. De goedkopere 
rangenn waren op zaterdag- en soms ook op maandagavond beter bezet (grafiek 6.1a 
enn b2). Deze tendens komt dus overeen met contemporaine berichten. 

Nuu kunnen bij deze verschillen ook andere elementen, zoals bijzondere gele-
genheden,, een rol gespeeld hebben. De invloed op de bezettingsgraad van zulke 
factorenn afzonderlijk komt hierna nog aan de orde. Nu gaat het erom of deze ele-
mentenn al dan niet samenvielen met bepaalde vaste speeldagen; alleen als dit niet 
hett geval was, kan met redelijke zekerheid aangenomen worden dat de dag van de 
weekk als publiekstrekker van belang was. 

Omm de eventuele invloed van het toneelstuk zelf uit te sluiten, moeten de bezet-
tingspercentagess beschouwd worden bij de opvoering van die toneelstukken die 
gedurendee enige tijd - meestal was dit een week - zowel op zaterdag als op maan-

11 Borderellen uit mijn onderzoeksperiode zijn alleen voor deze speeljaren overgeleverd (zie p. 
37).. Als men de bezettingsgraad van de verschillende rangen met elkaar wil vergelijken, zijn rela-
tievee gegevens het meest veelzeggend. De absolute cijfers uit de lootjesboeken moeten daarom in 
relatievee omgezet worden. Al naar gelang het doel, kan dit op verschillende manieren gebeuren. 
Zoo is de rangbezetting te beschouwen in relatie tot de rangcapaciteit; dit geeft informatie over ver-
schillenn binnen één rang. Ook kan men de rangbezetting bezien tegen de achtergrond van de zaal-
capaciteit.. Omdat dan ook capaciteitsverschillen tussen de rangen tot uiting komen, is dit vooral 
bruikbaarr voor een vergelijking van de verschillende rangen onderling. Als men wil weten hoe 
groott de totale belangstelling voor een opvoering was, of in hoeverre een bepaalde bezettings-
graadd uitzonderlijk was, kan het van belang zijn de zaalbezetting en de gemiddelde rangbezetting 
uitt te rekenen. Bij de berekeningen in dit hoofdstuk ben ik in eerste instantie uitgegaan van de 
rang-- (en zaal-)capaciteit. 
22 Bij de staafdiagrammen zijn de corresponderende getalswaarden aangegeven, tenzij die de 
leesbaarheidd van het diagram bemoeilijken. 
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dagg en woensdag geprogrammeerd waren. Ook moet bekeken worden of op deze 
dagenn sprake was van een of andere bijzondere gebeurtenis. 

Alss ik mij beperk tot op verschillende dagen geprolongeerde toneelstukken, 
blijk tt de bezetting per weekdag nagenoeg hetzelfde als hierboven. Wanneer op 
driee reguliere speeldagen hetzelfde repertoire gespeeld werd, had vooral het pu-
bliekk op de duurste rangen een duidelijke voorkeur voor de zaterdagavond als uit-
gaansavond;; bij het tweede amfitheater en de gaanderij is een duidelijke populari-
teitt van een bepaalde dag moeilijker te constateren, maar het publiek op het derde 
amfitheaterr en de tweede gaanderij leek de maandag- en zaterdagavond duidelijk 
tee prefereren. In enkele gevallen hebben mogelijk ook de première of reprise een 
roll  gespeeld, maar aangezien de tendens tevens zichtbaar was wanneer er geen en-
kelee bijzondere omstandigheid in het spel was, hebben die factoren vermoedelijk 
hoogstenss als katalysator gewerkt. Op enkele dagen in 1835-36 was wel sprake 
vann een verschillende programmering van voor- en nastukken, maar deze lijk t met 
namee op de bezetting van de balkons en de tweede gaanderij relatief weinig in-
vloedd gehad te hebben. 

Seizoen Seizoen 
Inn hoofdstuk 3 is verondersteld dat ambachtsmensen de schouwburg zelden be-
zochten,, en dan nog alleen wanneer zij relatief hoog geschoold waren en goed be-
taaldd werden. Contemporaine schrijvers meenden daarentegen dat ambachtsmen-
senn tot de reguliere schouwburgbezoekers behoorden. 

Overr het bezoek van deze mensen komt men misschien meer te weten als de be-
zoekcijferss per 'loongetijde' uitgerekend worden. Ik neem aan dat ambachtsmen-
sen,, als zij daartoe al de financiële middelen hadden, kaartjes kochten voor de 
goedkoopstee rang, de tweede gaanderij. Als hiervan de bezoekcijfers uitgerekend 
wordenn volgens de indeling in loonseizoenen, valt op dat het bezoek op het schel-
linkjee door het hele seizoen heen ruwweg licht daalde (grafiek 6.2); in augustus en 
septemberr (de periode van het zomerloon) of in oktober (herfstloon) waren de ge-
middeldee bezoekcijfers van deze rang het hoogste; daarna daalden zij licht, tot de 
cijferss een relatief dieptepunt bereikten in de maanden maart tot en met mei, wan-
neerr opnieuw zomerloon uitbetaald werd. 

Dee beweging van de bezoekcijfers naar 'loongetijden' volgt bij de overige ran-
genn een heel andere lijn; deze waren juist het dichtst bezet in winter en voorjaar. 
Dee tweede gaanderij was de enige rang waarvan de bezetting een min of meer pa-
rallellee relatie vertoont met de hoogte van de ambachtsionen. Juist vanaf de perio-
dee van het laagste loon is er sprake van een, lichte, daling van het bezoek. Dit zou 
kunnenn betekenen dat er op deze rang wel ambachtsmensen zaten. De reden dat 
hett schellinkje juist aan het begin van het schouwburgseizoen iets beter bezet was 
dann later, is dan misschien dat sommige ambachtsmensen na de financieel iets be-
teree zomerperiode mogelijk meer (spaar)geld over hadden voor het toneel. Ook 
dee jaarlijkse kermis in september kan van invloed geweest zijn, hoewel de be-
zoekcijferss in deze maand alleen in 1838 beduidend hoger waren dan in de andere 
maanden.. Aan de andere kant duidt juist de zwakke beweging van de curve erop 
datt de toonverschillen geen grote invloed hadden op de bezetting van de tweede 
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gaanderij;; mede gezien de geringe inkomsten van veel ambachtsmensen wijst dit 
err mijns inziens op dat deze groep de schouwburg inderdaad niet veelvuldig be-
zocht,, en dat ook andere, beter betaalde mensen op deze rang plaatsnamen. 

Bijj  de vraag of het publiek op de overige rangen een voorkeur voor een bepaald 
jaargetijdee had, moet natuurlijk een andere seizoensverdeling gebruikt worden, 
omdatt de publieksgroepen hoger op de sociale ladder niet volgens de ambachts-
loonkalenderr uitbetaald werden. Hier zijn weer gemiddelde bezoekcijfers per 
maandd gebruikt (grafiek 6.3a-d3). De uitkomsten zijn niet erg verbazingwekkend; 
vrijwell  alle rangen waren vooral in januari en februari goed gevuld. De bezetting 
vann het derde amfitheater piekte alleen in februari, terwijl het bezoek op de twee-
dee gaanderij ook volgens de maandelijkse verdeling, vanzelfsprekend, een lichte 
dalingg vertoonde - overigens blijk t de bezetting van deze rang in november en ja-
nuarii  van 1839 min of meer gelijk te zijn aan die in het najaar van dat jaar. Voor dit 
laatstee was vermoedelijk de aantrekkingskracht van enkele individuele stukken 
verantwoordelijk;; in november werden enkele op het schellinkje druk bezochte 
hoofdspelenn vertoond, zoals Foppes blijspel De brave vrouw en het zangspel Het 
vrijschot,vrijschot, of de zwarte jager, januari was de eerste maand waarin de uitzonderlijk 
goedd bezochte combinatie van het toneelspel Arthur, of zestien jaren later en het 
ballet-pantomimee De schoone slaapster op het repertoire stond. 

Inn beide speeljaren stroomde het publiek op veel rangen ook in de kermismaand 
septemberr toe, maar dat geldt minder voor de rijke bezoekers van de balkons en 
loges.. Een relatief kleine bezetting vertoonde de schouwburg in de zomer- en 
voorjaarsmaandenn augustus en mei. Hiervoor zal het warmere weer wel verant-
woordelijkk geweest zijn en - wat het bezoek op de chique balkons en loges betreft 
-- mogelijk het vertrek van veel rijke Amsterdammers naar hun buitenhuis. 

Vergelijktt men de rangen onderling door de rangbezetting af te zetten tegen de 
capaciteitt van de hele schouwburgzaal, dan blijken de meeste mensen zich door-
gaanss te hebben bevonden in de bak en, vervolgens, op de tweede gaanderij. Dit is 
niett verwonderlijk, omdat deze verhouding bepaald wordt door de grotere aan-
tallenn toeschouwers die zich op deze twee rangen konden bevinden. Verder blij -
kenn op de duurste rangen - balkon, loge en amfitheater - meestal wat minder men-
senn te zitten dan op het betere deel van de goedkope rangen - tweede amfitheater, 
gaanderijj  en derde amfitheater. 

33 Uit oogpunt van leesbaarheid (veelheid van gegevens) zijn de rangen in de staafdiagrammen 
mett de cijfers van 1 tot en met 8 onder de x-as aangegeven: 

11 = balkon 
22 = loge 
33 - amfitheater 
44 = bak 
55 = tweede amfitheater 
66 = gaanderij 
77 = derde amfitheater 
88 = tweede gaanderij 
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6.1.2.26.1.2.2 Bijzondere gelegenheden 

Kermis Kermis 
Tijdenss de kermis waren vrijwel alle rangen beter bezet dan op alle andere dagen 
tezamenn (grafiek 6.4). Vrijwel, want de bezoekers van het balkon bezochten de 
schouwburgg blijkbaar liever in een andere tijd; de gemiddelde bezetting was op 
dezee rang iets lager dan normaal. Het verschil in bezettingsgraad nam toe naarma-
tee de rang goedkoper werd; met name de 'middelste' rangen in de schouwburg -
bak,, tweede amfitheater, gaanderij en derde amfitheater - waren tijdens de ker-
miswekenn duidelijk beter bezet dan anders. Op de tweede gaanderij zaten in deze 
periodee niet beduidend meer mensen dan gemiddeld. 

Alss men de gemiddelde bezetting op de verschillende weekdagen bekijkt (gra-
fiekk 6.5), blijkt dat de bezoekers van het balkon, als zij de schouwburg tijdens de 
kermiss al bezochten, voornamelijk op maandag- en zaterdagavond kwamen. Bij -
zonderr is de grotere toeloop op de balkons op maandagavond; dan was deze rang 
gewoonlijkk juist minder goed bezet. De meeste rangen waren voornamelijk op de 
regulieree speeldagen bovengemiddeld bezet, ofschoon het tweede amfitheater, de 
gaanderijj  en het derde amfitheater ook op de andere kermisdagen wel veel mensen 
trokkenn (niet op vrijdagavond). De tweede gaanderij daarentegen was alleen op 
maandag-- en zaterdagavond duidelijk beter bezet - op avonden dus die gewoon 
ookk al meer publiek trokken. Het armste gedeelte van het schouwburgpubliek 
hadd naar ik aanneem te weinig geld om de schouwburg tijdens de jaarmarkt vaak 
tee bezoeken; men kon zijn kermisstuivers maar één keer uitgeven. 

BezoekBezoek van de koning 
Uitt de gemiddelde rangbezetting blijkt een grote opkomst van het publiek tijdens 
bezoekk van de koning, op vrijwel alle rangen (grafiek 6.6). Alleen de twee goed-
koperee amfitheaters waren veel minder goed bezet; zelfs minder dan gewoonlijk. 
Opvallendd is de belangstelling op de duurdere rangen. Waren anders vooral de 
balkonss schaars bezet, nu zaten daar relatief veel bezoekers. Vooral de 'bovenste' 
lagenn van de bevolking wensten kennelijk deel te hebben aan de glans die van het 
koninklijkk bezoek afstraalde. 

6.1.33 Toneelmatige factoren 

6.1.3.16.1.3.1 Bijzondere gelegenheden 

Benefieten Benefieten 
Inn 1835-36 en 1838-39 werden benefieten gehouden voor Theodorus Johannes 
Majofski,, Johannes Rienkszoon Jelgerhuis, Frederik Adrianus Rosenveldt, Anna 
Mariaa Kamphuijzen-Snoek, Johanna Christina Elisabeth (Marianne) Adams, we-
duwee van Th.J. Majofski.4 

44 TJ. Majofski: 5-11-1835; Jelgerhuis: 17-12-1835; Rosenveldt: 25-10-1838; Kamphuijzen-
Snoek:: 11-2-1836, 13-12-1838; Majofski-Adams: 17-3-1836, 24-1-1939. 
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Haddenn die benefietvoorstellingen een bijzondere aantrekkingskracht op de 
verschillendee rangen? De lootjesboeken laten in beide seizoenen een goede bezet-
tingg op alle rangen zien; het gemiddelde bezettingspercentage was bij deze gele-
genhedenn op alle rangen hoger dan het gemiddelde dagelijkse bezettingspercenta-
gee (grafiek 6.7). Dat hiervoor niet in de eerste plaats de dag van de week 
verantwoordelijkk was, blijkt uit de donderdagse bezetting bij andere voorstellin-
gen.. De gemiddelde bezetting van de rangen was op alle donderdagen samen klei-
nerr dan de gemiddelde bezetting op de benefietdagen, soms zelfs kleiner dan de 
gemiddeldee dagelijkse bezetting. Eén keer was mogelijk wel de première van het 
stukk van invloed, twee keerde reprise.5 Toch kwam het publiek vermoedelijk zijn 
vedettenn bewonderen, want ook de andere benefieten waren als gezegd goed be-
zocht.. Een uitzondering was het benefiet voor Majofski-Adams op 24 januari 
1839,, dat geringe recettes opleverde. Weliswaar werd haar eerste benefiet - kort na 
hett overlijden van haar man - beter bezocht, maar ook de latere benefieten ten be-
hoevee van deze actrice leverden geringe recettes op.6 Aannemelijk is dan ook dat 
haarr roem minder groot was dan die van de zoeven genoemde toneelspelers. 

VoorstellingenVoorstellingen voor bet 'Fonds' 
Benefietvoorstellingenn voor het Fonds werden in 1835-36 en 1838-39 slecht bezocht. 
Err zaten toen op alle rangen minder mensen dan gebruikelijk (grafiek 6.8). Op de 
tweedee gaanderij was het verschil in bezetting minder opvallend. Vooral het publiek 
opp de balkons en op het tweede amfitheater en de gaanderij liet het afweten. 

Premièress of reprises brachten hierin weinig verandering. Slechts op twee van de 
vierr avonden waarop een première of reprise gegeven werd, waren enkele rangen 
beterr bezet dan gemiddeld;7 één keer bij een première, één keer bij een reprise. 

Aann de keuze van de avond kan het gebrek aan belangstelling niet gelegen heb-
ben,, want andere donderdagse voorstellingen werden wel goed bezocht. Ook de 
repertoirekeuzee kan de verminderde toeloop niet doorslaggevend beïnvloed heb-
ben,, want er werden op deze avonden (ook) stukken vertoond die op andere 
avondenn goed bezocht werden, bijvoorbeeld: Scribes zangspel-ballet Brama en 
Zoloé,Zoloé, of de verliefde Bayadere, De Castelli's toneelspel Victorijn, of het weeskind 
enen de moordenaar, het toneelspel Arthur, of zestien jaren later van Dupeuty, Fon-
tann en Davrigny en Ifflands toneelspel De speler, of Revenge-Praag. 

Debuten Debuten 
Debutenn van toneelspelers hadden in 1835-36 en 1838-39 voornamelijk in de 
voor-- en nastukken plaats, zodat ik die hier achterwege laat. 

55 Première: 5-11-1835; reprise: 25-10-1838, 13-12-1838. 
66 6-4-1837: ƒ596.35 (gemiddelde recettes in dat seizoen: 639.70); 2-11-1837: ƒ316.65 (gemiddel-
dee recettes in dat seizoen: ƒ683.32). 
77 Loge: 20-12-1838 - première hoofdstuk: Arthur, of zestien jaren later, amfitheater: idem; der-
dee amfitheater: 25-4-1839 - reprise hoofdstuk: Gesner, of het Zwitsersch huisgezin; tweede gaan-
derij:: idem. 
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OptredenOptreden van 'liefhebbers' 
Hett optreden van liefhebbers - amateurs - trok in 1835-36 gemiddeld op alle ran-
genn minder publiek dan doorgaans het geval was (grafiek 6.9). Dit is opvallend als 
menn ervan uitgaat dat deze acteurs afkomstig waren van de zogenaamde 'liefheb-
berijtonelen',, die vermoedelijk vooral door het minder gefortuneerde publiek be-
zochtt werden; de Commissarissen maakten in hun brieven aan de stedelijke over-
heidd regelmatig gewag van de concurrerentie van deze toneeltjes voor de 
'mindere'' rangen in de Stadsschouwburg.8 Bij optredens van liefhebbers was wel 
sprakee van 'kabaal', zo erg zelfs dat de heren uit het 'beschaafde' publiek hun echt-
genotess niet meer mee wilden nemen naar het theater.9 

Enkelee voorstellingen met amateurs trokken meer publiek dan gemiddeld. Dit was 
hett geval op 30 januari, op 6 en 16 april 1836, op bijna alle rangen;10 op 1 februari 
vann dat jaar op de goedkoopste vier rangen. Telkens traden hierbij Lambotte - die 
opp 11 en 16 mei 1836 ook officieel debuteerde - of Halwasser op.11 Hun optreden 
inn respectievelijk Weissenthurn-Grünbergs toneelspel De duitsche trouw en het blij -
spell  De barbier van Strasburg, of de Frankfurter loterij, kan enige invloed op de toe-
loopp van publiek gehad hebben; van een andere bijzondere gelegenheid was geen 
sprake.. Toch was het programma vermoedelijk van groter belang; op 30 januari en 
II  februari werd ook het succesvolle Brama en Zoloé, of de verliefde Bayadere op-
gevoerd;; het in april vertoonde De barbier van Strasburg en het gecombineerde bal-
let-pantomimee De barbier van Seviliën waren ook succesvolle stukken. 

Premières Premières 
Inn totaal vonden er in 1835-36 en 1838-39 zeventien premières plaats;12 de meeste 
opp zaterdagavond, enkele (zeven stukken) op woensdag- of donderdagavond.13 

Dee bezettingspercentages (ten opzichte van de rangcapaciteit) tonen dat premiè-
ress in het algemeen wel enig, maar geen groot effect hadden op het bezoek van 
(eenn deel van) het publiek. De meeste invloed hadden de premières bij de duurste 
vierr rangen; de gemiddelde bezetting was hier bij alle eerste uitvoeringen iets ho-
gerr dan de gemiddelde bezetting van alle speeldagen tijdens de twee seizoenen sa-
menn (grafiek 6.10a). Vooral het logepubliek lijk t wel gevoelig geweest te zijn voor 
premières;; bij maar liefst elf van de zeventien eerste opvoeringen was de bezetting 
hierr groter dan de gemiddelde logebezetting in de twee speeljaren.14 

88 GAA 5177/40/694, 2-4-1819; ibid./761, 8-4-1819; ibid./59/2523, 28-11-1822; ibid/65/350, 4-
2-1824;; ibid./67/1404; GAA 5181/33/385; ibid./95/1946, 24-5-1824. 
99 GAA 5181/105/1740, 7-5-1825. 
100 Met uitzondering van het derde amfitheater en de tweede gaanderij 30-1-1836; en van de 
gaanderijj  en het derde amfitheater 16-4-1836. 
I II  Voorletters en geboorte- en sterfjaar zijn mij onbekend. 
122 5-9-1835; 1-10-1835; 5-11-1835;14-11-1835;7-1-1836; 5-3-1836; 9-4-1836; 20-4-1836;28-4-
1836;20-10-1838;3-11-1838;24-11-1838;20-12-1838;20-2-ll  839; 16-3-1839; 13-4-1839; 4-5-1839. 
133 Zaterdag:5-9-1835; 14-11-1835;5-3-1836;9-4-1836; 20-10-1838; 3-11-1838; 24-11-1838;16-
3-1839;; 13-4-1839; 4-5-1839. Donderdag: 1-10-1835; 5-11-1835; 7-1-1836; 28-4-1836; 20-12-
1838.. Woensdag: 20-4-1836; 20-2-1839. 
144 Bij de andere rangen was dit: zeven van de zeventien (balkon); acht van de zeventien (amfi-
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Tochh lijk t voor het publiek op deze dure rangen de dag van de week, de zater-
dag,, belangrijker geweest te zijn dan de première; hoewel een groot deel van de 
eerstee voorstellingen op een zaterdag plaatsvond, lag de gemiddelde rangbezetting 
opp deze zaterdag-premières steeds iets onder de gemiddelde bezetting van alle za-
terdagenn tezamen (grafiek 6.10b). Dit verschijnsel valt overigens bij alle rangen te 
constateren.. In het algemeen hebben premières op zaterdag dan ook geen nood-
zakelijkk katalyserend effect gehad; als dit wel het geval was, moet de reden ver-
moedelijkk vooral in andere factoren gezocht worden. 

Voorr de goedkoopste vier rangen was de aantrekkingskracht van premières ge-
ring;; de gemiddelde bezetting was hier bij premières kleiner dan die bij alle voor-
stellingenn tezamen. Niettemin hebben ook hier enkele afzonderlijke premières in-
vloedd op het bezoek gehad; bij zes of zeven premières vertoonden de goedkope 
rangen,, afzonderlijk, een grotere bezetting dan normaal. Het gaat om voorstellin-
genn van het Nederlandse toneelspel Het Kasteel van Tourville, of de Hollandsche 
zeeliedenzeelieden in Frankrijk (Ruijsch, 1835); het Nederlandse treurspel Agathocles 
(Klijn ,, 1832); het treurspel Genoveva (Hilman, 1835); het blijspel De brave vrouw 
(Foppe,, 1836); het oorpronkelijke treurspel Radboud de tweede, koning van 
FrieslandFriesland (Van Halmael, 1839). Deze stukken werden allemaal tamelijk goed be-
zochtt door het publiek op de vier goedkope rangen. Stukken die op enkele van 
dezee rangen meer toeschouwers trokken, waren Warnsincks treurspel Scipio en de 
SpaanscbeSpaanscbe bruid (1833); Warins toneelspel Menseben vormen volken (1838); Al -
fieri'ss oorspronkelijk Italiaanse treurspel Agis; Duvals van oorsprong Franse blij -
spell  De huwelijksontwerpen, of de twee militairen; Souvestres toneelspel Hame-
linlin  (1839). 

Juistt de goedkopere rangen liepen bij premières van treurspelen vol; dit is op-
merkelijkk daar het armere publiek door recensenten een voorliefde voor het een-
voudiger,, vermakelijke genre in de schoenen geschoven werd.15 De voorliefde 
voorr premières van tragedies is ook bij de duurdere rangen op te merken, maar 
daarr was de bezetting vaker ook bij premières van andere genres, zoals het zang-
spel,, hoger dan gebruikelijk. 

Bijj  de eerste opvoering van vier toneelstukken: het toneelspel Het kasteel van 
Tourville,Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk en de treurspelen Agathocles, 
GenovevaGenoveva en Radboud de tweede, koning van Friesland, trokken alle rangen 
meerr bezoekers dan gewoonlijk. Bij de opvoering van het Kasteel van Tourville 
wass daarbij ongetwijfeld van invloed dat de opbrengsten van de voorstelling ten 
goedee zouden komen aan de acteur Theodorus Johannes Majofski, die bij het pu-
bliekk zeer geliefd was. De premières van het zangspel Constantia, keizerinne te 
NkomedieNkomedie (1835) - met muziek van A. ten Cate J.Az. en het libretto door H.J. 
Foppee - en van het toneelspel Menseben vormen volken werden alleen door de 
duurderee rangen beter bezocht dan daar gebruikelijk was, terwijl bij de eerste 
voorstellingg van het treurspel Agis juist alleen de goedkope rangen meer mensen 
trokken. . 

theater);; en zes van de zeventien (bak). 
155 Zie p. 152-158. 
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6.1.3.26.1.3.2 Dramatische factoren 

Genre Genre 
TreurspelTreurspel I Treurspelen werden ook in 1835-36 en 1838-39 vooral op zaterdag 
gespeeld.. Het genre werd redelijk goed bezocht; op veel rangen was de gemiddel-
dee bezetting groter dan gewoonlijk , vooral in 1835-36 (grafiek 6.11a, b). Verras-
sendd genoeg waren de balkons in 1835-36 niet beter bezet bij de opvoering van een 
treurspel.. In 1838-39 werden dan ook de andere dure rangen nauwelijks beter be-
zocht. . 

Aann de weekdag kan het niet gelegen hebben; de zaterdag was ook, zelfs vooral, 
voorr het publiek van de duurste rangen de uitgaansavond bij uitstek. Vergelijkt 
menn de zaterdagse bezetting bij verschillend genre, dan blijkt dat juist de duurste 
vierr rangen minder goed bezet waren bij een treurspel (grafiek 6.1 lc, d). Het pu-
bliekk op de goedkoopste vier rangen daarentegen frequenteerde het theater dan 
juistt vaker. 

ToneelspelToneelspel I De bezettingsgraad bij het toneelspel verschilt nogal per speelsei-
zoen;; in 1835-36 was de gemiddelde bezetting op alle rangen lager dan gewoon-
lijk ;; in 1838-39 (iets) hoger, met uitzondering van de tweede gaanderij (grafiek 
6.12a,, b). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat tijdens de kermis van 1838-
399 een toneelspel op het repertoire stond. Dat die voor de bezetting echter niet 
doorslaggevendd was, blijkt wanneer de gemiddelde bezetting van toneelspelen op 
allee andere dagen dan die tijdens de kermis bekeken wordt; ook toen was de ge-
middeldee bezetting groter dan gewoonlijk. Vermoedelijk was eerder het succes 
vann enkele afzonderlijke stukken dan het genre in het algemeen voor de goede be-
zettingg in 1838-39 verantwoordelijk. 

Toneelspelenn werden op alle dagen opgevoerd, zij het op maandag en woensdag 
ietss vaker dan op zaterdag. Opvallend is dat in 1835-36 juist de loges en de balkons 
bijj  toneelspelvoorstellingen op zaterdag minder goed bezet waren dan gemiddeld; 
ditt was immers juist de dag waarop vooral deze rangen doorgaans beter bezet wa-
renn (grafiek 6.12c, d). Ook de tweede gaanderij was - in beide seizoenen - iets 
minderr goed bezet bij uitvoeringen van toneelspelen. Dit geldt ook voor de maan-
dagsee bezetting van het schellinkje in 1835-36. 

BlijspelBlijspel I In 1835-36 waren de duurste vier rangen bij opvoeringen van blijspelen 
ietss minder bezet dan gewoonlijk, terwijl de goedkope rangen ongeveer dezelfde 
bezettingg vertoonden als gemiddeld (grafiek 6.13a). In 1838-39 zat gemiddeld op 
allee rangen minder publiek bij opvoeringen van dit genre (grafiek 6.13b). 

Dee meeste blijspelen werden op maandag of woensdag op het programma gezet. 
Ditt zijn dagen die op de meeste rangen doorgaans wat minder publiek trokken, 
mett uitzondering van de tweede gaanderij, die op veel maandagen juist goed be-
zochtt werd. Het is dan ook misschien wel aan de weekdag te wijten dat het blij -
spell  gemiddeld wat minder publiek trok. Afwijkend is de gemiddelde maandagse 
bezettingg in 1835-36 van enkele dure rangen; de balkons en de bak waren toen iets 
bovengemiddeldd bezet, terwijl hier normaal gesproken op deze dag minder pu-
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bliekk zat (grafiek 6.13c) De goedkoopste twee rangen, die gewoonlijk op maandag 
juistt meer publiek trokken, vertoonden daarentegen een iets mindere (derde am-
fitheater)) of gelijke bezettingsgraad (tweede gaanderij). Afwijkend is ook de be-
zettingg van de dure rangen op woensdag in 1838-39; deze dag trok daar toen (iets) 
meerr publiek (grafiek 6.13d). 

Structurelee invloed op de bezettingsgraad bij de uitvoeringen van blijspelen kan 
alleenn zijn uitgegaan van de kermis in 1835-36; andere bijzondere gelegenheden 
dedenn zich nauwelijks voor, en in 1838-39 werden ook tijdens de kermis nauwe-
lijk ss blijspelen geprogrammeerd. De kermis van 1835-36 bracht wel degelijk een 
veranderingg in de bezettingsgraad van blijspelen teweeg; de meeste rangen waren 
meerr dan gemiddeld bezet. De blijspelen waren evenwel divers, terwijl het nastuk 
meestentijdss gelijk bleef, zodat de toeloop ook bepaald kan zijn geweest door het 
nastuk.. Het publiek van de balkons werd daarentegen nauwelijks door kermis-
blijspelenn naar de schouwburg getrokken. Hetzelfde geldt - opvallend genoeg -
voorr het publiek van de tweede gaanderij; hier was ook de bezetting bij een ker-
misblijspell  lager dan gemiddeld. 

BlijspelBlijspel met zang I Voor het 'blijspel met zang' geldt in grote lijnen hetzelfde als 
voorr het 'blijspel'. In beide seizoenen zaten op vrijwel alle rangen gemiddeld min-
derr toeschouwers dan gebruikelijk (grafiek 6.14a, b). Voor 1838-39 gold dit voor-
all  voor het derde amfitheater en de tweede gaanderij. 

ZangspelZangspel I De rangbezetting van zangspelen in 1835-36 verschilde nogal van die 
inn 1838-39 (grafiek 6.15a, b). In het eerste seizoen waren de duurdere rangen bij de 
uitvoeringg van zangspelen beter, en de goedkope rangen minder goed bezet dan 
gemiddeld.. In het tweede seizoen was dit precies andersom. Vermoedelijk speelde 
hierbijj  het succes van de afzonderlijke stukken een rol. In 1835-36 was op veel 
rangenn vooral bij Brama en Zoloé de bezetting groter dan gemiddeld bij zangspe-
len.. Dit stuk sprak toen blijkbaar ook het rijke publiek zeer aan. In 1838-39 was 
dee bezetting groter bij Het huwelijk van Figaro en Het Vrijschot, of de zwarte ja-
gerger (libretto van Kind, muziek van Weber). 

Broncultuur Broncultuur 
Inn 1835-36 en 1838-39 werden voornamelijk vertalingen uit de Franse, Hoogduit-
see en Nederlandse, en enkele uit de Italiaanse en Engelse 'broncultuur' opgevoerd.16 

Dee meeste rangen vertoonden een betere bezetting dan gemiddeld bij de opvoe-
ringring van een van oorsprong Frans toneelstuk - in 1835-36 met uitzondering van de 
bakk en de tweede gaanderij; in 1838-39 met uitzondering van de eerste en tweede 
gaanderijj  - en een betere of gelijke bezetting bij een Nederlands toneelstuk (gra-
fiekk 6.16a, b). Van oorsprong Hoogduitse stukken werden in 1838-39 door het 
publiekk op het derde amfitheater en de tweede gaanderij beter dan gemiddeld be-
zocht. . 

166 In tegenstelling tot in het vorige hoofdstuk heb ik hier een dubbeltelling gehanteerd. Omdat 
hett om zeer kleine aantallen gaat, heb ik deze inconsequentie niet aangepast. 
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6.1.3.36.1.3.3 Scenische factoren 

Acteur Acteur 
Uitt de recensies komt geen duidelijk verschil in succes van bepaalde acteurs naar 
vorenn tussen het publiek op de verschillende rangen. Slechts een enkele keer 
wordtt een bepaalde speelwijze aan de voorkeur van het publiek op een schouw-
burgrangg gekoppeld. Zo juichte het gaanderijpubliek de gebruikelijke 'klaagtoon' 
enn 'misselijke gebaren' van Dirk Kamphuizen toe.17 Het schellingpubliek had bo-
vendienn waardering voor 'overdreven spel', van Voitus Van Hamme in een ballet-
pantomime.188 Recensenten en 'kunstregters' daarentegen waardeerden het 'na-
tuurlijke'' en 'kiese' spel van Anna Maria Kamphuizen-Snoek.19 De standen waren 
nietteminn verenigd in hun bewondering van het spel van Snoek in Hamlet.20 

Ofschoonn de indruk wordt gewekt dat de 'hogere' standen een andere speelwij-
zee prefereerden dan de 'lagere', is het aantal referenties te klein voor algemene 
conclusies. . 

DecorDecor en kostuum 
Eerderr is aan de orde gekomen dat het kostuum waarschijnlijk weinig directe in-
vloedd had op de zaalbezetting en het succes. Verdere uitsplitsing naar waardering 
perr rang heeft dan ook niet zo veel zin. 

Watt betreft de invloed van decors waren er geen grote verschillen tussen de ran-
gen;; alle rangen waren iets beter bezet bij voorstellingen met nieuw decor dan bij 
diee zonder nieuw decor: gemiddeld vier tot elf procent ten opzichte van de ge-
middeldee rangbezetting. 

6.22 H ET SUCCES VAN DE VOORSTELLINGEN 

Inn 1835-36 werden in totaal 65 hoofdspelen op de planken gebracht, in 1838-39 58 
hoofdspelenn (tabel 6.1a, b). Gemiddeld werden die stukken in beide seizoenen 
tweee keer ten tonele gebracht. 

Eenn eerste indicatie voor het succes van een toneelstuk geeft het aantal keren dat 
hett geprogrammeerd werd (tabel 6.2a, b, kolom T; het nummer in de eerste kolom 
correspondeertt met dat in tabel 6.1a, b). Omdat het hier om twee afzonderlijke 
seizoenenn gaat, is daarbij van belang te weten wanneer het stuk in première of re-
prisee ging (tabel 6.2a,b, kolom N). Verder moet de rangbezetting bekeken wor-
den.. Pieken duiden vermoedelijk op succes. Van elke opvoering is derhalve per 
seizoenn de relatieve rangbezetting vergeleken met de gemiddelde relatieve rangbe-

177 De tooneelkijker I, 157 (in het toneelspel Montoni, of het Kasteel van Udolpho - overigens 
geenn succesvoorstelling); ld. II , 340 (in het tijdelijk succesvolle toneelspel De tweede Tartuffe, of 
dede schuldige moeder). 
188 DAN 3 (1829) VIII , 255 (De belagchelijke landjonker, of het vastenavondfeest te Marseille). 
199 De tooneelkijker I, 430 (Monzongo, of de koninklijke slaaf). 
200 De bijenkorf I, 501. 



282 2 66 Toneelbezoek per rang, 1835-36 en 1838-39 

zettingg (deze laatste is in de tabel met > aangegeven onder het rangnummer, in de 
kolommenn 1-8). Ook de hoogte van de uitschieters is van belang. Afhankelijk van 
dee gemiddelde bezetting van de betreffende rang heb ik, tamelijk willekeurig, een 
categoriseringg gemaakt van bezettingspercentages tussen 20 en 40 %, tussen 40 en 
600 %, tussen 60 en 80 % en tussen 80 en 100 %. Tevens is de frequentie van de pie-
kenn veelzeggend; was de bezetting van een stuk slechts één of verscheidene keren 
groterr dan gemiddeld? Om het lezen van de gegevens te vergemakkelijken, heb ik 
bezettingspercentagess en frequenties uitgedrukt in een 'rapportcijfer' (dit is het 
getall  achter de slash in tabel 6.2a, b). Dit cijfer is als volgt gevormd: voor iedere 
keerr dat de bezetting van de betreffende rang groter was dan 80 %, heb ik een ne-
genn gegeven; voor iedere keer dat de bezetting tussen 60 en 80 % in lag, een acht; 
voorr iedere keer dat de bezetting tussen 40 en 60 % in lag, een zeven; en voor ieder 
keerr dat de bezetting tussen 20 en 40 % in lag, een zes. Uit deze cijfers is een ge-
middeldee berekend, dat beschouwd kan worden als een soort successcijfer. Samen 
mett het aantal keren dat de bezetting in het algemeen boven het gemiddelde uit-
steegg (het cijfer vóór de slash in tabel 6.2a, b), is dit een indicatie voor het succes 
vann het betreffende toneelstuk. 

Bijj  de bepaling van het succes van een individueel stuk is ook gelet op con-
textuelee factoren, zoals de weekdag, of bijzondere gebeurtenissen, zoals het be-
zoekk van de koning (tabel 6.2a, b, kolom B). De hoofd- en nastukken zijn boven-
dienn in combinatie bekeken; ook de eventuele invloed van het nastuk is bekeken. 

Dee voorstellingen die op grond van bovenstaande overwegingen succes hadden, 
zijnzijn in de tabel vet gedrukt. Het waren vast niet de enige voorstellingen die succes 
hadden,, want de scheidslijnen zijn arbitrair en door mij bepaald; het waren wel 
opvoeringenn die kwantitatief opvallen. 

Overigenss is het pas mogelijk over het eventuele succes van een in 1835-36 of 
1838-399 eenmalig opgevoerd stuk meer te zeggen na bestudering van de rangbe-
zettingg in andere seizoenen. Bij één opvoering is immers niet goed zichtbaar of een 
groteree opkomst van het publiek aan het stuk zelf of aan andere factoren, zoals 
contextuele,, te danken was. 

Tott de toneelstukken die verscheidene keren op het programma stonden, be-
hoordenn alle stukken die in de betreffende speeljaren in première of in reprise gin-
gen.. Ook enkele oudere stukken werden vaker opgevoerd. Werd een stuk slechts 
eenmaall  uitgevoerd, dan betrof dit steeds een toneelstuk dat al in eerdere seizoe-
nenn voor het voetlicht gebracht was. 

6.2.11 1835-36 

Dee rangbezetting lag, bij alle rangen, zeer vaak boven het gemiddelde bij het nieu-
wee zangspel-ballet Brama en Zoloé, dat maar liefst 21 keer opgevoerd werd. Uit-
zonderlijkk veel publiek was, met name op het amfitheater en, in iets mindere mate, 
opp het tweede en derde amfitheater, aanwezig toen de koning de schouwburg be-
zocht.. Op andere dagen 'piekte' de bezetting evenwel ook, op alle rangen. 

Ookk het aloude treurspel Gijsbrecht van Aemstel, in dit seizoen 6 keer opge-
voerd,, trok op alle rangen zeer dikwijl s meer publiek dan gebruikelijk. De eerste 
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enn tweede gaanderij waren steeds zelfs uitzonderlijk goed gevuld, terwijl ook de 
bakk tamelijk veel mensen trok. 

Hett nieuwe toneelspel Het kasteel van Tourville, in totaal 4 keer opgevoerd, laat 
opp alle rangen ook tamelijk vaak een hoge bezetting zien, terwijl met name in de 
loges,, het amfitheater, de bak en de tweede gaanderij soms veel tot zeer veel pu-
bliekk aanwezig was. Eén keer betrof het een benefiet voor de acteur TJ. Majofski, 
toenn het stuk in première ging. Daarvóór werd het publiek door de recensent van 
dee Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) Algemeen Handelsblad al opgeroepen, 
hett stuk te gaan zien. Een aansporing had het publiek vermoedelijk echter niet no-
dig;; op de gedrukte toneeltekst had men zich tevoren kunnen intekenen, en op het 
momentt dat de aankondiging in de krant verscheen, was naar verluidt 'het getal 
derr inteekenaren reeds boven de 1200 geklommen, terwijl de inteekeningslijsten 
uitt de provinciën Noord-en Zuid-Holland, Groningen en Noord-Braband nog 
niett ingezonden' waren. De opbrengsten van het tekstboekje waren bestemd 'om 
hett rampzalig lot' van de 'door het springen van grenaten zwaar verminkten kano-
nierr van der Bol' te lenigen; de man had bij die gelegenheid beide armen verloren.21 

Enn inderdaad was niet alleen de zaal van de schouwburg 'gepropt vol', ook was 'de 
belangstellendee aandacht van het publiek groot'.22 

Pelletierr de Volméranges' toneelspel Natuur en pligt, of de zoon, regter over 
zijn'vader,zijn'vader, in totaal vier keer vertoond, trok op de meeste rangen veel publiek; het 
stukk lijk t evenwel iets meer in trek geweest te zijn op de goedkoopste vier rangen, 
diee extreem hoge bezettingspercentages scoorden, bij alle vier de voorstellingen; 
hett balkon- en logepubliek kwam bij deze opvoeringen in minder groten getale 
naarr de schouwburg. 

Hett nieuwe treurspel Scipio en de Spaansche bruid vertoonde ook op alle rangen 
tamelijkk vaak een grote bezetting; één keer is mogelijk ook de kermis van invloed 
geweest.. Bijzonder veel publiek was juist ook op de goedkope rangen en in de bak 
aanwezig.. Zou de recensent van de Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) Alge-
meenmeen Handelsblad daarom geschreven hebben dat dit stuk bewees, dat 'het' pu-
bliekk - waarmee hij mogelijk alleen de rijkste bezoekers op het oog had - 'geen 
smaakk meer [vond]' in klassieke treurspelen?23 

Stukkenn die hoge of zeer hoge aantallen bezoekers trokken, waren: het nieuwe 
treurspell  Agathocles (twee keer opgevoerd); het blijspel De barbier van Strasburg 
(driee keer opgevoerd); het nieuwe treurspel Genoveva (drie keer); en het toneel-
spell  Preciosa, of bet Spaansch heidinnetje (drie keer). Al deze stukken piekten di-
versee keren hoog, soms zelfs zeer hoog. De barbier van Straatsburg, Genoveva en 
PreciosaPreciosa trokken veel publiek op zowel dure als goedkope rangen; bij Agathocles 
enn Zieglers toneelspel De groote wereld, en goedhartigheid waren voornamelijk 
veell  toeschouwers op de duurdere rangen aanwezig. 

Eénn keer zeer hoge bezettingspercentages op verschillende rangen beleefden de 

211 NAH&AC,30-lQ-m5. 
222 ld. 9-11-1835. 
233 ld., 8-10-1835. 
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opvoeringenn van Wiselius' treurspel De dood van Karel, kroonprins van Spanje; 
Molièress blijspel De huigchelaar, en het Klijn s vaderlands treurspel Montigni. 
Dezee stukken werden echter slechts één keer opgevoerd. 

Bi jzonderee gelegenheden waren bijvoorbeeld in het spel bij Kotzebues blijspel 
PachterPachter Veldkomijn van Tippelkerken, of het door list verijdelde huwelijk en De 
Belloyss treurspel Pedro de Wreede; op de kermisavonden waarop deze stukken 
vertoondd werden was op alle rangen zeer veel publiek aanwezig. Ook deze stuk-
kenn werden slechts één keer ten tonele gebracht. Op de goedkope rangen was ti j -
denss de kermis veel publiek aanwezig bij de voorstell ingen van Dupaty's blijspel 
HetHet militair arrest, of de drie gevangenen, dat één keer gespeeld werd, en Van 
Winterss treurspel Monzongo, of de koninklijke slaaf, dat twee opvoeringen be-
leefde;; in het laatste geval is bovendien vermoedelijk ook het nastuk een extra fac-
torr in het toneelbezoek geweest (zie hieronder). 

Eenn extreem hoog bezettingspercentage vertonen de opvoeringen van Inchbald-
Simpsonss blijspel De eerste bruidsdag tijdens een bezoek van de koning; het in re-
prisee genomen vaderlands toneelspel Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 van 
Warnsinck,, tijdens een feestelijke voorstelling (twee keer opgevoerd); Brandes' 
blijspell  De vrouw naar de waereld bij een benefietvoorstelling voor Anna Maria 
Kamphuizen-Snoek;; het gelegenheidsstuk De plechtige hulde, één keer opgevoerd 
bijj  de benefietvoorstell ing ter nagedachtenis aan de acteur T.J. Majofski. De hier-
bijj  aanwezige 'buitengewone talrijke en aanzienlijke vergadering [...] juichte de 
pogingenn van den Dichter WESTERMAN, van den Componist BENUCCI en ook de 
uitvoeringg om strijd toe.'24 

Stukkenn die in première of reprise gingen en waarbij niet of nauwelijks opval-
lendee bezoekersaantal len te constateren zijn, zijn het zangspel De medeminnaars 
enn het vrolij k blijspel De oud-oom en zijn nichtje, of de kindervriend (dat alleen 
opp het tweede amfitheater meer publiek trok). Zulke stukken hadden vermoede-
lij kk weinig succes. De Castelli's toneelspel Victorijn, of het weeskind en de moor-
denaardenaar was bij één van de latere voorstellingen alleen op de gaanderij en het derde 
amfitheaterr beter bezet. Na de première van het zangspel Constantia, of de keize-
rinnerinne te Nicomedië merkte de recensent van de Nieuwe Amsterdamsche Courant 
(en)) Algemeen Handelsblad op, dat een 'toevloed der menigte' deze voorstelling 
hadd bi jgewoond, die bovendien met 'de meestmogelijke deelneming en aandacht' 
dee uitvoering had aangehoord.25 Meer publiek dan gemiddeld was echter alleen op 
dee duurste vier rangen aanwezig geweest; de latere uitvoeringen van het stuk wer-
denn vrijwel alleen nog door het publiek op de balkons en in de loges meer dan ge-
bruikelijkk bezocht. Misschien was de wens de vader van de gedachte geweest, toen 
dee criticus opmerkte dat ook bij het Amsterdamse publiek 'het verschijnen van 
eenn nieuw uitgebreid inlandsch muzijkaal kunstgewrocht de grootste belangstel-
lingg [ inboezemde] '? Of had hij hierbij slechts een gedeelte van de toeschouwers 
opp het oog? 

244 AKLB (1836) I, 222; ook: NAH&AC, 19-3-1836. 
255 NAH&AC, 17-11-1835. 
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Enkelee stukken werden vaker ten tonele gebracht, maar trokken slechts gedu-
rendee één opvoering meer publiek dan gebruikelijk. Vermoedelijk vielen ook deze 
stukkenn het publiek tegen. Dit was met name het geval wanneer van een stuk de 
bezettingsgraadd direct na de eerste voorstelling van het seizoen daalde. Dat ge-
beurdee bij De groote wereld; Schröders blijspel De bekken zijn verhangen; Mon-
zongo;zongo; Pieter Dirkszoon Hasselaar; Ruijls treurspel Raymond van Toulouse, of de 
AlbigenzenAlbigenzen (op de duurste twee rangen); Tancredo (op de goedkoopste twee ran-
gen);; Patrats blijspel De twee grenadiers, of het misverstand. Vooral opmerkelijk 
iss dit bij de nieuwe stukken De groote wereld en Pieter Dirkszoon Hasselaar. Dit 
laatstee stuk trok alleen op een feestelijke dag veel publiek. Andere stukken trok-
kenn pas bij één van de latere opvoeringen meer publiek: Bingers blijspel De boek-
handelaar,handelaar, of het welbetaald handschrift; Constantia; het toneelspel De heidin in 
Noord-AmerikaNoord-Amerika van Scribe en Mélesville; Hagemeisters blijspel Het hoogste lot; 
Victorijn;Victorijn;  en Zchokkes' blijspel De Vrek. Ook deze stukken waren vermoedelijk 
niett uitzonderlijk populair. Veel van de genoemde toneelstukken konden het ver-
moedelijkk alleen niet bolwerken en hadden het nastuk nodig als publiekstrekker. 
Ditt was waarschijnlijk het geval bij De hekken zijn verhangen, dat extra publiek 
trokk wanneer Fleur d'Epine als nastuk gegeven werd; bij Monzongo, samen met 
ArlequinArlequin en Colombine; bij De twee grenadiers, gecombineerd met Arlequin en 
ColombineColombine of met De barbier van Seviliën; bij De boekhandelaar, samen met Ar-
lequinlequin en Colombine; bij De heidin van Noord-Amerika, eveneens in combinatie 
mett Arlequin en Colombine; bij Het Hoogste lot, in combinatie met onder andere 
DeDe toover-ring; en bij De Vrek, samen met Fleur d'Epine. In alle andere gevallen 
zall  het hoofdspel op zichzelf al niet voldaan hebben, zodat het publiek bij de an-
deree voorstellingen wegbleef. 

Inn het algemeen valt op dat het balkon in vergelijking met de andere rangen wei-
nigg extreme pieken vertoonde wat rangbezetting betreft. Het tweede amfitheater 
wass daarentegen juist vaak extreem goed gevuld. Als de goedkoopste en de duur-
stee vier rangen met elkaar worden vergeleken, valt op dat de pieken in de bezetting 
vann de goedkoopste vier rangen beduidend hoger waren dan op de dure, hetgeen 
ookk al enigszins tot uiting komt in de gemiddelde rangbezetting van het seizoen. 

6.2.22 1838-39 

Toneelstukkenn met een groot aantal voorstellingen, die op een groot aantal rangen 
bijj  veel van hun opvoeringen meer publiek trokken dan gemiddeld, waren met 
namee het nieuwe toneelspel Arthur, of zestien jaren later (totaal 15 opvoeringen), 
datt kort tevoren met veel succes ook in de Fransche Schouwburg opgevoerd was26 

enn de twee eerder opgevoerde toneelspelen De bruid van Lammermoor van Du-
cangee en Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Graven-
steen,steen, te Antwerpen van Ruijsch (totaal 6 opvoeringen). 

266 NAH&AC, 22-12-1838. 
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Minderr vaak voor het voetlicht gebracht, maar wel op veel rangen diverse keren 
veell  publiek trekkend, waren: Van Halmaels blijspel De hekelaar (3 opvoeringen); 
Ifflandss toneelspel De jagers (2 opvoeringen); diens nieuwe toneelspel De speler, 
ofof revenge-Praag (3 opvoeringen), dat ook één keer tijdens de kermis opgevoerd 
werd;; het oorspronkelijk Nederlandse treurspel Radboud de tweede (2 opvoerin-
gen),, waarbij ook veel toneeldichters aanwezig waren.27 Vooral op de goedkope 
rangenn goed bezet waren diverse voorstellingen van: het nieuwe blijspel De brave 
vrouwvrouw (3 opvoeringen); Desforges' blijspel De doove, of het huis vol volk (3 op-
voeringen);; het treurspel Gijsbrecht van Aemstel (6 opvoeringen); en het zangspel 
HetHet vrijschot (3 opvoeringen). Met name de dure rangen geven meerdere malen 
eenn hoge bezettingsgraad te zien: bij opvoeringen van de blijspelen Het gewaande 
huwelijkhuwelijk van Etienne en Hiëronimus Jamaar van Van den Bergh (dit één keer in 
aanwezigheidd van de koning); dit laatste gaf 'algemeen genoegen'.28 Verschillende 
rangenn bereikten uitzonderlijk hoge bezettingspercentages bij Hiëronimus Ja-
maarmaar (de balkons en de loges); De jagers (de drie amfitheaters en de tweede gaan-
derij);; Moederliefde (het eerste en derde amfitheater en de bak); De speler (de lo-
ges,, het eerste en tweede amfitheater en de bak); Het vrijschot (de goedkoopste 
tweee rangen). Bij dit laatste stuk speelde ook het omstreden debuut van de eerste 
tenorr Cronau, als concurrent van de gevestigde zanger Voet, een rol, maar ook het 
stukk zelf gaf 'algemeen voldoening'.29 

Extreemm hoge bezettingspercentages op verscheidene rangen vertonen ook op-
voeringenn van de treurspelen Ines de Castro van Feith en Merope van Voltaire; het 
romantischh tafereel Johanna van Montfaucon van Kotzebue; het historisch to-
neelspell  Eduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings van Duval en Kotze-
buee en het toneelspel Het kasteel van Tourville; de blijspelen Kom hier van Von 
Elsholz,, De vrek en De huwelijksontwerpen. Dit laatste stuk had, samen met het 
nastukk De schoone slaapster, 'een zoo talrijk publiek derwaarts gelokt, dat er vele 
aanvragenn om plaatsen moesten geweigerd worden'.30 Desondanks werden zowel 
ditt blijspel, als de andere hier genoemde stukken slechts één keer in dit seizoen ge-
programmeerd.. Bij De vrek zal de kermis wel voor extra toeloop gezorgd hebben; 
bijj  Johanna van Montfaucon de benefietvoorstelling voor de actrice Kamphuizen-
Snoek;; bij Merope werd de extra aandacht in hoge mate veroorzaakt door het 
nieuwee ballet Arlequin op het toover-eiland; hoewel aan het begin van de avond de 
zaall  al goed gevuld was, werd bij aanvang van dit nastuk het auditorium 'eivol'.31 

Eveneenss zeer veel publiek op diverse rangen was aanwezig bij één van de voor-
stellingenn van: het treurspel De dood van Karel - waarbij het publiek zowel door 
hett hoofdspel als door het nieuwe ballet-pantomime De schoone slaapster getrok-
kenn werd;32 Kotzebues blijspel De gebannen amor, of de achterdochtige echtge-

2727 ld., 16-4-1839 . 
288 ld., 11-12-1838 . 
299 Ibid. 
300 Ibid. 
311 Id., 9-4-1839 . 
322 Id., 4-12-1838 . 
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nooten;nooten; het toneelspel Gesner, of het Zwitsersch huisgezin; het treurspel Gijsbrecht 
vanvan Aemstel (op de duurdere rangen); Mélesvilles toneelspel lij  is krankzinnig; 
hett treurspel Monzongo. Deze tragedie werd opgevoerd samen met een nieuwe 
Arlequinade,, Arlequin schoorsteenveger, waarin de eerste danseres Aline Dorsé en 
dee eerste danser Alexandre Fuchs zouden debuteren. Ook het treurspel bevatte 
Veell  aanlokkends', zoals in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad geschreven werd. 

Hett bekende, maar niettemin immer voortreffelijke, treurspel van den Heer N.S. van 
Winterr werd [...] voor de eerste maal opgevoerd zonder medewerking der zoo verdienste-
lijkee actrice Mw. Muller, geb. Westerman, welke zich sedert het einde van het vorige speel -
saizoenn van het tooneel verwijderd heeft. Belangstelling boezemde het dus voor eiken 
tooneelminnaarr in, en voor dien van het treurpel in het bijzonder, gade te slaan hoe voor-
all  de rol van Meiinde, in welke Mw. Muller zoo dikwerf geschitterd had, nu zoude ver-
vuldd worden.33 

Hett was de nog jonge actrice C E. van Ollefen die deze rol moest spelen, maar 
haarr spel viel bij het publiek niet bijzonder in de smaak. 

Dee laatste zes genoemde stukken stonden vaker op het repertoire en na de eer-
stee voorstelling daalde de bezettingsgraad zeer sterk, tot onder het gemiddelde; 
mett name wat betreft het nieuwe stuk Gesner moet men zich afvragen af dit stuk 
niett 'flopte' (voor oudere stukken is ook het toneelbezoek in andere seizoenen 
vann belang). De grote belangstelling voor de Gijsbrecht was vermoedelijk voorna-
melijkk te danken aan het bezoek van de koning. De toestroom van het publiek bij 
hett nieuwe stuk De gebannen amor zal wel voornamelijk te danken zijn geweest 
aann het benefiet voor de acteur F.A. Rosenveldt, hoewel ook de 'keuze der stuk-
kenn [...] gelukkig [was]'; het 'bekende' blijspel van Kotzebue gaf Veel genoegen', 
ofschoonn het derde bedrijf door den aanhoudenden en als naar gewoonte luid-
ruchtigenn twist op de bovenste gaanderij' geheel verloren ging.34 

Enkelee andere stukken die in dit seizoen in première of reprise gingen, bleven 
niett lang bij het publiek in de gratie: het treurspel Agis, dat slechts twee opvoerin-
genn beleefde, werd op slechts vier rangen, voornamelijk de goedkoopste, alleen de 
eerstee keer iets bovengemiddeld bezocht, waarna het bezettingspercentage tot be-
nedenn het gemiddelde daalde; op de andere rangen steeg de bezettingsgraad geen 
enkelee keer uit boven het gemiddelde. Hetzelfde geldt voor Von Sachsens blijspel 
DeDe bruiduit de residentie, dat alleen de eerste keer op de balkons en in de loges iets 
bovengemiddeldd bezet was maar daarna sterk in belangstelling daalde (op het am-
fitheaterr de eerste twee keer). Misschien was dit een gevolg van het feit dat het pu-
bliekk al eerder in de gelegenheid geweest was dit stuk te zien, daar het eerder door 
dee Koninklijke Zuidhollandsche tonelisten, onder leiding van Hoedt en Bingley, 
opgevoerdd was.35 Dit Haagse gezelschap gaf dikwijl s tijdens de kermis in de 

333 ld., 4-9-1838. 
344 ld., 27-10-1838. 
355 ld., 18-3-1839, 2e editie. 
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hoofdstadd toneeluitvoeringen. Ook het blijspel De dochter van Dominique, dat 
tweee voorstellingen beleefde, werd nauwelijks bovengemiddeld bezocht; dit was 
dee eerste keer wel het geval op het amfitheater, en op beide dagen op het tweede 
amfitheater.. Het blijspel Emma werd vooral bij de eerste opvoering heel goed be-
zocht,, maar hier was vermoedelijk vooral het nastuk de publiekstrekker: pas 'bij 
denn aanvang van het ballet waren de zitplaatsen, in het Parterre vooral, niet dan 
mett geweld weder te genaken'.36 Het toneelspel Hamelin lijk t zich niet in een blij -
vendee populariteit te hebben kunnen verheugen; de bak en de gaanderij waren al-
leenn bij de tweede opvoering meer dan gemiddeld gevuld; de balkons en de loges 
bijj  twee van de vier voorstellingen. Misschien was men, na het succes van de eer-
stee voorstelling,37 uit nieuwsgierigheid ook eens op het Leidseplein gaan kijken; 
ookk dit stuk was al bekend, omdat het op het repertoire van de Fransche Schouw-
burgg had gestaan. 

Inn het algemeen was de bezetting vooral van de goedkoopste vier rangen, even-
alss van het eerste amfitheater, ruim boven gemiddeld. Pieken in de bezettingsgraad 
komenn relatief vaak voor bij het eerste en twee amfitheater en bij de tweede gaan-
derij;; relatief weinig op de balkons en de gaanderij. De frequentie waarmee hoge-
ree bezettingspercentages dan gebruikelijk bereikt werden, is op alle rangen onge-
veerr even groot. 

6.33 CONCLUSIE 

Inn het algemeen waren de balkons, de loges en het amfitheater minder goed bezet, 
enn het betere deel van de goedkope rangen: tweede amfitheater, gaanderij en der-
dee amfitheater, beter. 

Vann de mogelijke invloedsfactoren op het toneelbezoek op de verschillende 
rangenn kan in de eerste plaats de weekdag genoemd worden. In overeenstemming 
mett de geluiden van tijdgenoten, waren de duurste vier rangen vooral op zaterdag 
beterr bezet, de goedkoopste vier op zaterdag en soms op maandag. Ook de sei-
zoenenn deden hun invloed gelden: de bezetting van de tweede gaanderij liep licht 
parallell  met de zogenaamde 'loongetijden': in de beter betaalde seizoenen aan het 
beginn van het speeljaar was de bezetting hoger. Dit duidt er op dat op deze rang 
ambachtsmensenn zaten; dat er slechts sprake is van een lichte parallellie, betekent 
datt er vermoedelijk ook beter betaalden kaartjes voor de tweede gaanderij koch-
ten.. De wintermaanden januari en februari trokken op alle rangen meer publiek, 
dee warme maanden mei en augustus minder. In de (kermis)maand september wa-
renn veel rangen, maar niet de balkons en de tweede gaanderij, beter bezet. 

Tijdenss de kermis was in het algemeen het betere deel van de goedkope rangen: 
hett tweede amfitheater, de gaanderij en het derde amfitheater, beter bezet. Die 
trokkenn op vrijwel alle kermisdagen veel publiek; de loges, het amfitheater en de 

366 ld., 5-2-1839. 
377 ld., 6-5-1839, 2e editie. 
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bakk trokken vooral op de reguliere speelavonden publiek; de tweede gaanderij 
voorall  op maandag en zaterdag. Dit komt niet helemaal overeen met de stemmen 
vann tijdgenoten, die beweerden dat de kermisvertoningen vooral door een 'volks' 
publiekk bezocht werden. 

Bezoekk van de koning trok op alle rangen meer publiek. Dit is met name opval-
lendd bij de balkons en de loges, omdat die gewoonlijk niet veel publiek trokken -
tijdgenotenn wezen ook op dit verschijnsel. 

Anderee bijzondere gelegenheden die invloed op de rangbezetting hadden, wa-
renn benefieten, die op alle rangen meer mensen trokken, en fondsvoorstellingen, 
diee op nagenoeg alle rangen minder goed bezocht werden. Van de premières val-
lenn treurspelpremières op, die meer mensen trokken op de goedkope rangen. 

Vann de dramatische factoren geeft alleen het genre, en wel het treurspel, een op-
merkelijkee rangverdeling te zien: rekening houdend met de zaterdag, waren juist 
dee dure rangen minder goed, de goedkope beter bezet bij treurspelvoorstellingen. 

Alss de rangbezetting bij stukken van verschillende broncultuur bekeken wordt, 
blijk tt dat alle rangen beter gevuld waren bij oorspronkelijk Franse stukken en be-
terr of modaal bij Nederlandse. 

Dee scenische factoren waren van invloed als hett ging om het decor, dat meer pu-
bliekk trok wanneer het nieuw was; rangverschillen zijn niet te constateren. 

Kijkenn we naar het succes van de individuele voorstellingen, dan kan - met ver-
wijzingg naar tabel 6.1a - voor 1835-36 het volgende opgemerkt worden: de voor-
stellingenn die in de tabel als buitengewoon succesvol aangegeven zijn, trokken op 
dee meeste rangen veel publiek en komen ook in de algemene situatie voor als suc-
cesvoorstellingg (hoofdstuk vijf) . Er waren ook voorstellingen die uitsluitend op de 
dure,, of juist op de goedkope rangen veel toeschouwers trokken; dit kwam vaker 
voorr op de goedkope dan op de dure rangen. Die laatste waren beter bezet bij: De 
erfenis;erfenis; Het geheim huwelijk; Michiel Adriaansz. de Ruiter; Raymond van Tou-
louse,louse, of de Albigenzen; de goedkope bij: De barbier van Seville, of de nuttelooze 
voorzorg;voorzorg; Clémence en Waldemar; De deugdzame galeiroeijer, of de beloonde va-
derliefde;derliefde; Engeland in bet jaar 1651, of deugd en misdaad; Het hoogste lot; Karo-
lina,lina, of het Geldersch landmeisje; De landheer van Sterrenberg; De lasteraar; Ma-
riaria  van Lalain, of de verovering van Doornik; Meester Vink, of de vermiste 
diamant;diamant; Menschenhaat en berouw; Het militair arrest, of de drie gevangenen; De 
misdaadmisdaad uit eergierigheid; De oude tooneelspeler; De oud-oom en zijn nichtje, of 
dede kindervriend; De repetitie van een zangspel; Tancredo; De verkwister, of de 
eerlijkeeerlijke bedriegster; Victorijn, of het weeskind en de moordenaar; De vrek. Het 
grootstee deel van deze laatste stukken was toneel- of blijspel. Bij ongeveer de helft 
vann de voorstellingen was mogelijk een bijzondere gelegenheid of het nastuk op 
hett succes van invloed: 'liefhebbers' traden op bij: Clémence en Waldemar; De 
deugdzamedeugdzame galeiroeijer; Engeland in het jaar 1651; De repetitie van een zangspel; 
dee kermis speelde wellicht een rol bij: De landheer van Sterrenberg; De lasteraar; 
MenschenhaatMenschenhaat en berouw; Het militair arrest; een debuut bij: Victorijn; het nastuk 
bij:: Het hoogste lot; Tancredo; De vrek. Zogenaamd 'melodrama' was niet exclu-
sieff  succesvol op de goedkope rangen: alleen het met 'melodrama' betitelde Mees-
terter Vink werd in 1835-36 voornamelijk op deze rangen beter bezocht, twee ande-
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ree 'melodrama's uit de lijst trokken ook op andere rangen veel publiek: Natuur en 
pligtpligt en Pachter Veldkomijn?* 

Dee cijfers van 1838-39 resulteren in enkele succesvolle voorstellingen, in tabel 
6.1bb vetgedrukt. Deze waren op veel rangen succesvol. Niet al deze voorstellingen 
komenn ook voor in de algemene lijsten succesvolle voorstellingen: De huwelijks-
ontwerpen,ontwerpen, De jagers, Kom bier en Merope. De overige uitvoeringen van deze 
stukkenn trokken vermoedelijk minder publiek. Bij Westermans blijspel Het huis-
houdenhouden van Jan Steen waren vooral de goedkope rangen beter bezet, wat een re-
denn kan zijn voor het ontbreken van dit stuk op de algemene succeslijsten. 

Voorstellingenn die alleen op de dure rangen veel publiek trokken, waren: De 
bruidbruid uit de residentie, De hekken zijn verhangen en Menschenhaat en berouw, 
tweee blijspelen en een toneelspel. De bezetting van Menschenhaat en berouw is 
opmerkelijk,, aangezien dit stuk in 1835-36, tijdens de kermis weliswaar, vooral op 
dee goedkope rangen goed bezet was. 

Alleenn goedkope rangen trokken in 1838-39 veel publiek bij: De bloedverwan-
ten;ten; De eerste bruidsdag; Emma; Het huwelijk van Figaro; De kleine stad in 
Duitschland;Duitschland; De nachtmerrie; De Ortenbergsch e familie en Sylla, of de bevrijding 
vanvan Rome, één treurspel, één toneelspel, drie blijspelen, twee zangspelen en één 
blijspel/toneelspel.. De meeste van deze stukken werden niet in de periode van De 
tooneelkijkertooneelkijker opgevoerd, zodat over het 'melodramatische' gehalte niets gezegd 
kann worden; de enige twee stukken die toen wel op de planken kwamen, werden 
doorr dit tijdschrift niet als melodrama betiteld. 

388 Weliswaar zaten op de goedkope rangen relatief meer toeschouwers, maar dat geldt voor veel 
meerr voorstellingen. Overigens kan de relatie 'melodrama' versus rangbezetting alleen onder-
zochtt worden voor stukken die in de periode waarin De tooneelkijker uitkwam, ook opgevoerd 
werden,, omdat alleen dit tijdschrift structureel stukken op melodramatische aspecten onderzocht 
(ziee p. 159). Ongeveer de helft van de stukken uit tabel 5.1a werd in die periode ook vertoond. 
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7.11 DE PERIODIEKEN 

7.1.11 De tooneelkijker (1816-1819) 

Dee tooneelkijker werd opgericht in oktober 1815, dus kort na het ontstaan van het 
Koninkri jk ,, en werd tot en met juni 1819 uitgebracht. De afleveringen in het eer-
stee en tweede deel verschenen maandelijks, de latere afleveringen onregelmatiger.1 

Hett was een van de weinige zuivere toneeltijdschriften tijdens het acteurs-bewind 
vann de schouwburg.2 Naar eigen zeggen behoorden de recensenten tot een uitge-
lezenn gezelschap van 'geleerden, kunstenaars, ambtenaars en kooplieden'.3 H un 
namenn en zelfs hun aantal4 wilden de redactieleden niet onthul len, uit angst zich 
bloott te stellen 

aann gedurige persoonlijke onaangenaamheden, welke hem, die een Tooneelblad schrijft, 
enn in hetzelve der waarheid hulde doet, noodwendig overkomen moeten.5 

Dee meeste artikelen verschenen onder initialen. Ofschoon de 'stijl en wijze van 
schrijven'' per recensent kon verschillen was de 'geest' van hen allen, zo bena-
druktee de redactie.6 Naast de eigenlijke recensenten had De tooneelkijker, met een 
knipoogg naar de bestaande genootschapscultuur,7 naar eigen zeggen 'beschou-
wende'' l idmaten onder haar gelederen, die zich bezighielden met de ' rapporten 
[...]]  die door anderen op het papier' gesteld werden.8 Het voert hier te ver om op 

11 De tooneelkijker III , 8. 
22 De meeste andere uit die tijd verschenen in reactie op De tooneelkijker, zoals het Algemeen 
overzigtoverzigt van het eerste deel van den Tooneelkijker (Amsterdam [1816]) en het Algemeen overzigt 
vanvan het tweede deel van den Tooneelkijker (Amsterdam 1818). 
33 De tooneelkijker IV, 2. 
44 In het eerste deel van het tijdschrift wordt gesproken van een twintigkoppige redactie (p. 409); 
inn het tweede deel wordt gezegd dat het aantal redacteuren onbekend zal blijven (p. 5). Vermoe-
delijkk was het een groep van vier, in een wisselende samenstelling. Zie: H. Ruitenbeek, 'Negen-
tiende-eeuwsee toneelkritiek', 243-245. 
55 De tooneelkijker I, 195. 
66 De tooneelkijker II , 5. 
77 Van den Berg, 'Het literaire genootschapsleven'. 
88 De tooneelkijker II , 5. Niet duidelijk is, of het impliciete onderscheid tussen 'werkende' en 
'beschouwende'' leden ook al in het voorafgaande seizoen bestond. Het is mogelijk dat met ingang 
vann de nieuwe jaargang een verandering in de omvang of samenstelling van de redactie plaats ge-
vondenn had, aangezien de kritiek in het nieuwe seizoen van karakter veranderde; veel meer dan in 
dee eerste jaargang werd de nadruk gelegd op de noodzakelijk geachte bemoeienis van het 'gou-
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dee identiteit van de redactieleden in te gaan, maar omdat latere tijdschriften stel-
lingg namen tegen twee van de (mogelijk) betrokkenen, moeten hun namen wel ge-
noemdd worden: die van Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) en Jan van 's-
Gravenweertt (1790-1870). De eerste kwam vermoedelijk onder de bijnaam 'Oude 
Heer'' in het blad voor.9 Hij was waarschijnlijk 'beschouwend' lid, en fungeerde 
voorall  als raadgever van Van 's-Gravenweert,10 die 'werkend' lid was. Vooral de 
laatstee is hier van belang, omdat hij later als commissaris van de schouwburg ver-
antwoordelijkk was voor de samenstelling van het repertoire.11 

DeDe tooneelkijker richtte zich naar eigen zeggen op het 'verlicht' gedeelte van de 
lezers,, de zogenaamde 'nadenkenden'.12 Het was een spraakmakend blad; noch in 
dee tijd van zijn verschijnen, noch in de periode daarna leidde het een onopgemerkt 
bestaan.. In de jaren van uitgave verschenen er verscheidene pamfletten waarin de 
smaakk en visie van het blad aangevallen werden;13 op sommige kwam een weer-
woord.144 Ook verschenen er hekelende toneelstukken, een bewijs temeer van het 
belangg van het blad in de toneeldiscussie.15 Toen het verdwenen was, herinnerden 

verncment'' met de schouwburg. Het verschil in kritiek kon daarentegen natuurlijk ook de weer-
slagg van een verharding van de standpunten zijn. 
99 Door een combinatie van zinspelingen vermoed ik dat met de 'Oude Heer' Wiselius bedoeld 
wordt:: het Algemeen overzigt van het tweede deel van den Tooneelkijker maakt melding van zijn 
relatiee met de Amsterdamse politie en wijst hem impliciet aan als de dichter van het treurspel Adel 
enen Mathilda (p. 2, 54); volgens De tooneelkijker was de 'Oude Heer' advocaat, die bovendien bij 
dee achttiende-eeuwse partijstrijd betrokken was (I 393, 558-559, II 58-61). 
100 Van 's-Gravenweert, die zijn recensies wel met 'A.L.M. ' ondertekende (impliciet in DAN 3 
(1829)) II , 63), liet soms de 'Oude Heer' het woord doen; dat deze dan niet werkelijk zijn stem liet 
horen,, suggereert het Algemeen overzigt van bet tweede deel van den Tooneelkijker (p. 2) met de 
opmerkingg dat A.L.M , hem dikwijl s als 'Jan Potage' de kastanjes uit het vuur liet halen - dit im-
pliceertt dat hij slechts in naam als stroman fungeerde. Over de raadgevende functie van Wiselius 
tenn behoeve van Van 's-Gravenweert zie ook: P. van Limburg-Brouwer, Het leven van Mr. Sa-
muelmuel Iperuszoon Wiselius (Groningen 1846), 261. 
111 Voor de deelname van Van 's-Gravenweert aan De tooneelkijker, zie de referenties genoemd 
inn Ruitenbeek, 'Negentiende-eeuwse toneelkritiek', 243-244 en daarnaast onder meer: Het 
tooneelklokje,tooneelklokje, 180-184; ld. 5 (1831) VIII , 284-285: 
'Eenn der geleerdste onder [de commissarissen] heeft nu zijn afscheid genomen, die met zijnen 
vroegerenn tooneelkijker door eene plank zag.' 
122 De tooneelkijker I, 341; ld. II, 1; ld. IV, 2. 
133 [C. Vreedenberg], Aan de schrijvers van bet tijdschrift: De tooneelkijker (Amsterdam 1815); 
M.M. Westerman aan de schrijvers van bet tijdschrift, De Tooneelkijker (Amsterdam 1816); [brief 
vann R... aan G...], Bedenkingen tegen het maandschrift Den tooneelkijker (Amsterdam [1816]); 
AlgemeenAlgemeen overzigt van bet eerste deel van den Tooneelkijker; Algemeen overzigt van het tweede 
deeldeel van den Toneelkijker; [De schrijvers van het Algemeen overzigt], Een enkel woord over de 
oppositieoppositie in Den Toneelkyker, 3e deel, no. 7. door- (Amsterdam 1818); An., 'Beschouwing van het 
tooneelspel:: De onechte zoon, van A. van Kotzebue', VLO (1818) II , 142-149 (ingezonden); mis-
schienn ook: An., 'Iets, over Vondels Gijsbrecht van Aemstel, en deszelfs jongste voorstelling, met 
nieuwee decoratin, op den Amsterdamschen schouwburg', VLO (1818) II , 127-133. 
144 De tooneelkijker I, 194-206; ld. III , 335-347. 
155 C. van der Vijver, De Tooneel-kritiek, of De recensenten ontmaskerd, blijspel met zang (Am-
sterdamm 1815); A.L . Barbaz, De tooneelkijkers of De ijveraars voor goeden smaak, blijspel (Lei-
denn 1817). Zie ook Amsterdamsch Letterlievend Maandschrift 1 (1817)1, 110-112. 
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zijnn opvolgers hun lezers nog regelmatig aan De tooneelkijker. Het blad werd gro-
tee invloed toegeschreven; sommigen weten de wisseling van het schouwburgbe-
stuurr in 1820 uitsluitend aan de lobby van de Tooneelkijkers, die daarbij zichzelf 
inn de directie gemanoeuvreerd zouden hebben.16 Het tijdschrift was ook in amb-
telijkee kringen bekend. Toen de commissarissen later via burgemeester en wet-
houderss een verbod op enkele voor hen uiterst lastige toneeltijdschriften trachtten 
tee bewerkstelligen, oordeelden Burgemeester en Wethouders niet alleen dat dit 
strijdigg zou zijn met de 'bestaande wetten', maar ook dat De tooneelkijker destijds 
veell  grotere invloed had dan Het tooneelklokje, waarover de correspondentie met 
namee gevoerd werd.17 

7.1.22 Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-1824) 
HetHet tooneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825) 

DeDe arke noach 's (1827-1833) 

Nadatt De tooneelkijker verdwenen was, namen verschillende toneeltijdschriften 
enn algemeen-culturele periodieken tegen hun voorganger stelling. Deze bladen 
kunnenn grotendeels opp naam van één auteur geschreven worden, de boekverkoper 
Antonn Cramer (1785-1833).18 Ook Het kritisch lampje, Het tooneelklokje en De 
arkearke noach's werden door hem geschreven.19 De arke noach's kan vanwege de ta-
melijkk gevarieerde aard van de artikelen een algemeen-cultureel tijdschrift ge-
noemdd worden; Het kritisch lampje en Het tooneelklokje beperkten zich voorna-
melijkk tot toneel. Deze tijdschriften zijn uitgekozen, omdat zij verschenen kort na 
eenn verandering in de samenstelling van het schouwburgbestuur, die zowel op de 
repertoirekeuzee van de toneelleiding als op de kritiek in deze tijdschriften van 
invloedd was. Zo was Het kritisch lampje het eerste echte toneeltijdschrift van Cra-
merr dat na de komst van de commissarissen uitkwam; Het tooneelklokje ver-

166 De nieuwe tooneelkijker, 7-8. Het Algemeen Overzigt van bet tweede deel van den Tooneel-
kijker,kijker, 25, 47, meende al eerder dat zo'n coup het vooropgezette doel van de Tooneelkijkers was. 
177 GAA, 5181/105/1683, Commissarissen aan B&W, 30-4-1825; idem 5181/105/1663, Raport" 
z.d.;; ibidem B& W aan Commissarissen, 9-5-1825. 
188 Van de geschriften die recensies over de Amsterdamse Schouwburg bevatten, waren van zijn 
hand: : 
HetHet graauwe mannetje, of de dwaasheden van den dag (1819-1820) 
HetHet kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-1824) 
HetHet tooneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825) 
Pandora,Pandora, in het bezit van het tooneelklokje (1825-1826) 
DeDe echo, aan leering en gezellig onderhoud gewijd (1826) (gedeeltelijk auteur) 
DeDe arke noach's (1827-1833) 
Mett vriendelijke dank aan mw. M. Keyser. Overigens wordt door de omstandigheid dat de mees-
tee tijdschriften in de eerste helft van de negentiende eeuw nog anoniem verschenen, maar, zoals 
hier,, wel door één auteur geschreven konden zijn, de door G.J. Johannes geconstateerde evolu-
tionairee groei van het aantal tijdschriften nog verder gerelativeerd (De barometer van de smaak. 
TijdschriftenTijdschriften in Nederland 1770-1830); waar Johannes een nieuw tijdschrift ziet verschijnen, was 
vakerr dan hij soms aannam sprake van de voortzetting van het oude blad onder een nieuwe naam, 
ookk al werd dit niet expliciet gezegd. Tot een grotere deelname aan het discours leidde de uitgave 
vann het nieuwe tijdschrift dan bovendien niet. 
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scheenn nadat de voormalige recensent van De tooneelkijker, Jan van 's-Graven-
weert,, als nieuwe commissaris van het repertoire aangetreden was; De arke no-
acb's,acb's, het laatste periodiek waaraan Cramer meewerkte, was verkrijgbaar twee jaar 
naa het vertrek van D. Hooft Jacobszoon, wiens bestuurscapaciteiten door Wiseli-
uss zo op prijs werden gesteld.20 Andere redenen voor de selectie zijn, in het geval 
vann De arke noach's, de lange periode van verschijning, in het geval van Het 
tooneelklokjetooneelklokje de strijd die het schouwburgbestuur tegen dit tijdschrift voerde. 

Cramerss tijdschriften waren vermoedelijk niet zo vermaard als De tooneelkij-
ker.ker. In de kringen van Burgemeester en Wethouders had men aanvankelijk alleen 
gehoordd van Het tooneelklokje, 

hetwelkk velen dien de ondergeteekende [van een gemeentelijk rapport] er naar vroeg 
slegtss by naam bekend was, en het welk de ondergeteekende nimmer voor de toezending 
vann Heeren Commissarissen gezien heeft.21 

Enn toen Westerman in zijn nieuwjaarswensen, die elk jaar door 'Thomasvaer' in 
dee klucht De bruiloft van Kloris en Roosje uitgesproken werden, aan Cramers 
tijdschriftenn refereerde,22 misten de grapjes hun doel omdat ze niet door iedereen 
begrepenn werden.23 

Saillantt is evenwel dat de commissarissen zelf de kritiek ernstig genoeg vonden 
omm er een briefwisseling met Burgemeester en Wethouders aan te wijden, in een 
pogingg de tijdschriften te doen verbieden.24 Het schouwburgbestuur was wel de-
gelijkk beducht voor het nadelige effect dat deze bladen op de toeloop van het pu-
bliekk naar de schouwburg konden hebben. 'Het ergste dezer schotschriften' von-
denn de commissarissen Het tooneelklokje. 

Ditt libel, het welk altyd elke daad van ons bestuur, waarvan het doelwit is den kas te sty-
venn in het ongunstigste licht tracht te stellen, en het welk niets onbewogen laat om dat 
doell  telken reize tegen te werken, wordt hierin algedurig van nummer tot nummer erger.23 

Cramerr zelf meende dat zijn periodieken niet bijzonder gewichtig waren en dat 
zij ,, de kritische noten ten spijt, vooral ook ter ontspanning dienden.26 

199 In de meeste van zijn tijdschriften verwees hij naar zijn eerdere bladen. Zo werden in De 
ArkeArke Noacb's onder meer genoemd: Het kritische lampje; Het tooneelklokje; Pandora, in het be-
zitzit van het tooneelklokje (DAN 4 (1830) XI, 343); De Echo (DAN 1 (1827) I, 5). In Pandora ver-
riedd hij zijn naam: 'dit is kramer-Iatijn' (p. 54). De Arke Noach's was volgens H. de Groot een co-
produktiee van Cramer, J.F. Alberdingk Thijm en anderen ('Bibliografie van in Nederland 
verschenenn 18de- en 19de-eeuwse toneeltijdschriften (1762-1850) en toneelalmanakken (1770-
1843)',, Scenanum 4, 118-146, aldaar 134. 
200 Wiselius, De tooneelspeelkunst, 'Voorbereidend vertoog', L. 
211 GAA 5181/105/1663, 'Raportf1' z.d., afzender slecht leesbaar. 
222 DAN 1 (1827) XI, 325; Het tooneelklokje 148. (Nieuwjaarswenscb van Thomasvaar, op de 
bruiloftbruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer T. Majofski, in den Amsterdamschen 
StadsStads Schouwburg, den eersten januari](Amsterdam, 1825, 1827)). 
233 Het tooneelklokje, 148. 
244 Zie noot 21, hierboven. 
255 GAA 5181/105/1683, brief commissarissen aan Burgemeester en Wethouders, 30-4-1825. 
266 Het kritisch lampje, 49; Het tooneelklokje, 148; Pandora, 120, 185; De Echo, 279. 
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Misschienn droeg de oppositie van de commissarissen wel aan de bekendheid van 
dee tijdschriften bij. In Pandora meldde de auteur dat het 'ons aan lezers nimmer 
ontbroken'' had en dat 'onze uitgever hoogst tevreden [was] over het debiet van 
onzee bluette (...)'.27 

Wiee de lezers waren, is niet bekend. Cramers doelgroep bestond uit 'alle stan-
den',288 maar de 'geleerden' lazen de blauwboekjes volgens hem slechts in het gen-
iep:: 'al had men ze ook reeds met den dauw op de oogen verslonden', als men deze 
lezerss naar hun ervaring vragen zou, zouden ze antwoorden: 

"hoee mijnheer! zoudt gij kunnen denken dat ik mij met zulke geschriftjes ophield. Zie! de 
HenriadeHenriade ligt immers voor mij".29 

7.1.33 Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad (1831-1970)iQ 

Vann de kranten die Amsterdam in de periode 1814-1841 rijk was, schreven onder 
meerr het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, de Amsterdamsche Courant, De 
Atlas,Atlas, de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad en de 
Avondbode.Avondbode. Algemeen Nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, land-
bouw,bouw, kunsten, wetenschappen, enz. over het toneel in de Amsterdamse schouw-
burg,, maar een regelmatig verschijnende recensierubriek over de voorstellingen in 
ditt theater hadden toen alleen De Atlas en de Nieuwe Amsterdamsche Courant 
(en)) Algemeen Handelsblad - deze vanaf 1832. De atlas kwam slechts uit in 1831-
1832,, in de plaats van het tijdelijk verdwenen Algemeen Handels-Blad, en is om 
diee reden terzijde gelegd. De Amsterdamsche Courant beperkte zich in de perio-
dee van onderzoek voornamelijk tot aankondigingen. Het overheidsorgaan De 
AvondbodeAvondbode schreef, aanvankelijk in het 'Mengelwerk', later ook in de rubriek 
'Kunstenn en Wetenschappen', beschouwende artikelen en recensies, maar de 
voorstellingenn in de Amsterdamse Schouwburg komen veel minder regelmatig 
aann bod dan in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad. 
Hetzelfdee geldt voor het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. Deze krant was 
aanvankelijkk wel geselecteerd omdat uit opmerkingen in tijdschriften van Cramer 
naarr voren kwam dat het kritiek had op de toenmalige toneelpolitiek van de com-
missarissenn en functioneerde als platform voor 'lieden van den ouden stempel' die 
'vermanenn met vaderlijk gezag' - misschien waren die berichten afkomstig uit 
kringenn rond Wiselius.31 De meeste van deze artikelen zijn echter algemene be-
schouwingenn over toneel; recensies van voorstellingen - waar het mij om te doen 
iss - zijn er schaars. Het blad is daarom uiteindelijk niet opgenomen. 

Dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad verscheen 

277 Pandora, 184-185. 
288 DA N 1(1827) 1,4. 
299 Pandora, 179. Cramer verwijst eigenlijk naar de 'geleerden' van De tooneelkijker. 
300 Onder deze titel verschenen vanaf 1 november 1831, als voortzetting van het Algemeen Han-
dels-Blad;; na 6 maart 1839 verdween het voegwoord uit de titel (Schneider-Hemels 154). 
311 Pandora, 30, 81; zie ook: De echo, 279. 



296 6 77 Invloed van recensies 

onderr redactie van Jacob Willem van den Biesen. Het blad genoot faam en nam 
eenn belangrijke positie onder de dagbladen in.32 

Dee toneelrecensies verschenen ook in deze krant anoniem; hoogstens treft men 
eenn ondertekening met initialen aan. Enkele berichten zijn getekend V.B., wat de 
vraagg doet rijzen of Van den Biesen zelf zich misschien aan de toneelbeschouwin-
genn zette.33 De krant nam ook ingezonden stukken over het toneel op, en het lijk t 
err niet op dat die gefingeerd zijn; ze geven soms commentaar op de visie van de 
krant.344 Een van de inzenders bespreekt het voordeel van een toneelrubriek in een 
frequentt verschijnend periodiek als de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Al-
gemeengemeen Handelsblad; dit geeft de 'stem van betere plaatsen' een klankkast waar-
meee 'het Midas oordeel' van de goedkope rangen in de zaal de volgende dag direct 
weerlegdd kan worden.35 

Dezee opmerking wijst er op dat het lezerspubliek gezocht moet worden onder 
dee beter gesitueerden; dat is niet verwonderlijk, gezien de belangrijke plaats van de 
handell  in de krant.36 Dat de gegoede bevolking de doelgroep was waarop de krant 
zichh richtte, meende ook De arke noacb's; dit tijdschrift vond dat Van den Biesen 
meerr sympathie had voor de deftiger Franse en Hoogduitse schouwburgen. 

Hett is ons altijd voorgekomen, onder beter weten van deskundigen, dat die chef de Bu-
reau,reau, die MERCURIUS, heimelijk meer de twee vreemde schouwburgen genegen is, dan wel 
onss Stadstooneel. Indien dit zoo is, is de reden, niet verre te zoeken: MERCURIUS houdt uit 
denn aard der zaak veel van goede financiers en fijne speculation.37 

Nuu meent Schouwenaar terecht dat getuigenissen van tijdgenoten ten aanzien van 
eenn lezersprofiel ontoereikend zijn, omdat die afhankelijk zijn van hun perceptie 
enn politieke antecedenten. Ook hij komt evenwel tot de conclusie dat, tot 1836, de 
lezerss van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad ge-
zochtt moeten worden onder de gegoede burgers, daarna meer en meer ook in de 
'lagere'' regionen van de middengroepen.38 

Inn de strijd die de eerdergenoemde periodieken onderling en tegen het schouw-
burgbestuurr voerden, lijk t de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad een neutrale positie ingenomen te hebben. 

322 J. Schouwenaar, Tussen beurs en binnenhof. J. W. van den Biesen en de politieke journalistiek 
vanvan het Handelsblad (1828-1845) (Amsterdam 1999), o.m. p. 60, 99-100; Sautijn Kluit , Het Alge-
meenmeen Handelsblad van 1828 tot 1865 en geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813. 
Nagelatenn geschriften van Mr. W.P. -, door W.N. Du Rieu (Amsterdam 1896); W. Visser, De pa-
pierenpieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953 (Amsterdam 
1953). . 
333 Zie p. 103. 
344 Bijvoorbeeld: NAC&AH, 6-4-1832, 28-12-1836. 
355 NAC&AH, 6-4-1832. 
366 Zie ook de opmerking over het voor deze groep ongeschikte aanvangsuur in de schouwburg, 
p.. 125. 
377 DAN 7 (1834) III , 78. Het bericht is dubbelzinnig, want strikt genomen wordt het commer-
ciëlee beleid van de Stadsschouwburg op de korrel genomen. 
388 Schouwenaar, 85-90. 
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IAIA A Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor heminnaren van den schouwburg 
(1834) (1834) 

Hett toneeltijdschrift Melpomene en Thalia bekleedde vermoedelijk eveneens een 
neutralee plaats. Het was binnen de onderzochte periode het enige toneeltijdschrift 
datt zich na 1833 aan het Amsterdamse toneel wijdde, wat de voornaamste reden is 
waaromm het blad aan het lijstje toegevoegd is. Het periodiek werd uitgegeven in 
Denn Haag en bevatte recensies van zowel Haagse als Amsterdamse toneelvoor-
stellingen.. Omdat het blad slechts één seizoen bestaan heeft, is het aantal recensies 
helaass niet groot. 

Dee doelgroep van het tijdschrift bestond uit 'alle weldenkende ijveraars, die het 
beoogdd wordende doel, namelijk: verheffing en opluistering van den Nederland-
schenn schouwburg, geheel uit zuivere vaderlandsliefde, en diensvolgens hartelijk, 
toegedaann zijn'.39 

7.22 RECEPTIE 

Bijj  de receptie door de recensenten gaat het als gezegd om het oordeel en de argu-
mentenn die dat oordeel staafden. Hun algemene oordeel over de toneelvoorstel-
lingenn is weergegeven in tabel 7.1-4, met een plus, een min en een plus-min. Een 
pluss krijgen de toneelvoorstellingen als de recensenten, ondanks eventuele kleine 
bezwaren,, overtuigd waren van de positieve waarde van de opvoering; een min de 
voorstellingenn die huns inziens absoluut niet door de beugel konden; een plus-
minn de voorstellingen die zij noch overtuigend positief, noch overwegend negatief 
beoordeelden. . 

Inn het onderstaande worden, per tijdschrift, de argumenten besproken die tot 
hett oordeel aanleiding gaven. Deze argumenten vat ik samen in een algemene be-
schouwingg over de visie van de recensenten op de succesvoorstellingen van hoofd-
stukk 5.40 Vervolgens besteed ik aandacht aan de maatschappelijke functie die elk 
tijdschriftt het toneel had toebedacht, omdat deze visie vaak de achtergrond is 
waartegenn de argumentatie begrepen moet worden. Tenslotte wordt de receptie 
vann de recensenten van ieder periodiek met het algemene publiekssucces gecon-
fronteerd. . 

399 Melpomene en Thalia, 3. 
400 Ik heb ervan afgezien de argumenten per afzonderlijke toneelvoorstelling te bespreken. Dit 
zouu een gedetailleerd verslag opleveren, die de balans al te zeer naar de toneelreflectie van de re-
censentenn zelf zou doen overslaan, terwijl mijn uiteindelijke doel de anonieme publieksreceptie 
is.. Om toch te kunnen achterhalen op welke voorstelling of dramatekst mijn beschrijving betrek-
kingg heeft, heb ik de dramatitcls, verkort, in de noten opgenomen. Om het notenapparaat niet al 
tee zeer te laten uitdijen, zijn de vindplaatsen in de recensies niet steeds afzonderlijk vermeld, maar 
dee gebruikte toneelrecensies in Bijlage 3 opgenomen. 
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7.2.11 De tooneelkijker 

7.2.1.17.2.1.1 Tone elk ritiek 

Dee recensies in De tooneelkijker zijn volgens een tamelijk vast stramien opge-
bouwd.. Het zijn doorgaans lange kritieken, van vaak wel 1500 woorden. Meestal 
wordenn eerst enkele alinea's gewijd aan de inhoud van het stuk. De eigenlijke kri-
tiekk betreft vervolgens de dramatekst en tenslotte de spelprestatie van de acteurs. 
Omdatt de spelers zelf verantwoordelijk waren voor de keuze van kleding, haar-
drachtt en maquillage, rekenden de critici deze aspecten ook tot het acteertalent. 
Dee keuze van decoratie werd aan de commissarissen toegeschreven, maar soms 
well  becommentarieerd. De opbouw van de recensies weerspiegelt het gewicht dat 
dee recensenten aan de verschillende elementen van een voorstelling toekenden. 
Hett meeste belang hechtten zij aan de dramatekst; de spelprestatie werd be-
schouwdd als ondersteuning. 

7.2.1.27.2.1.2 Poëticale vereisten 

Poëticaall  gezien nam De tooneelkijker een klassiek-classicistisch standpunt in. De 
redactiee beoordeelde de dramateksten met de regels van de kunst in de hand, ver-
wijzendd naar onder anderen Aristoteles, Horatïus en Boileau. Deze regels waren 
naarr haar stellige overtuiging eeuwig en universeel. Waar de regels gevolgd wer-
den,, zou het voeren van oppositie in de letterkunde volgens haar dus overbodig 
moetenn zijn. Dat dit toch gebeurde, was omdat de critici het publiek met de regels 
bekendd en van de aangeboden kwaliteit in de schouwburg bewust wilde maken; de 
(verlichte)) toeschouwers moesten de kunstvoortbrengselen in 'het ware licht' 
gaann zien.41 Overigens hadden de samenstellers van het tijdschrift bij hun verlich-
tendee taak niet alleen poëticale regels voor ogen, want de kunstzinnige opvattin-
genn die in de recensies geëtaleerd werden, waren op een opmerkelijke manier met 
ideeënn van politiek-staatkundige aard verbonden. Het bindgaren was, zoals we 
zullenn zien, de dichterlijke stelregel van Boileau dat alleen het ware schoon is. 

Dee voorkeur van de redactie ging naar het treurspel uit. Ook binnen dit genre 
legdee zij prioriteiten. In haar besprekingen onderscheidde zij, al of niet expliciet, 
werkenn van de 'eerste' en van de 'tweede' rang. Het doel van de toneelvoorstellin-
gen,, ongeacht het gepresenteerde genre, was volgens de recensenten gelegen in de 
'verbeteringg van het menschelijke hart'.42 De eerste voorwaarde voor een goede 
beoordelingg was dan ook het bereikte zedelijk nut. In verschillende recensies 
werdd het zedelijke doel gekoppeld aan het thema (het 'hoofddoel') of de stofkeu-
zee (het 'onderwerp'); in het treurspel moest het zedelijk nut ook teweeggebracht 
wordenn door het opwekken van schrik en medelijden met het oogmerk de toe-
schouwerr van deze twee hartstochten te zuiveren. De tweede voorwaarde voor 
eenn gunstig oordeel, de 'ziel' en 'toetssteen' van een treurspel,43 was een goede ka-

411 De tooneelkijker I, 1; ld. III , 336. 
422 Onder meer ld. I, 238. Vlg. ook De ekster en de dienstmaagd. 
433 ld. II , 97; ld. III , 158. Elders (ld. II , 120) lijk t ook de zuivering van de hartstochten als 'ziel' 
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rakteriseringg van de personages; zij waren het middel waardoor het doel bereikt 
konn worden, aangezien de noodzakelijke 'woeling' van de hartstochten bij hen ge-
schiedde.. Als een treurspel aan de twee voorwaarden voldeed en daarmee het nut-
tigee oogmerk verwezenlijkte, maakte het stuk op zijn minst aanspraak op een 
kwalificatiee als 'tweederangs' tragedie. Vooral werken uit de publiekscategorie 
'langdurigg succesvol' werden expliciet met deze enigszins geringschattende term 
aangeduid.44 4 

Sommigee van deze tweederangs stukken werden vrijwel uitsluitend gewaar-
deerdd vanwege de bereikte zuivering van de hartstochten,45 veel andere werden 
positieff  ontvangen mede vanwege de waarde van het thema of het onderwerp.46 

Voorall  gunstig beoordeeld werden onderwerpen uit de vaderlandse geschiede-
nis.477 Evenals het oude Griekse treurspel moest de Nederlandse tragedie liefst na-
tionaall  zijn, en de belangen van staat, volk en godsdienst vertegenwoordigen. Va-
derlandsee onderwerpen stelden de nationale, voorouderlijke deugden ten 
voorbeeldd en maakten bovendien de identificatie van de toeschouwer met de per-
sonagess eenvoudiger. Vooral gezien de langdurige Franse invloed waaronder het 
landd 'gebukt' gegaan was, vonden de Tooneelkijkers een vaderlands onderwerp 
geschikt.. Dit kon de jeugd, die geen vrijheid gekend had, de tijden voor ogen stel-
lenn waarin het land in welvaart en vrijheid floreerde. Met name de zeventiende 
eeuww met haar bloeiende scheepvaart en koophandel stond de redactie daarbij 
voorr ogen. 

Naastt specifiek vaderlandse onderwerpen werd een thematiek gewaardeerd die 
hett mogelijk maakte relaties met de vaderlandse geschiedenis te leggen, al was het 
vaakk impliciet. Zo was bijvoorbeeld 'blinde godsdienstijver' voor het Nederland-
see publiek een nuttig thema, omdat de eigen geschiedenis geleerd had dat gods-
dienstigg dogmatisme tot grote ellende leidde. Men hoefde maar te denken aan de 
'gevloektee schijngodsdienst' die Balthasar Gérard in de zestiende eeuw van het 
rechtee spoor gebracht had; met zijn moord op Willem van Oranje had hij de staat 
niett alleen beroofd van de grondlegger van haar vrijheid, maar ook van haar wel-
vaartt en haar toekomstige politieke stabiliteit.48 

Zulkee thema's werden ook vaak geprezen om hun actualiteit. Soms was die po-
litiekk getint, zoals in stukken waarbij vergelijkingen gemaakt konden worden met 

beschouwdd te zijn. 
444 Expliciet: Brutus en Het weeskind van China van Voltaire, Monzongo, of de koninklijke 
slaafslaaf van Van Winter, Hamlet van Ducis en Ifigenia in Tauris van Guymond de la Touche. Impli-
ciet:: Nomsz' Anthonius Hambroek en Michiel Adriaanszoon de Ruiter. 
455 Ifigenia in Tauris. Zie ook Anthonius Hambroek. 
466 Brutus; Hamlet; Het weeskind van China; Monzongo - hier was het thema zelfs het voor-
naamstee argument voor de waardering, het 'edele beginsel' van dit stuk werd hoger aangeslagen 
dann de 'tragische volkomenheid'. 
477 Anthonius Hambroek; Michiel Adriaanszoon de Ruiter; Jacoba van Beieren. Zie ook het his-
torischh toneelspel De admiraal de Ruiter te Napels. N.B.: In de bespreking van een gunstig be-
oordeeldee onderwerpskeuze en karakterschildering verwijs ik ook naar recensies van andere dan 
diee van de tweede rang. 
488 Mahomet. Zie ook: Adel en Mathilda, Zaïre (kruistochten); Monzongo, of de koninklijke 
slaafslaaf (slavernij). 
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dee Franse tijd. Zo vertoonde volgens de redactie de huichelende Mahomet in Vol-
tairess gelijknamige treurspel grote gelijkenis met Napoleon, die zijn heerschappij 
slechtss over de lijken van zijn slachtoffers gevestigd had.49 In andere gevallen be-
troff  het actuele maatschappelijke gewoonten die geprezen of juist aan de kaak ge-
steldd konden worden. Zchokkes treurspel Julius van Sassen werd een waar 'mees-
terstuk'' van zedelijkheid gevonden vanwege de mogelijkheid om de ellende 
aanschouwelijkk te maken die twee veel voorkomende maatschappelijke ondeug-
denn teweeg konden brengen, de verleiding van de onschuld en 'de vervolging der 
verdiensten'.53 3 

Watt de karakterschildering betreft waren de recensenten vol lof wanneer er 
sprakee was van een 'krachtige' of'vurige' en 'levendige' toets.31 In sommige stuk-
ken,, waar het personage de publieke held én de gevoelige mens in zich verenigde, 
werdd de kracht getemperd tot de tekening van een ingetogen gevoel, en ook dit 
werdd gewaardeerd.52 Mensenkennis van de kant van de dichter was bij de karak-
terschilderingg onontbeerlijk, want de personages moesten naar de natuur en niet 
overdrevenn verbeeld zijn.53 Niet alleen behoorden volgens de aloude regels van 

499 Edipus: hierin vertoonde volgens de recensenten het 'kampgevecht' van de mens tegen zijn 
geboortelott of de voorzienigheid overeenkomsten met de recente geschiedenis, toen de ver-
schrikkelijkee lotgevallen van de mens wel door een hogere macht bestierd moesten zijn. Zie ook: 
hett toneelspel De beloonde moederliefde, of de gevolgen eener nuttige opvoeding en het blijspel 
DeDe huisdokter. 
500 Aan beide ondeugden bezondigde volgens de recensenten vooral de 'lichtzinnige menigte' in 
dee samenleving zich dikwijls, en de maatschappelijke wetten konden er weinig tegen uitrichten. 
Datt was een gevaar, omdat daarmee de maatschappelijke orde in het geding was. Het eerste delict 
konn tweedracht en zelfs moord teweeg brengen, waarmee de delinquent los kwam te staan van de 
maatschappelijkee banden. Met de 'vervolging van verdiensten' zou de edel en verheven denkende 
tenn gunste van de 'grote hoop' ten val gebracht worden, wat eveneens een ondermijning van de 
staatt betekende, omdat zodoende de maatschappij 'de vruchten van een scheppend of een her-
vormendd genie' ontstolen werd. Opvoering van dit treurspel voor de massa kon haar op het rech-
tee pad houden. Zie ook: de toneelspelen De trouwring; De speeler, of Revenge-Praag; De ver-
keerdekeerde schaamte; De vrolijke luim. 
511 Het weeskind van China; De Cid; Gijsbrecht van Aemstel. Het toneelspel De trouwring en 
hett blijspel Het intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie werden juist we-
genss een gebrek aan zo'n soort karakterschildering bekritiseerd. 
522 In Anthonius Hambroek was sprake van een combinatie van [...] al het krachtige van REM-
BRANDD met het keurige penseel van Douw [...] Geene geweldige opbruisende hartstogten [...] slin-
gerenn den held. Het beeld van eene verhevene maar bedaarde ziel, haar lot getroost, door het vast 
vertrouwenn op den hemel, moest hier voor het oog des aanschouwers verrijzen: een beeld, hoogst 
moeijelijkk af te malen, omdat gecne sterke kleuren kunnen gebruikt worden, en de dichter door 
dee kalmte ligt tot ijskoude gevoelloosheid vervalt. Beide deze klippen is N O M SZ gelukkig ontko-
men;; Hambroek is altijd de verheven christen-leeraar, die het oog geloovig ten hemel rigt, en zijn 
lott bedaard te gemoet treedt; doch blijf t tevens mensch en vader, die, gevoelig voor de smart van 
anderen,, al de pijnen lijdt , waaraan de menschelijke natuur onderhevig is. {De tooneelkijker III , 
135-136). . 
533 Anthonius Hambroek; Brutus; Michiel Adriaanszoon de Ruiter (voor De Ruiter); Achilles; 
JacobaJacoba van Beieren; Julius van Sassen. Zie ook de toneelspelen De dichter en zijn huisgezin; Men-
schenhaatschenhaat en berouw; De trouwring; De verkeerde schaamte; De vrolijke luim; de blijspelen Het 
intermezzo,intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie; De huigchelaar; De verkwis-
ter^deter^de eerlijke bedriegster; De wiskunstenaars, of het gevlugte juffertje. Vergelijk daarentegen 
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hett decorum de sekse, de leeftijd en de stand van het personage gevolgd te worden; 
ookk diende de 'landaard' en de historische periode van het stuk in acht genomen 
tee worden.54 Bij historische personen moest de karakterschets tevens het histori-
schee beeld van de negentiende-eeuwse tijdgenoot volgen - bij personen had de 
dichterr minder vrijheden dan bij historische gebeurtenissen.55 Een karakterschil-
deringg was goed als hij bij de verschillende personages onderling tegengesteld was, 
maarr bij hetzelfde personage tot het einde toe volgehouden werd.56 Van belang 
wass ook dat het ondeugdzame karakter dragelijk gemaakt werd; in het treurspel 
konn dat bijvoorbeeld geschieden door de grootsheid van de onderwerpen die zo'n 
personagee aan de orde stelde, door zijn vaderlandsliefde, of door de verdeling van 
dee aandacht tussen hem en een deugdzaam personage.57 

Overigenss waren de tweederangs werken in kunstzinnig opzicht vaak enigszins 
benedenn de maat. Sommige stukken voldeden zelfs zo weinig aan de regels van de 
kunst,, dat zij volgens de recensenten geen treurspel in eigenlijke zin genoemd 
kondenn worden.58 Toch konden zulke stukken grote verdiensten hebben; het nut 
vann het werk stond klaarblijkelijk voor de recensenten voorop. 

Eersterangss treurspelen voldeden uiteraard ook aan de twee basisvoorwaarden, 
maarr combineerden nut met schoonheid. Deze kwam vooral tot uiting in het 
'dichterlijke'' karakter van het onderwerp dat bij de deftigheid van het treurspel 
aansloot,, in de structuur, de stijl en het taalgebruik. Binnen de eersterangs stukken 
maaktee de redactie onderscheid tussen treurspelen die op Griekse en tragedies die 
opp Franse leest geschoeid waren; de voorkeur ging uit naar de eerste soort. 

Griekss georiënteerde werken59 onderscheidden zich volgens de recensenten 

voorall  van de Frans georiënteerde tragedies door hun eenvoud, met name in de 

handeling.. Het ontbreken van ingevlochten episodes, liefdesintriges en zoge-

naamdee Vertrouwden' was de recensenten een groot genoegen; de toeschouwer 

werdd dan immers niet afgeleid van de 'ontzaglijke daad' waar het stuk om draaide. 

Dezee daad moest zich bij voorkeur door middel van handeling, en niet in een ge-

hett toneelspel De tweede tartuffe, of de schuldige moeder; het historisch toneelspel De ekster en 

dede dienstmaagd; het blijspel De dorpsbarbier. 

544 Zaïre. Zie ook het toneelspel De dankbare schuldenaar, of de geredde koopman. Vergelijk 
daarentegenn het treurspel Hamlet; de toneelspelen De beloonde moederliefde, of de gevolgen ee-
nerner nuttige opvoeding; De dochter der natuur, De tweede tartuffe, of de schuldige moeder; het his-
torischee toneelspel De ekster en de dienstmaagd; het blijspel De logenaar. 
555 Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Vergelijk Gaston en Bayard. 
566 Monzongo, of de koninklijke slaaf; Adel Adel en Mathilda; Gijsbrecht van Aemstel; Mahomet. Zie 
ookk de blijspelen De huigchelaar; Siegfried van Lindenberg. 
5757 Mahomet. 
588 Michiel Adriaanszoon de Ruiter kwalificeerden de recensenten als een 'gedenkzuil' voor De 
Ruiter,, Monzongo noemden zij een drama en Hamlet een dichtstuk. Het eerste stuk was voorna-
melijkk geslaagd vanwege de karakterschildering van de hoofdpersoon; Monzongo was vanuit tra-
gischh oogpunt niet geslaagd vanwege de gebrekkige samenstelling van het geheel; Hamlet kon 
niett beschouwd worden als een dramatisch werk in het algemeen, omdat het buiten de dialoog-
vormm niets met een drama gemeen had. 
599 Achilles; Athalia; impliciet ook Gijsbrecht van Aemstel, al had dit stuk ook bezwaren, die sa-
menhingenn met de opvoeringseisen die de critici aan het drama stelden (zie p. 309-312). 
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sprokenn verhaal, op een natuurlijke en 'ongezochte' wijze ontwikkelen. De nood-
zakelijkk geachte zedeleer behoorde ook niet nadrukkelijk in gemeenplaatsen naar 
vorenn gebracht te worden, maar in de handeling verweven te zijn. Naar Griekse 
gewoontee weerspiegelden de reien de godsvrucht, de wet en de zeden, en ook dat 
sprakk de critici aan - zo'n weergave maakte het stuk 'nationaal'.60 Geprezen wer-
denn ook de verzen als die op de 'echt Homerische en Vondeliaansche leest ge-
schoeid'' waren, dat wil zeggen 'eenvoudig schoon, en vol van christelijk gevoel'.61 

Degenenn die volgens de recensenten de 'ouden' uit de eerste hand navolgden, 
warenn onder meer Huydecoper, Vondel, Racine, Corneille en Voltaire. Van hen 
beschouwdenn de recensenten Huydecoper, Vondel en Racine als de grote mees-
ters,, die nog boven schrijvers als Corneille en Voltaire uitstaken. In tegenstelling 
tott de twee laatsten wijzigden de eerste drie namelijk de klassieke voorbeelden 
niett volgens regels die door latere generaties opgesteld waren, al richtten deze 
schrijverss zich wel naar de smaak van hun tijdgenoten. Het verschil was relatief, 
zoo legde de criticus de schijnbare tegenstrijdigheid uit; het klassieke origineel 
werdd door hen niet in een geheel nieuw, modieus 'gewaad' gekleed, maar werd 
slechtss naar de eisen van het land en de tijd 'verplooid'.62 

Niett altijd konden de Griekse schoonheden via een directe vertaling genoten 
worden;; dan moest men zijn toevlucht nemen tot een bewerking uit de tweede 
hand.633 Zulke Franse navolgingen van de klassieke werken en 'oorspronkelijk' 
Nederlandsee tragedies die op Franse wijze samengesteld waren - van auteurs als 
Dee Lannoy, Van Winter-van Merken en Nomsz - rekenden de recensenten tot de 
eersterangss treurspelen, als tenminste de poëticale kenmerken daartoe aanleiding 
gaven.. Expliciet als eersterangs werk genoemd werden Alzire, of de Amerikanen 
enn Mahomet, beide van Voltaire. Ook de canoniek succesvolle treurspelen en en-
kelee langdurig succesvolle stukken, zoals Voltaires treurspelen Het weeskind van-
ChinaChina en Zaïre, werden veel eersterangs schoonheden toegedicht, al werden die 
meestall  niet expliciet zo genoemd.64 

Dee schoonheid van een eersterangs treurspel werd onder meer bereikt met een 
zuiverr en 'dichterlijk' taalgebruik - dit laatste in tegenstelling tot dat van de 
'nieuwmodischee prozavertalers'.65 Conform de vereisten van het decorum be-
hoordee het taalgebruik aan de karakters aangepast te zijn.66 De algehele stijl werd 

600 Athalia; Michiel Adriaanszoon de Ruiter. 
611 Adelen Mathilda. 
622 'VONDEL kleedde MELPOMENE niet in een gewaad, opgemaakt naar vreemde wijze, [...] maar 
verplooidee alleen het Grieksche naar de Nederduitsche wijze; zoo deed ook HUYDECOPER, 
schoonn zijne verplooijing, naar den smaak van zijnen tijd, en naar zijne begrippen ingerigt, weder 
anderss dan die van VONDEL uitviel.' {De tooneelkijker II , 91-92). 
633 Zo hadden de recensenten een voorkeur voor Bilderdijks vertaling van Sophocles' Oedipus; 
aangezienn die niet opgevoerd werd, waren zij blij het stuk via Voltaires Edipus te kunnen bewon-
deren. . 
644 In de onderstaande bespreking wordt ook naar deze stukken verwezen. 
655 Anthonius Hambroek; Adel en Mathilda; De Cid; Gijsbrecht van Aemstel; Jacob a, van Bei-
eren;eren; Maria van Lalatn; Mahomet. 
666 Adel en Mathilda; Athalia. 
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geprezenn als die 'vurig' en 'hartstochtelijk', en, geheel volgens het karakter van het 
treurspel,, 'waardig' was. Al naar gelang het onderwerp moesten de verzen 'zoet-
vloeiend'' en 'lieflijk ' of juist 'stout' en 'krachtig' zijn.67 De dichters dienden hun 
'oorspronkelijkk vernuft' te tonen, wat meer was dan een aangeleerde 'geleerd-
heid'.688 Zoals gezegd moest voor een positieve waardering ook de structuur vol-
genss de regels der kunst gevormd zijn. Een duidelijke expositie, een natuurlijke 
verwarringg en een daaruit voortvloeide ontknoping dienden ervoor te zorgen dat 
dee handeling uit zichzelf voortvloeide; dan steeg in iedere scène bovendien het 
noodzakelijkee 'belang'.69 De eenheid van belang moest liefst zoveel mogelijk ge-
volgdd worden; als er sprake was van een tweede hoofdhandeling was het zaak de 
beidee hoofddaden met elkaar te verweven. Liever nog zagen de recensenten een-
heidd van handeling; daarnaast moesten de eenheden van tijd en plaats in acht ge-
nomenn worden.70 

Hoewell  de eersterangs kunstwerken de nodige poëticale schoonheden in zich 
hadden,, waardeerde de redactie zulke - en andere - stukken niet uitsluitend als 
leessteksten.711 Het was wel degelijk de bedoeling de drama's te zien spelen, en de 
dramatekstt behoorde daarop gericht te zijn. Daarom achtten de recensenten de 
ontwikkelingg van de handeling door lange monologen en dialogen niet gewenst; 
hett stuk werd op die manier langdradig.72 In verband hiermee was het ook wense-
lij kk dat de dialogen de geest van de personages naar voren brachten en niet, zoals 
inn sommige stukken wel gebeurde,73 de wijsgerige geest van de dichter. Overigens 
pastenn alleenspraken helemaal niet in het toneelspel, dat vaak draaide om huiselij-
kee taferelen.74 Omgekeerd dienden de acteurs zich aan de eigenschappen van het 
dramaa aan te passen, maar daarop wordt ingegaan bij de eisen die de recensenten 
aann de spelprestatie stelden. 

Blijspelenn stonden minder hoog in de waarderingshiërarchie van de recensenten 
dann treurspelen, maar verdienden, onder bepaalde voorwaarden, zeker te worden 
opgevoerd.. Zij werden vooral op hun 'nuttige uitspanning' beoordeeld; zij moes-
tenn geestig zijn maar wel een zedelijke les bevatten.75 Het genre was volgens de 
Tooneelkijkerss heel geschikt om de mens op aangename wijze te onderrichten. De 

677 Achilles; Adel en Mathilda; De Cid; Gijsbrecbt van Aemstel; Mahomet; Maria van Lalain. 
Vergelijkk daarentegen: Monzongo, of de koninklijke slaaf. 
688 Adel en Mathilda; zie ook De huigchelaar. 
699 Achilles; Adel en Mathilda; Ath alia; Jacob a van Beieren; Mahomet; Maria van Lalain; Het 
weeskindweeskind van China; Zaïre. Vergelijk daarentegen Anthonius Hambroek; Ifigenia in Tauris; Mi-
chielchiel adriaanszoon de Ruiter. 
700 Achilles; Adel en Mathilda; Brutus; Jacoba van Beieren. Vergelijk daarentegen: De Cid; 
Hamlet. Hamlet. 
711 Vergelijk: De verkeerde schaamte. 
7272 Gijsbrecht van Aemstel. Zie ook: De verkeerde schaamte; het toneelspel De dichter en zijn 
huisgezin. huisgezin. 
733 Bijvoorbeeld in: Het weeskind van China en Michiel Adriaanszoon de Ruiter. 
744 De gevolgen van één eenige leugen. 
755 De verkwister, of de eerlijke bedriegster; De doove, of het huis vol volk; Siegfried van Lin-
denberg;denberg; De huigchelaar. 
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menss stond immers zelf model voor de personages in het blijspel, maar hij kon 
zichh daar niet persoonlijk in herkennen. Zodoende voelde hij zich niet gekrenkt, 
maarr moest hij om de gebreken lachen. Dit maakte hem vatbaar voor de heilzame 
werkingg van de berisping; het belachelijke van het getoonde gebrek deed hem be-
sluitenn de ondeugd te laten varen.76 In dit opzicht werden in het algemeen werken 
vann Corneille, Molière en de Nederlander Langendijk geprezen. De Tooneelkij-
kerss onderscheidden overigens drie soorten blijspelen, pieces d'intrigue, pieces a 
caractère,caractère, en een nieuw soort blijspel dat tussen deze twee in stond.77 De meeste 
waarderingg ging uit naar karakterstukken, en een van veel mensenkennis getui-
gendee karakterschildering was dan ook een belangrijke maatstaf bij de beoorde-
ling.788 Goede blijspelen stelden zowel ten aanzien van de gebeurtenissen als ten 
aanzienn van de karakters de eigen Nederlandse zeden en gewoonten aan de kaak; 
hett belachelijk maken van buitenlandse zeden was voor de Nederlandse toe-
schouwerr van weinig belang.79 Stukken van buitenlandse herkomst moesten der-
halvee 'op Nederlandse bodem overgebracht' worden, waarbij de bewerker de ge-
beurtenissenn en de karakters met de Nederlandse landaard in overeenstemming 
moestt zien te brengen. Goede blijspelen paarden aan het geestige nut ook enkele 
poëticalee verdiensten, zoals samenhang en eenheid van onderwerp. Zulke stukken 
werdenn meer geapprecieerd dan kluchten, die deze poëticale eigenschappen mis-
ten.. Toch stelden de critici ook op deze toneelsoort wel prijs; het vermaak was hier 
dee voornaamste bron van lof. Wel moest dan het thema aan de vereiste zedelijk-
heidsnormenn beantwoorden en behoorde de ontknoping uit het onderwerp zelf 
voortt te vloeien.80 

Langg niet alle voorstellingen die bij het publiek succes hadden, beoordeelden de 
recensentenn positief. De schoonheid, maar ook het nut van veel voorstellingen 
warenn volgens hen soms ver te zoeken, en dan ging het meestal om eigenschappen 
vann de dramatekst. Stukken die niet hoog scoorden op het lijstje van 'goede 
smaak',, behoorden veelal tot het genre toneelspel, maar ook enkele treur- en blij -
spelenn voldeden niet aan de normen.81 Veel hiervan zijn te vinden in de categorie 
'tijdelij kk publiekssucces'. Verscheidene van de afgekeurde stukken bestempelden 
dee recensenten als regelrechte prulwerken, en deze hadden dikwijl s twee gebreken 

766 De verkwister. 
7777 Tot de nieuwe soort hoorde L.B. Picards blijspel De gebroeders Philibert, of bet misverstand. 
Duidelijkee eigenschappen van de verschillende soorten blijspelen werden niet vermeld, maar ge-
zegdd werd wel dat Picard uitmuntte in goede verzen en mooi proza, en beschikte over een uitste-
kendd observatievermogen en de juiste vis comica. 
788 De verkwister, of de eerlijke bedriegster; De huigchelaar; Siegfried van Lindenberg; De 
doove,doove, of bet huis vol volk; Het intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie. 
7979 Negatief in: Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdeld huwelijk; Het 
intermezzo,intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie; positief in: De doove, of bet huis 
volvol volk. 
800 De blijspelen De huisdokter en De wiskunstenaars, of het gevlugte juffertje werden door de 
Tooneelkijkerss als kluchtspel gewaardeerd. 
811 Spottend betitelden de recensenten zulke stukken als 'melodrama' - meestal werken uit de 
categoriee toneelspel, maar ook wel uit het genre treurspel. Zie p. 58-59, 159. 
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gemeen:: ze waren onzedelijk, in de karakterisering, de stof of het taalgebruik,82 of 
zee zondigden op deze punten tegen de waarheid en de waarschijnlijkheid, twee 
classicistischee begrippen die De tooneelkijker dikwijl s met elkaar verbond.83 Het 
negerenn van de aan de Frans-classicistische theoreticus Boileau ontleende stelregel 
datt 'rien n 'est beau que Ie vrat - alleen het ware is schoon — was een ernstige zaak, 
daarr de Tooneelkijkers deze stelling beschouwden als de eerste grondregel voor de 
beoefeningg van de schone kunsten.84 

Inn enkele succesvolle treurspelen werd de zedelijkheid getart door de 'gruwelen' 
diee verhaald of, erger, voor de ogen van de toeschouwers vertoond werden. Daar-
meee werd een volgens de redactie belangrijke poëticale stelregel van Horatius in 
dee wind geslagen. De aanschouwelijk gemaakte 'bloedtonelen' riepen volgens de 
criticii  geen medelijden en schrik op, maar slechts walging en afgrijzen, en dat was 
niett de beoogde werking van een treurspel. Ze pasten ook een 'beschaafde natie' 
alss de onze niet, maar moesten gelijkgesteld worden met de afschuwelijke praktij-
kenn die in Frankrijk Robespierre en Marat tot vermaak hadden gediend, zo meen-
dee de redactie met het nodige sarcasme. Zowel bij Franse als bij achttiende-eeuw-
see Duitse toneelschrijvers die zich door Shakespeare lieten inspireren, was het 
vertonenn van 'ijselijkheden' gebruikelijk, maar in de negentiende eeuw riekte die 
gewoontee naar 'barbaarsheid'.85 

Inn verschillende toneel- en blijspelen waarover de recensenten in hun wiek ge-
schotenn waren, kwamen motieven van ontrouw, echtscheiding of de opvoeding 
vann onechte kinderen voor.86 In het laatste geval was de verontwaardiging hele-
maall  groot wanneer een vrouw zich aan zo'n praktijk schuldig maakte, omdat de 
kinderenn dan teerden op het vermogen van een man die niet hun vader was.87 Ook 
hett ten tonele voeren van personages die in de 'natuurstaat' waren opgevoed, tart-
tee de normen.88 Zelfs wanneer in het toneelstuk zelf het ongewenste van maat-
schappelijkee misstanden naar voren gebracht werd,89 waren de recensenten met de 
inhoudd niet gelukkig omdat de toeschouwers het kwaad doorgaans zo gemakke-
lij kk navolgden. Ik kom hierop nog terug. 

Inn poëticaal opzicht zondigden diverse stukken tegen Boileau's stelregel van het 
ware.ware. Verscheidene toneel- en blijspelen waren volgens de recensenten één groot 

822 De tweede tartuffe, of de schuldige moeder, onzedelijk in de stof, die een echtbreuk en de op-
voedingg van onechte kinderen bevatte; De dochter der natuur, onzedelijke stof, waarin een meis-
jee dat in de 'natuurstaat' is opgevoed centraal stond; onzedelijke taal; De ekster en de dienst-
maagd:maagd: onzedelijke karakterisering, van een wellustige rechter. 
833 De tweede tartuffe en De ekster en de dienstmaagd: in de karakterisering; De ekster en de 
dienstmaagddienstmaagd ook in de stof; Palmerijn, of de Gallische kluizenaar en Het spook: in de stof. 
844 De tooneelkijker II , 384. 
855 Macbeth; Othello; Julius van Sassen; tableau-vivant van de verkrachting van de nonnen in 
GijsbrechtGijsbrecht van Aemstel. 
866 De tweede tartuffe, of de schuldige moeder, De ekster en de dienstmaagd; Menschenhaat en 
berouw. berouw. 
877 De tweede Tartuffe, of de schuldige moeder. 
888 De dochter der natuur. 
899 De dichter en zijn huisgezin. 
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spektakell  van kleine voorvallen - 'liefdesgevallen [...], lotgevallen, dieverijen, 
schurkerijen'900 -, die vaak met de waarheid en de waarschijnlijkheid niets te ma-
kenn hadden.91 Veelheid van gebeurtenissen kwam in de plaats van zowel de een-
heidd van handeling als de karakterisering. Zodoende werd alles aan het vermaak 
opgeofferd. . 

Overigenss had de redactie evenmin veel op met het tegengestelde van het spek-
takel:: de verbeelding van onbeduidende onderwerpen, zoals het alledaagse leven. 
Ditt kwam onder meer voor in 'taferelen' die naar de mening van de critici wel eens 
gebrekk aan handeling vertoonden. In dat geval werd het onderwerp ongeschikt 
voorr een toneelstuk bevonden; voor familietaferelen die men dagelijks thuis kon 
meemaken,, hoefde niemand naar de schouwburg.92 Vermoedelijk was hier het 
leerzamee zedelijke effect te gering, want wanneer een huiselijk drama veel goede 
zedelessenn in huiselijke deugden gaf, zoals godsdienstigheid en een goed geweten, 
kondenn de critici zich met de opvoering wel verenigen.93 

Gaann wij terug naar de aangetroffen ongerijmdheden en onwaarschijnlijkheden, 
dann moet opgemerkt worden dat die niet alleen uit poëticaal oogpunt verwerpe-
lij kk waren, maar ook gevreesd werden vanwege het mogelijke effect op het gedrag 
vann vooral jonge toeschouwers, wiens 'verhitte verbeeldingskracht' al gauw in 
'dwaasheid'' zou kunnen ontaarden.94 Het opvoedkundige aspect dat de Tooneel-
kijkerss voorop stelden, zou ook daarmee geheel verloren gaan. Sterk vreesden zij 
ookk de slechte invloed die de voorstellingen zouden kunnen hebben op het 'ge-
meen'' publiek, dat zij wat gedrag betreft niet bijster hoog aansloegen. Juist dit pu-
bliekk zou het spektakel van de voorstellingen toegejuicht hebben. Zo kwam vol-
genss de critici het soms al te heftige, tegen het ware strijdende spel van de acteurs 
tegemoett aan de veronderstelde smaak van het 'gemeen'; het overdreven neerstor-
tenn in sterfscènes, inclusief stuiptrekkingen en de laatste doodssnik, zou vooral 
dezee publieksgroep hebben aangesproken.95 

900 De tooneelkijker IV, 20. 
911 Palmerijn, of de Gallische kluizenaar; Het spook; Natuur en pligt, of de zoon regter over zijn' 
vader;vader; De logenaar; De dorpsbarbier; Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list ver-
ijdeldijdeld huwelijk; De zoon uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving. Van dit laatste stuk werd de 
veelheidd aan gebeurtenissen als volgt bespot: 
'[...]]  het is, alsof de schrijver, om de aangenaamste verwarring te veroorzaken, zijn stuk op een spel 
kaartenn geschreven hebbe, en hetzelve, na eerst de kaarten behoorlijk doorgeschud te hebben, heeft 
doenn kopijeren. Wij raden allen schrijveren, die verwarring in hunne stukken verlangen, om deze 
nieuwee geestige methode te volgen, wij staan hen borg voor het gelukken van dezelve'. 
{De{De tooneelkijker IV, 18). 
922 Koopman stark, of het Duitsche huisgezin. 
933 De dichter en zijn huisgezin. 
944 Palmerijn, of de Gallische kluizenaar. 
955 Zaïre. Zie ook de speelstijl in De tweede tartuffe. In een enkel, nieuwerwets, treurspel werd 
geprobeerdd met andere middelen tegemoet te komen aan de wensen van het 'volk'; in Wiselius' 
AdelAdel en Mathilda was de zogenaamde 'art of spinning' volgens de critici een poging om het 'sen-
tentieusen'' van het Griekse treurspel en het 'bedrijfvolle' van het Franse te combineren met de be-
hoeftee van het volk aan 'woeling en geraas', maar in een treurspel hoorden ook zulke uitweidin-
genn volgens hen niet thuis. Meer waardering hadden zij voor de onderwerpskeuze van dit 
treurspel,, die ook aan de publiekssmaak zou zijn aangepast; het ging hier om de kruistochten, en 
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Hett meest beducht waren de recensenten evenwel voor voorstellingen waarin 
hett onware met politiek-staatkundige aspecten verbonden was. Dit zagen zij als 
dee werkelijke angel in zulke voorstellingen, waartegen zij zich met de grootste 
heftigheidd verzetten. Illustratief voor de opvattingen van de recensenten in deze is 
hunn oordeel over het historisch toneelspel De ekster en de dienstmaagd, of de 
onschuldigeonschuldige diefstal. Hier was het vooral de karakterisering van de in het stuk 
voorkomendee rechter die de Tooneelkijkers, van wie sommigen zelf juridisch ge-
schooldd waren, niet zonder ergernis konden aanzien. De jurist werd niet voor-
gesteldd als een 'edeldenkend menschenvriend' zoals de Tooneelkijkers wensten, 
maarr als een onbetrouwbare rokkenjager die de rechtspraak in dienst stelde van 
zijnn privé-belangen. Zulk gedrag was denkbaar bij lichtzinnige Fransen, maar niet 
bijj  de eerste standen in Nederland. Een dergelijke voorstelling van zaken was niet 
alleenn onzedelijk en onjuist, maar bovendien gevaarlijk. Het soort stukken dat de 
eerstee standen op zo'n manier in een kwaad daglicht zette, zou namelijk in de eer-
stee plaats bedoeld zijn voor het 'gemeen' publiek, dat aldus een uiterst schadelijk 
wantrouwenn jegens deze standen kreeg opgedrongen, in het geval van De ekster 
jegenss de rechterlijke macht. 

Zo'nn negatief beeld van de bevoorrechte standen, ook wel van de overheid, trof-
fenn de Tooneelkijkers in meer toneelstukken aan - vooral in de 'prullenkraam' van 
hett Franse drame.96 Niet alleen in de karakterisering van de personages, maar ook 
inn expliciete uitspraken werden de hogere standen onheus bejegend.97 Een karak-
teriseringg die niet paste bij de stand van het personage was bijvoorbeeld die van de 
jongelingg 'vol romaneske grillen' uit La Fontaines toneelspel De dochter der na-
tuur,tuur, die zich niet wilde 'schikken naar de leefwijze der groote wereld, waarin hij 
opgevoedd was.'98 In het gebruik van opruiende taal zouden vooral Mercier en 
Kotzebuee sterk geweest zijn. Soms werd de eerste stand indirect, zoals in de be-
handelingg van de stof, van zijn voetstuk gestoten, bijvoorbeeld door een gemengd 
huwelijkk van mensen uit verschillende standen aanschouwelijk te maken.99 De 
Tooneelkijkerss zagen in dit alles een bewuste vernedering van de hogere standen 
tenn gunste van de lagere. Dit maakte volgens de recensenten zulke voorstellingen 
voorall  aantrekkelijk voor het gewone volk, en dat was naar hun mening een groot 
gevaar. . 

dee schildering van de bijzondere hartstochten uit deze periode was naar de mening van de recen-
sentenn heel goed met de negentiende-eeuwse smaak te verenigen. De keuze van zo'n Middel-
eeuwss onderwerp achten zij dan ook een geschikt middel om het 'volk' langzamerhand voor te 
bereidenn op de hogere klassieke vorm van het treurspel, wat ook het doel van de auteur van Adel 
enen Mathilda was. 
966 De tooneelkijker I, 429. Duitse 'prulwerken' werden in de regel minder slecht bevonden dan 
Fransee (Ibid., 495). 
977 De tweede tartuffe; Tom Jones, te Londen; De dochter der natuur; Pachter Veldkomijn van 
Tippelskerken,Tippelskerken, of het door list verijdeld huwelijk. Zie ook het treurspel Fériélon, of de Kamerijk-
schesche kloosterlingen. 
988 De tooneelkijker I, 432. 
999 De dochter der natuur. Zie ook De tweede tartuffe, of de schuldige moeder en De onechte 
zoon.zoon. In Tom Jones, te Londen spraken de 'fatsoenlijke lieden' volgens de critici de taal van het 
'gemenee volk', met tutoyeringen en vloekwoorden. 
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Dee critici zagen dit alles namelijk als een erfenis van de Franse tijd.100 Ofschoon 
dee 'openbare vijand' uit het land verdreven was, wroetten volgens de redactie de 
Fransee 'ondeugden en gebreken' in de geest nog overal door. Deze 'heimelijke' 
vijandd vond zij veel gevaarlijker, omdat hij op onzichtbare wijze het voortbestaan 
vann de onafhankelijke natie bedreigde. De Franse erfenis kwam in het drama on-
derr meer tot uiting in negatieve schetsen van de eerste standen, die te wijten zou-
denn zijn aan het Franse 'verderfelijk systhema van vrijheid en gelijkheid'. Door 
eenn volkomen onjuiste opvatting van de gelijkheidsleer zou het 'volk' aange-
spoordd worden zich boven zijn stand te verheffen, door lagere driften als geld- en 
eerzuchtt geleid. De redactie meende dat het standsverschil geen hersenschim was, 
wantt niet alle mensen waren 'van nature' gelijk. Het 'volk', het 'gemeen', had 
doorgaanss hetzelfde niveau van verstandelijke ontwikkeling en begeerten als een 
kind,, zo vonden de recensenten, en zoals een kind door zijn verstandiger vader ge-
leidd moest worden, zo behoorde het 'gemeen' door de meer ontwikkelde stand 
bestuurdd te worden. Deze kon ook het propageren van gelijkheidsideeën onder 
hethet 'gemeen' voorkomen en dat was nodig ook, want die waren als 'rottenkruid' 
inn handen van een kind. Werd het standsverschil niet gehandhaafd en het volk niet 
doorr zijn meerderen geleid, dan had het lage eigenbelang - de kern van de heime-
lijk ee vijand die de Tooneelkijkers zo vreesden - vrij spel.101 Dit kon slechts leiden 
tott ontevredenheid en uiteindelijk tot staatsberoeringen, zoals de recente geschie-
deniss aangetoond had. 

Omm dat nu te voorkomen, was het zaak de maatschappij van zijn overheersend 
individualistischee instelling te zuiveren en ervoor zorg te dragen dat alleen het al-
gemeenn belang nagestreefd werd. Te lang talmen met het verdrijven van het Fran-
see 'egoïsme' en de zucht tot 'intrigue' was uit den boze, want dan zou men 'het 
roestt der oud kankerachtige geschillen en der Provinciale en stedelijke aanklevin-
gen,, die bij ons altoos den volksgeest verwoest hebben' niet in bedwang kunnen 
houden,, en zou de onafhankelijkheid opnieuw in gevaar zijn.102. We zien hier dat 
dee Tooneelkijkers de partijstrijd nog steeds latent aanwezig achtten. Naar eigen 
zeggenn juichten zij zelf 'vergetelheid van geledenen hoon en vergiffenis van vijan-
den'' toe,103 en zagen zij de redding van het land in een nationale eenheidsstaat on-
derr Oranje; een constitutionele monarch behartigde immers uitsluitend het wel-
zijnn van zijn volk, en daarmee het algemeen belang.104 Dat de Tooneelkijkers zich 
wildenn scharen onder Oranje is in overeenstemming met de conciliante geest van 
diee dagen, maar hun felle aanklachten tegen de politieke erfenis van de Franse tijd 
enn hun pogingen om het 'individualisme' te verdrijven, spreken een andere taal. In 
ditt opzicht is een opmerking over de betekenis van de term 'gemeen' op zijn 
plaats.. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de redactie hiermee een soci-

1000 Een periode die volgens de recensenten sterk werd opgehemeld in het treurspel Gaston en 
Bayard,Bayard, dat daardoor door hen dan ook volstrekt niet geaccepteerd werd. 
1011 De tooneelkijker 1, 100,439;/ .̂ 11,31, 138-139,274-275. 
1022 ld. II , 274-275. 
1033 Ibid., 32. 
1044 Ibid., 61. 
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aal-maatschappelijkee bevolkingsgroep aanduidde, maar gezien de politieke voor-
keurenn die zij dit publiekssegment toedichtte, is het ook mogelijk dat zij hiermee 
groeperingenn aanduidde met politieke opvattingen verwant aan die van de voor-
maligee patriotten. 

Bijj  de oplossing van de veronderstelde problemen kon het toneel goede diensten 
bewijzen.. Voorwaarde was wel dat dan het een en ander veranderd werd. Op de 
vermeendee nuttige taken van het toneel kom ik terug op p. 312-314. Eerst komen 
dee eisen van de recensenten aan de uitvoering van toneelstukken aan de orde. 

7.2.1.37.2.1.3 Vereisten ten aanzien van de uitvoering 

Zoalss gezegd, moesten de acteurs zich aan de vereisten van het drama aanpassen. 
Dee recensenten vonden dat acteurs in staat moesten zijn de 'geest' van de dichter 
tee vatten; hun spel moest passen bij het karakter en bij de situatie zoals die ge-
schilderdd waren.105 Ging het om historische personages of gebeurtenissen, dan 
wass ook de manier waarop zij volgens de overlevering bekend waren, van be-
lang.1066 Dit alles gold overigens vooral voor goede kunstwerken. Van een slechte 
dramatekstt konden de gebreken door het spel van de acteurs juist verhuld wor-
den.1077 Dit was echter niet altijd een pre. Bij een 'onzedelijk' toneelstuk was een 
goedee acteursprestatie niet aan te bevelen: die zou zo'n onzedelijk stuk immers 
'dragelijk'' maken.108 Ook kon het gebeuren dat bij poëticaal slechte stukken een 
meesterlijkee vertolking de toeschouwers die alleen naar de schouwburg gingen 
omm zich te vermaken, blind maakte voor de fouten in het drama, waarmee uitein-
delijkk het noodzakelijke opvoedingseffect verloren ging.109 In gunstige gevallen 

1055 Lof voor Snoek, Grevelink-Hilverdink en Jelgerhuis, kritiek op Rombach in: Alzire, of de 
Amerikanen;Amerikanen; voor Snoek en Evers in: Brutus; voor Wcsterman, Jelgerhuis en Rombach in: Edi-
pus;pus; lof voor Snoek, kritiek op Grevelink-Hilverdink en Westerman in: Mahomet; lof voor Snoek, 
Evers,, Jelgerhuis in: Achilles; De Cid; voor Snoek in: Michiel Adnaanszoon de Ruiter; voor Snoek 
enn Jelgerhuis in: Het weeskind van China; voor Snoek en Evers in: Zaïre. Kritiek op Jelgerhuis in: 
Hamlet;Hamlet; op Evers en Jelgerhuis in: Gaston en Bayard. Zie ook lof voor Rombach in de toneelspe-
lenn Palmerijn, of de Gallische kluizenaar; De verkeerde schaamte; De dichter en zijn huisgezin; 
kritiekk op Beynink in het blijspel Siegfried van Lindenberg, op Kamphuizen in het blijspel De 
verkwister,verkwister, of de eerlijke bedriegster; deze laatste omkleedde de markies uit het stuk met onvol-
doendee deftigheid: 
'[...]]  hij leere van SNOEK, wanneer deze in den Speler [of revenge-Praag] dronken optreedt, hoe 
eenn man van geboorte op het tooneel dronken moet voorgesteld worden.' (De Tooneelkijker II , 
307). . 
1066 Lof voor Snoek in: Het weeskind van China. 
1077 In Macbeth slaagde bijvoorbeeld Grevelink-Hilverdink erin - zoals vóór haar Ziesenis-
Wattierr - de afschuw in bewondering om te zetten; vooral in de slaapwandelscène werd de kijker 
'doorr schrik verrukt'. Zie ook de lof voor Kamphuizen wegens zijn tempering van een 'overdre-
ven'' rol in de toneelspelen De dochter der natuur en Natuur en pligt, of de zoon regter over zijn' 
vadervader en de lof voor Majofski in het blijspel met zang De ketellapper van St. Flour; zijn spe! was 
zelfss zo voortreffelijk dat de toeschouwer aangeraden werd het 'vodje' alleen om zijn spel te gaan 
zien. . 
1088 Zie de toneelspelen De tweede tartuffe, of de schuldige moeder; De dochter der natuur. 
1099 Menschenhaat en berouw. 
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daarentegenn werden de positieve kenmerken van de tekst juist door de toneelspe-
lerss versterkt. De karakters zoals die in het stuk beschreven waren, werden op het 
toneell  immers letterlijk door hen verlevendigd.110 Door middel van houding, ge-
baren,, mimiek, oogopslag en stem werden de hartstochten van het stuk 'veruiter-
lijkt'. 1111 De spelprestatie kon daarmee, in het treurspel, een bijdrage leveren aan 
hett roeren van de toeschouwer en zodoende was de acteur medeverantwoordelijk 
voorr het welslagen van het uiteindelijke doel, de zuivering der hartstochten. In het 
toneel-- en blijspel kon de acteur met een juiste karakterisering van zijn rol even-
eenss aan de educatieve functie van de voorstelling bijdragen, omdat hij met zijn 
spell  aan de opvoedkundige betekenis richting kon geven.112 

Naastt dit alles moest het acteursspel vooral ook kunstig zijn, in het treurspel al-
thans;; in het blijspel moest vooral 'natuurlijk' gespeeld worden - wat hieronder 
verstaann werd, legden de critici niet uit.113 Bij monde van Simon Stijl - wiens op-
vattingenn over speelstijl door de recensenten grotendeels gekopieerd werden in 
eenn artikel over de 'behoorlijke houding en gebaren op het tooneel'114 - spraken 
dee Tooneelkijkers zich algemeen uit voor de stelregel 'Nooit zonder zwier'.115 De 
gebarenn bijvoorbeeld moesten groter zijn dan in het dagelijks leven en de algehele 
houdingg moest voldoen aan de regels van de contrapost, de tegengestelde stand 
vann de verschillende delen van het lichaam. Bij dit laatste was het van belang dat de 
bewegingenn natuurlijk en vloeiend verliepen, in 'bevallige kromme lynen', en al 
naarr gelang de dichtmaat van het stuk 'breeder of beknopter, traager of sneller'.116 

Dee voordracht moest gepaard gaan met een 'geregelde uitgalming [...] boven de 
gewoonee spraak'.117 De declamatie moest eenvoudig en zuiver zijn, en mocht niet 
inn overdreven, woest en 'oplopend' geschreeuw ontaarden. Een correcte klem-
toonn en wisselingen van intonatie waren eveneens belangrijk. 

1100 Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Waren de rollen in een toneelstuk zwak geschreven, dan 
kondenn de toneelspelers er in veel gevallen weinig meer van maken; zie het toneelspel Tom Jones, 
tete Londen. 
1111 Kritiek op Grevelink-Hilverdink in Mahomet, en op Catharina Jelgerhuis in Hamlet; lof 
voorr Snoek en Evers om deze reden in Achilles, Jelgerhuis in Alzire en Evers in Brutus; deze laat-
stee zou nog slechts een van de weinigen zijn die de kunst van het declameren nog machtig waren; 
aann de declamatie voegde hij in zijn schildering van zijn rol 'de schrikkelijkste werking der hart-
stogten'' toe {De tooneelkijker II , 368). 
1122 Vergelijk Beijnink in de rol van de baljuw, in het historisch toneelspel De ekster en de 
dienstmaagd:dienstmaagd: toen hij bewijsstukken van de diefstal uit het stuk in de zak stak om die ter griffi e te 
deponeren,, 'nam hij de houding aan van iemand, die zich deze gelden op eene flinksche wijze wil -
dee toeëigenen; iets dat [hij ] had moeten achterlaten, om den schadelijken indruk, welken zulke 
grappenn maken op een onverstandig gemeen, altijd wanende, dat 's Lands beambten of magistra-
tenn het Land en den burger bestelen, of in zijne regten verkorten.' {De tooneelkijker I, 13). 
1133 Kritiek op Rombach in De gebroeders Philihert, of het misverstand. Lof voor de spelers in 
HetHet intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie. 
1144 De tooneelkijker II , 316-324. 
1155 Ibid.,3\9. 
1166 Ibid.,323. 
1177 Ibid., 319. 
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Omm aan deze eisen te voldoen, dienden de acteurs liefst van nature te beschik-
kenn over de juiste fysieke eigenschappen, passend bij het genre. Snoek had 'eene 
majestueusemajestueuse gestalte, edele houding en grootsch orgaan', wat hem bij uitstek ge-
schiktt maakte voor de tragedie, en ook zijn tegenspeelster Grevelink-Hilverdink 
hadd een edele houding, een aangename stem, buigzame gelaatstrekken en een een-
voudigee voordracht.118 Waar fysieke geschiktheid tekort schoot, moest de kunst 
dee natuur te hulp komen.119 Ook een juiste casting speelde in dit opzicht bij de 
waarderingg een rol; daarbij behoorden de regels van het decorum gevolgd te wor-
den.1200 Ook de met een bepaalde rol overeenkomende natuurlijke 'gemoedsge-
steldheid'' en 'beginselen' van een acteur werden als een voordeel gezien; Wester-
mann bijvoorbeeld was in het dagelijks leven tevens dichter, wat hem voor de rol 
vann de poëet in Rollers toneelspel De dichter en zijn huisgezin bij uitstek geschikt 
maakte.. In overeenstemming met dit alles werden in de recensies van de treurspe-
lenn edele, majestueuze, sierlijke, schilderachtige en buigzame houdingen, gebaren 
enn gelaatstrekken gewaardeerd.121 

Tegelijkertijdd was zogenaamd 'natuurlijk' spel noodzakelijk; de hartstochten moes-
tenn getemperd worden, overdrijving was uit den boze. Het sterven mocht bijvoor-
beeldd niet met een grote strijd gepaard gaan, maar moest, naar de voorschriften van 
onderr anderen Bilderdijk, als een 'zacht ogenblikkelijk ontslapen' voorgesteld wor-
den.1222 Was een rol dramatisch gezien overdreven, dan moest de acteur hem zoveel 
mogelijkk matigen door bedaard te spelen.123 Ten aanzien van de toneelspelen had-
denn de recensenten eveneens waardering voor acteurs die natuurlijk speelden; daar-
naastt moesten zij met 'kiesheid', 'waarheid' en 'kunst' te werk gaan.124 In de, met 
namee Franse, blij - en toneelspelen werd een vlot tempo gewaardeerd, dat met de 
snelheidd van de oorspronkelijke taal in overeenstemming moest zijn - het stuk werd 
anderss te langdradig.125 Veel aandacht kregen vaak de acteurs in de eerste emplooi-

1188 1bid. 297. 
1199 Ondanks haar goede lichamelijke eigenschappen, zo meenden de recensenten, kon bijvoor-
beeldd Grevelink-Hilverdink zich niet altijd meten met haar onverbeterlijke voorgangster Ziese-
nis-Wattier,, maar met gevoel, met een juist begrip van de verzen, een correcte plaatsing van de 
klemtoonn en met haar mimiek wist zij het spel van Wattier dicht te naderen, onder andere in Ma-
riaria  van Lalain. Ook 'mjacoba van Beieren speelde zij kunstig. 
1200 Lof voor Grevelink-Hilverdink in Adel en Mathilda; kritiek op de vertolking van Vosmeer 
(enn partage) in Gijsbrecht van Aemstel. Zie de kritiek op enkele actrices in het blijspel Het inter-
mezzo,mezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie. 
1211 Lof onder andere voor Jelgerhuis in Mahomet, Het weeskind van China, Achilles; voor de 
spelerss 'm Julius van Sassen; in Anthonius Hambroek; voor Snoek in Michiel Adriaanszoon de 
Ruiter;Ruiter; voor de spelers in Edipus; voor Snoek en Jelgerhuis in Mahomet; voor Jelgerhuis in Het 
•weeskind•weeskind van China en in Zaïre; kritiek op Evers in Zaïre; lof voor Jelgerhuis in Achilles en mja
cobacoba van Beieren; lof voor Grevelink-Hilverdink in Adel en Mathilda en in Maria van Lalain. 
1222 Zaïre. Zie ook de tempering in Michiel Adriaanszoon de Ruiter en Het weeskind van Chi
na.na. Kritiek op Jelgerhuis in Gaston en Bayard. 
1233 Kritiek op Kamphuizen in De onechte zoon. 
1244 Lof voor Kamphuizen-Snoek in De ekster en de dienstmaagd; lof voor Rombach, kritiek 
opp Kamphuizen in De dichter en zijn huisgezin; kritiek op enkele spelers in het De verkeerde 
schaamte; schaamte; 
1255 Vergelijk het spel in de blijspelen De invloed der gelijkenis en De gebroeders Philibert, of 
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en,, maar voor ensemblespel hadden de recensenten ook waardering.126 

Hett belang dat de recensenten stelden in de uitvoering van de tekst, komt ook tot 
uitingg in de waarde die zij aan kostuums en decoraties hechtten. De kostuums ont-
vingenn lof als ze bij de situatie en de karakters pasten, en wanneer de kleding het 
helee stuk door enige samenhang vertoonde. De decoraties werden geacht bij de (his-
torische)) situatie en de locatie te passen, al was dat niet altijd mogelijk wanneer er 
eenvoudigg geen echt passend decor voorhanden was.127 Met name wat betreft het 
decorgebruikk in het treurspel waren de recensenten van mening dat de decoraties 
ertoee behoorden mee te werken de held van het stuk op de voorgrond te plaatsen. 
Zoo hadden zij kritiek op de nieuwe decoraties in Michiel Adriaanszoon de Ruiter, 
diee het oog te zeer van het admiraalsschip afleidden door de aanwezigheid van an-
deree schepen op de zijschermen, en te weinig de pracht van de Hollandse vloot lie-
tenn zien. Lang niet altijd werd volgens de recensenten aan de eisen voldaan. Zij we-
zenn erop dat de schouwburg in het algemeen een voortreffelijke collectie bezat, die 
terr verhoging van zijn status best getoond mocht worden.128 Bovendien, zo vonden 
dee critici, kon een luisterrijke voorstelling van met name treurspelen bijdragen tot 
eenn geregeld bezoek aan voorstellingen van dit genre door het 'gemeen'. Dit publiek 
zagg volgens de recensenten immers graag de zintuigen geprikkeld, en door aan dit 
onschuldigg verlangen te voldoen, kon bereikt worden dat het 'volk' naar mooie en 
opvoedkundigg waardevolle voorstellingen gelokt werd.129 

7.2.1.47.2.1.4 Maatschappelijke functie van het toneel 

Zoalss gezegd, meenden de recensenten dat het toneel behulpzaam kon zijn bij het 
uitroeienn van wat zij zagen als het 'egoïstische kwaad'. Het medium toneel was 
daarvoorr zelfs bij uitstek geschikt, omdat juist hier het 'beschaafde' deel van de 
natiee invloed had op het 'onbeschaafde' deel.130 De schouwburg was bovendien 
eenn plaats van 'gezellige', maatschappelijke vereniging en was daarom, in tegen-
stellingg tot de veel beperkter huiselijke kring,131 bij uitstek geschikt om algemene 
denkbeeldenn en 'volksdeugd' aan te kweken.132 Ook leende de aanschouwelijke, 

hethet misverstand en in (het Duitse) toneelspel De gevolgen van één eenige leugen. 
1266 Kritiek op Kamphuizen, Van Hulst en Catharina Jelgerhuis in De tweede tartuffe, of de 
schuldigeschuldige moeder. Lof voor de spelers in het blijspel De huisdokter. 
1277 Athalia. Kritiek op de kleding en de decoraties in De tweede tartuffe, of de schuldige moe-
der;der; op de kleding in De ekster en de dienstmaagd; kritiek op de decoraties in De verkeerde 
schaamte;schaamte; kritiek op de kostuums in Natuur en pligt; op de kostuums en de decoraties in Tékéli, 
ofof het beleg van Mongatz; kritiek op de kostuums in Michiel Adriaanszoon de Ruiter; lof voor de 
kostuumss in Mahomet; kritiek op de kostuums en decoraties in Alzire, of de Amerikanen. 
1288 Kritiek op de kostuums van Van Hulst en Westerman in Michiel Adriaanszoon de Ruiter; 
loff  voor die van Snoek in Mahomet; kritiek op de decoraties en de kostuums in Alzire. 
1299 Lof in dit opzicht voor de decoraties en de kostuums in Brutus. 
1300 De tooneelkijker II , 475. 
1311 Over 'huiselijkheid' zie: E. Krol, De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de 
Noord-NederlandseNoord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840 (Hilversum 1997). 
1322 De tooneelkijker lil,  101. Deze gedachtengang werd geopenbaard in een ingezonden stuk, maar 
omdatt de redactie het artikel met lovende woorden ('wijsgeerig' en 'diep doordacht') vergezeld deed 



7.27.2 Receptie 313 3 

zintuiglij kk waarneembare aard van het toneel zich uitstekend voor educatieve 
doeleinden,, beter dan koele betogen of levendige verhalen en schilderijen. Op het 
toneell  zag en hoorde men de helden zelf, en als de plicht hen gebood zich op te of-
feren,, moest de toeschouwer zich wel verbeelden dat die opoffering ook voor hem 
geschiedd was. Het werd vervolgens voor de bezoeker een erezaak de deugden van 
dee toneelheid na te volgen.133 

Hett toneel kon zijn staatkundige taak echter alleen naar behoren vervullen wan-
neerr zowel in de schouwburg als in het toneelbestel enkele veranderingen doorge-
voerdd werden. Zoals de situatie nu was, werd niet het algemene, maar juist het 
individuelee belang gediend, meenden de critici . Een van dee noodzakeli jke maatre-
gelenn was het aankweken van een 'nationale smaak'. Daartoe moest het buiten-
landsee 'pru lwerk' met zijn individualistische strekking vervangen worden door 
echtt nationale, Nederlandse stukken, zodat het toneel weer werd wat het vroeger 
was: : 

[...]]  de wieg onzer rijke en krachtige moedertaal, de voedster der goddelijke Poëzij, de 
spiegell  van der vaderen moed en deugd, de baak van christelijke zeden, de schepper van 
eenenn openbaren volksgeest, het plechtanker van staat; [...] niet - het Theater van vreem-
dee zeden, grondbeginsels en gewoonten.134 

Eenn andere maatregel was gericht op het bestuurssysteem van de schouwburg. 
Hett pachtsysteem uit het tweede decennium van de negentiende eeuw werd ver-
oordeeld,, omdat het slechts het eigenbelang van de pachters diende. De schouw-
burgg werd door hen 'als fabrijk' bestuurd, waar 'woeker en kunst' verenigd wer-
den.1355 Daar, 

waarr het volk vergadert, en al de standen der maatschappij, alleen door de zitplaatsen ver-
deeld,, in aanraking komen, is het noch staatkundig, noch zedelijk goed gezien, smaak, 
kunst,, volksgeest, deugd en godsdienst voor de beurs van tooneelspelers in de weegschaal 
tee stellen.136 

Al ss het toneel een algemeen staatkundig doel moest dienen, dan was medewerking 
vann het 'gouvernement' noodzakelijk. Toezicht én subsidie van stads- of staatswe-
gee moesten borg staan voor de programmering van nationaal vaderlandse stukken, 
voorr de geldelijke beloning van de dichters en voor het leven en de oude dag van de 
toneelspelers.1377 Van bovenaf opgelegde dwang bij de verandering van het repertoire 
achttee de redactie overigens uit den boze; censuur vonden zij despotisch, het volk 
moestt zelf voor de repertoire-veranderingen vatbaar gemaakt worden.138 

gaan,, neem ik aan dat zij zich met de inhoud wel kon verenigen. Andere aspecten uit het artikel ko-
menn bovendien ook in recensies terug, zoals de nadruk op de 'zinnelijkheid' van het toneel van die 
dagen,, en de noodzaak om het kinderlijke 'volk' door een vaderlijke hand te laten besturen. 
1333 Ibid., 101-103. 
1344 /rf. 1,291. 
1355 ld. II , 401 (ingezonden); ld. I, 187. 
1366 ld. II , 484. 
1377 ld. I, 353, 400; ld. II , 242; ld. III , 3. 
1388 ld. I, 320; ld. II , 242. 
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Tenn behoeve van de nationale smaak zou de overheid of het stedelijke bestuur 
verderr borg moeten staan voor de begunstiging van het nationale theater boven de 
buitenlandsee schouwburgen in het land. Hun aantal zou op zijn minst beperkt 
moetenn worden, en er zou een verbod moeten komen op de gelijkstelling van de 
speeldagenn van de buitenlandse theaters met die van de nationale schouwburg.139 

Eenn directie 'uit den hoogeren kring der maatschappij verkozen en vooral van 
eenenn beproefden smaak' moest zorg dragen voor de samenstelling van het reper-
toire,, voor het personeelsbeleid, voor de ordonnantie van de decoraties en de kos-
tuums,, voor het contact met toneeldichters en voor de opleiding van jonge to-
neelspelers.. Een regelmatige toneelkritiek tenslotte moest de controle op dit alles 
uitoefenen.1400 Zoals we gezien hebben, werd een deel van de ideeën verwezenlijkt 
toenn in 1820 een nieuwe directie het bewind van de schouwburg in handen kreeg. 

7.2.1.57.2.1.5 Confrontatie met het publiekssucces 

DeDe tooneelkijker achtte het toneel in 'verval', maar weet dit niet aan het 'Pu-
bliek'.1411 Hiermee doelde het tijdschrift op het 'niet-denkende' deel, dat in de 
schouwburgg geen voedsel voor de geest, maar 'voedsel voor de zinnelijkheid' 
zocht.1422 Het was aan het denkende deel der natie om te zorgen dat het 'volk' met 
eenn aanbod van 'goede' stukken toch aan zijn trekken kwam.143 De publiekssmaak 
wass nog niet helemaal 'verbasterd', want 'goede zedelijke Verzen' werden volgens 
dee redactie nog wel degelijk bezocht; er was hoop dat het verval te keren viel.144 

DeDe tooneelkijker sprak in eerste instantie het dagelijks bestuur van de schouwburg 
opp het verval aan, die volgens haar foute stukken programmeerde; later ook het 
rijkk en de gemeente, die voor een juist aanbod zorg zouden moeten dragen. Ook 
letterkundigee genootschappen, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en ande-
ree tijdschriften werden tot actie gemaand.145 Die laatsten gaven naar zeggen van 
DeDe tooneelkijker het tijdschrift echter weinig steun.146 

Confronterenn we het oordeel van de recensenten van De tooneelkijker met het 
publiekssuccess (tabel 7.1-4), dan kunnen we constateren dat deze twee alleen bij 
dee canonieke publiekssuccessen grotendeels parallel liepen; bij de andere succes-
categorieënn was het oordeel van de recensenten wisselend ten opzichte van het pu-
bliekssucces.. Opvallend is dat van de langdurige successtukken veel treurspelen 
doorr de recensenten positief gewaardeerd werden, en dat van de tijdelijke succes-
stukkenn veel toneelspelen negatief of uiterst negatief besproken werden. 

1399 ld. II, 243-245 . 
1400 ld. II, 247-249 . 
1411 ld. 1,23 ;  431 . 
1422 ld. II, 274-275 ;  ld. III, 107-10 8 (ingezonden) . 
1433 ld. I ,  128 ,  439 ;  ld. II, 273-274 . 
1444 /e/ .  I ,  153; /rf .  III, 4 ,  141. 
1455 Id. I  23 ,  153 ;  ld. II, 239-249,268-269 ,  271,408-41 0 (ingezonden) ,  473-474 ,  482,490 ;  ld. III, 
2-3 . . 
1466 ld. II, 490-491 . 
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Hett oordeel van de recensenten was in eerste instantie bepaald door de dra-
matékst.. Dat oordeel spoorde met het pubiekssucces als de tekst in poëticaal op-
zichtt grotendeels voldeed aan de klassiek-classicistische schoonheidsidealen van 
dee recensenten en inhoudelijk overeenkwam met hun zedelijk en politiek-staat-
kundigg 'verlichtende' opvattingen; beide soorten denkbeelden representeerden, 
iederr op hun eigen terrein, de oude 'gevestigde' orde en waren tegengesteld aan de 
vernieuwingenn die aan het einde van de achttiende eeuw op zowel toneelgenolo-
gischh gebied (de opkomst van nieuwe genres als toneelspel of burgerlijk drama) als 
politiekk terrein (emancipatie van de burgerlijke stand) in gang gezet waren. Dat 
juistt de canonieke successtukken met de smaak van de critici overeenkwamen, is 
tegenn deze achtergrond niet zo opmerkelijk, aangezien tot deze categorie veelal 
oudee classicistische werken behoorden die - om welke reden dan ook - de tand 
dess tijds hadden doorstaan. Ook niet verbazingwekkend is dat juist succesvolle 
treurspelenn de waardering van de critici konden wegdragen, daar ook veel werken 
vann dit genre aan classicistische normen voldeden. 

Dee zedelijke en vooral de politiek-staatkundige inhoud legde bij de waardering 
vann de recensenten uiteindelijk een groter gewicht in de schaal dan de poëticale re-
gels.. Als niet alle kunstregels in acht genomen waren, maar de opvoedkundige 
waardee wel in orde was, waren de recensenten in hun oordeel nogal eens neutraal 
(+-).. Zeer negatief over de succesvoorstellingen waren de Tooneelkijkers als de 
dramatekstt indruiste tegen de educatieve normen van de redactie. Dit was vaak het 
gevall  bij de afgekeurde toneelspelen uit de categorie 'tijdelijk succes'; deze tamelijk 
nieuwee stukken waren naar de mening van de recensenten vaak uitsluitend gericht 
opp spectaculair vermaak en propageerden naar hun zeggen soms 'revolutionaire' 
ideeënn ten aanzien van de gelijkstelling van de standen - wat nog veel erger was. 

Volgenss de critici voldeden de spectaculaire en nog meer de politieke elementen 
inn deze werken voornamelijk aan de behoeften van de 'volkse massa', voor wie dit 
belangrijkee redenen zouden zijn om de schouwburg te bezoeken. Als de recen-
sentenn met deze massa een kleine, mogelijk politiekbewuste, subgroep voor ogen 
hadden,, zou dit hout kunnen snijden; niets wijst er echter op dat deze elementen 
doorslaggevendd waren voor het schouwburgbezoek van de 'massa' anonieme 
theatergangerss als geheel. Dat het publiek zich door andere factoren liet leiden dan 
diee welke de recensenten van belang achtten, maken de tabellen 7.1-4 duidelijk. 
Datt die factoren het tegenovergestelde representeerden van wat de Tooneelkijkers 
voorstonden,, is daarmee nog niet gezegd. In tegendeel: het sterk wisselende oor-
deell  van de recensenten - nu eens positief, dan weer neutraal of negatief - zowel 
tenn opzichte van de succesvolle als van de niet-succesvolle voorstellingen duidt er 
juistt op dat het anonieme publiek zich aan de criteria van de Tooneelkijkers een-
voudigg niets gelegen liet liggen. Classicistisch of niet, educatief 'geschikt' of niet, 
allee soorten werken komen in de succescategorieën voor. De criteria van De 
tooneelkijkertooneelkijker speelden dus geen rol in het publiekssucces. De vraag welke ele-
mentenn voor het grote publiek wel telden, is hiermee niet beantwoord. Onbekend 
blijf tt bijvoorbeeld of andere kenmerken van de dramatekst een rol speelden, of dat 
hett publiek prioriteit legde bij de opvoering van de tekst, die bij de redactie van De 
tooneelkijkertooneelkijker op de tweede plaats kwam. 
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7.2.22 Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen 
HetHet tooneelklokje. Nuttig en lastig 

DeDe arke noach 's 

7.2.2.17.2.2.1 Toneelkritiek 

Dee toneelrecensies in de drie gekozen tijdschriften varieerden in lengte, van enke-
lee tot, ruwweg, 2400 woorden. Het kritisch lampje en Het tooneelklokje bespra-
kenn het toneelprogramma vrijwel van dag tot dag; De arke noach's gaf met grote-
ree tussenpozen commentaar en leverde in het algemeen ook iets langere recensies 
dann de eerste twee. De argumentatie van het oordeel in deze drie bladen was lang 
niett altijd zo uitgebreid als in De tooneelkijker het geval was; soms werd het oor-
deell  helemaal niet gemotiveerd.147 De meeste kritieken werden door de reguliere 
recensent,, Anton Cramer,148 geschreven, maar men treft ook wel ingezonden 
stukkenn aan. De status hiervan is niet altijd duidelijk; in sommige gevallen was de 
inzenderr duidelijk fictief, in andere gevallen lijk t hij een vaste mede-auteur te zijn, 
diee zijn kennis bijvoorbeeld op een ander gebied dan het zuiver toneelmatige ten 
bestee gaf.149 Ik ben er van uitgegaan dat ook de ingezonden mededelingen de geest 
vann het tijdschrift weerspiegelden.150 

Dee mening die in de drie periodieken geventileerd werd, was een andere dan die 
vann De tooneelkijker. Waar deTooneelkijkers ernaar streefden de oude 'goede smaak' 
opp het toneel weer in te voeren, volgde Cramer naar eigen zeggen de mode na. 

72.2.22 Poëticale vereisten 

Inn de recensies van opgevoerde treurspelen waren de 'klassieke' regels van de poë-
ticaa doorgaans niet doorslaggevend voor een positieve waardering. In de tijdschriften 
werdd weinig aandacht aan de poëticale kenmerken van dit genre besteed151 en als 

1477 Om deze reden is het aantal verwijzingen naar de voorstellingen in deze paragraaf kleiner 
dann in de vorige. N.B.: Als het oordeel bepaald werd door een incidenteel optredende liefhebber 
off  debutant of een slechte spelprestatie wegens ziekte, is dat niet opgenomen, omdat het mij voor-
all  gaat om structurele overwegingen. 
1488 Z iep. 293, noot 18. 
1499 Di t lijk t het geval te zijn bij de muzikale beoordelingen in De Arke Noach 's. De inzender schreef 
inn deel 7 van dit blad: 'Meermalen met goed succes met dit vaartuig mede gevaren hebbende, twij -
fell  ik niet of de stuurman van hetzelve zal het onderstaande ook wel willen inschepen' (DAN 7 (1834) 
X,, 344). In deel 6 staat te lezen, dat sinds de dagbladen toneelrecensies publiceren, wij 'niet vele 
stukkenn in dien geest de redactie der Arke Noach 's ter plaatsing ingezonden' hebben (ld, 6 (1832) 
XI ,, 340); beide referenties suggereren een vaste medewerker. Als gezegd werkte volgens Hans de 
Groott (Scenarium 4, 134) J.F. AlberdingkThijm aan dit tijdschrift mee {zie p. 294, noot 19). 
1500 Ofschoon in deel 7 van De Arke Noach's opgemerkt werd dat de redactie de ingezonden 
stukkenn over de schouwburg zou plaatsen 'al ware het ook geheel strijdig met onze opinie' (DAN 
77 (1834) I, 18), heb ik niet de indruk dat dit laatste dikwijl s voorkwam; wel gebeurde het dat de 
regulieree criticus expliciet instemde met de mening van de inzender. 
1511 In een recensie van De boodschaplooper uit behoefte werd de geringe mate aan poëticale re-
flectiee impliciet door de recensent erkend, al maakte hij daarbij geen onderscheid tussen de ver-
schillendee genres: 'Tot heden hebben wij nimmer omtrent eenig stuk groote uitweidingen gebe-
zigd'' (Het tooneelklokje, 186). 
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datt wel gebeurde, was het vooral om aan te tonen dat de oude poëticale voorschriften 
alss criterium voor de waardering niet bruikbaar waren.152 Zo beoordeelden volgens 
DeDe arke noach's de 'Hoofd-Aristarchen onzer letterkunde', met wie de recensen-
tenn van het gezaghebbende literaire blad Vaderlandsche letteroefeningen bedoeld 
werden,, het negentiende-eeuwse vaderlands treurspel Groningen ontzet van Ruijl 
vanuitt een geheel verkeerde invalshoek. Zij hadden naar zeggen van De arke no-
ach'sach's vooral kritiek op de structuur van het stuk en op de verzen, maar vanuit dit 
perspectieff  moest het stuk helemaal niet beschouwd worden. Het was volgens De 
arkearke noach's een 'krijgsspel', en dit (sub)genre kenmerkte zich inderdaad door een 
minderr belangrijke inwikkeling en intrige; niettemin was het de moeite van het ver-
tonenn waard, vanwege het genot van de tentoongespreide voorvaderlijke deugden 
enn moed. Die vergoedden volgens de criticus het gemis aan de zuivering van de harts-
tochtenn die een treurspel eigen was. Andere 'oorspronkelijke' schoonheden van het 
stukk - 'de uitmuntende kleur des tijds' waarin het stuk zich afspeelde153 en het Ne-
derlandsee karakter van de taal, die tussen de 'droge stroefheid' van het Frans en het 
'burleske'' van het Duits in stond - bewogen de criticus het stuk te rangschikken naast 
dee oorspronkelijke werken van Wiselius, Bilderdijk en Klijn , wat gezien het blijk-
baarr geringe klassieke/classicistische gehalte van het stuk enigszins provocerend was. 
Ookk Bousquets treurspel Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse behoorde niet 
tott de topstukken als het op de verzen en de samenstelling aankwam. Toch had ook 
ditt werk grote verdiensten als men het vanuit het juiste perspectief bekeek, in dit 
gevall  als een tafereel waarin De Ruiter in zijn gewone menselijke eigenschappen ten 
tonelee gevoerd werd.154 

Eenn gunstige waardering van de opgevoerde treurspelen werd niet bepaald door 
klassieke/classicistischee poëticale vereisten, maar door de vraag of de voorstellin-
genn onderhoudend waren. Het vaderlands treurspel Amsterdam in 1672 van 
Bousquett bijvoorbeeld keurde Cramer om deze reden af; dit negentiende-eeuwse 
stukk vond hij vervelend en ouderwets, onder meer omdat door het ontbreken van 
vrouwenrollenn de belangstelling van de toeschouwer teloor zou gaan. Het meest 
boeiendee lijk t Cramer evenwel de uitvoering van de treurspelen gevonden te heb-
ben.. Verreweg de meeste aandacht in de recensies van dit genre ging uit naar dat-
genee wat te aanschouwenn was: voornamelijk de spelprestatie van de acteurs, in iets 
minderee mate de decors en de kostuums. Dit maakt het ook begrijpelijk dat de re-
censentt zowel de loftrompet kon steken over tragedies die naar de oude poëticale 
voorschriftenn geschreven waren, als over moderne treurspelen die in meer of min-
deree mate tegen de regels in gingen. 

Dee recensent had een voorliefde voor toneelspelen. Waar de schrijvers van De 
tooneelkijkerdetooneelkijkerde voorkeur voor veel van deze stukken afdeden als 'Barbaarsche wan-
smaak',, gaf Cramer ronduit toe dat hij 'een Kotzebuaan, een Pixericourt' was.i55 Dit 

1522 Wel lijken deze voorschriften nog bruikbaar te zijn bij de etikettering van het genre; de on-
derstaandee twee voorbeelden werden blijkbaar ten onrechte als 'treurspel' geafficheerd. 
1533 Die kwam onder meer tot uiting in het 'gebruik der tale Kanaans, ter dier tijd bij [de gere-
formeerde]]  geloofsgenooten zeer in zwang' (DAN 6 (1832) XII , 360-361 (ingezonden). 
1544 DAN 1 (1827) XII , 352-353. 
1555 Het kritisch lampje, 25. 
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goldd niet alleen voor zijn rol als toeschouwer; zelf had hij - naast balletten en bal-
let-pantomimess - ook enkele toneelspelen geschreven. Zo werden van zijn hand bij-
voorbeeldd Het visscbers-meisje, of de ruïne aan den oever van den Rhijn en Rosina 
vanvan Montessi, of de wanhoop der eerzucht in de Amsterdamse schouwburg opge-
voerd,, het eerste in 1813-1815 en 1839; het tweede in 1814. 

Watt hij in toneelstukken van dit genre zo waardeerde, waren de 'rijke schilde-
ringen'1566 en, vooral, de blijkbaar kenmerkende 'karakterschets'.157 Die waren 
naarr zijn mening van veel groter belang dan de 'klassieke' regels voor de structuur 
vann de dramatekst, die bepaalden dat de tonelen op een logische wijze aaneenge-
knooptt moesten worden. Tegenstrijdigheden, ook in de inhoud, vond hij geen be-
zwaar;; in tegendeel, in het melodrama waren onwaarschijnlijkheden juist de 'ra-
goutsaus'' van het stuk.158 De belangrijkste voorwaarde voor zijn waardering was 
datt het stuk onderhoudend was, en daaraan droegen de genoemde kenmerken in 
hogee mate bij.159 Om deze reden was hij het met de Tooneelkijkers eens dat een to-
neelspell  geen lange monologen moest bevatten; te veel gejammer maakte een stuk 
err niet boeiender op.160 Dat toneelspelen schadelijk voor de goede zeden waren, 
zoalss sommigen beweerden, kon Cramer niet onderschrijven. Juist in toneelstuk-
kenn van dit genre, en met name in die van Iffland en Kotzebue, werd de booswicht 
aann het einde ontmaskerd en zegevierde de deugd. Net als in het treurspel had dit 
alss effect dat de toeschouwer het ongeluk eerbiedigde, en ook dit morele aspect 
wass een motivatie voor Cramers gunstige oordeel voor het genre.161 Daarentegen 
hadd hij weinig waardering voor bloedige taferelen, die hij vermoedelijk tegen de 
vereistee kiesheid vond indruisen.162 

Inn de recensies van de blijspelen werd een gunstig oordeel meestal gemotiveerd 
opp grond van het komische of 'luimige' karakter van de dramatekst, maar gede-
tailleerdee opmerkingen over de poëticale verdiensten of gebreken waren ook nu 
schaars.. Het lijk t weer voornamelijk te gaan om de vraag of de voorstelling boei-
endd was.163 Aan subtiele humor die dee zeden en gewoonten van stad en land op de 
korrell  nam, gaf Cramer blijkbaar de voorkeur. Om effect te sorteren moesten de 

1566 De kruisvaarders. 
1577 De boodschaplooper uit behoefte; De twee serjanten. 
1588 DAN 7 (1834) III , 80; Zie De boodschaplooper uit behoefte; De twee serjanten. 
1599 De twee serjanten. 
1600 Kritiek op De graaf van Waltron, of de subordinatie en op Nathan van Genève. 
1611 DAN 7 (1834) X, 345-346. Di t was een reactie in een 'ingezonden' stuk, maar ook in niet-
ingezondenn artikelen vinden we opmerkingen van deze strekking: ld. 2 (1828) XI , 361; ld. 6 
(1832)) XII , 364. 
1622 De graaf van Waltron, of de subordinatie. 
1633 De recensent had, zoals hij zelf opmerkt, in tegenstelling tot veel anderen bijvoorbeeld wel 
degelijkk waardering voor het blijspel De schoolkameraad, of de gunsteling van den minister van 
Duvall  en Dumersan, juist vanwege de verschillende lachwekkende tonelen. Zo was de gebeurte-
niss waarbij 'de minister zijnen schoolkameraad, zijnen gunsteling, naar de bastille zendt, [...] juist 
niett nieuw; maar het is zoo koddig door den schrijver voorgedragen, dat hij den aanschouwer na-
genoegg tot lagchen dwingt.' (DAN 3 (1829) IX , 288-289). Zie ook het blijspel Het eiland van ver-
warring,warring, het historisch blijspel Teniers en, mogelijk, het blijspel Het kamertje van een waseb-
meisjemeisje - bij dit laatste zou de waardering ook alleen de uitvoering kunnen betreffen. 
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aardigheidjess natuurlijk wel begrijpelijk zijn; zij dienden derhalve aan de Neder-
landsee zeden en gewoonten aangepast te zijn.164 Was dit niet het geval, maar viel er 
nietteminn ook voor Nederlanders wat te lachen, dan was de recensent wel genegen 
overr de bezwaren heen te stappen. Verzachtende omstandigheden waren bijvoor-
beeldd platte grappen over de eerste standen, waarvan Cramer, in tegenstelling tot 
dee Tooneelkijkers, wel degelijk de lol inzag.165 Met name bij het blijspel bena-
druktee hij overigens het belang van het handhaven van de zedelijkheid. Anders 
dann bij De tooneelkijker het geval was, had hij hiermee uitsluitend de gewone, 
niet-politieke,, moraliteit op het oog. Het bezigen van 'vuile taal' en grove uit-
drukkingen,, zoals verwijzingen naar seksuele handelingen, wilde Cramer op het 
toneell  niet toelaten.166 

Verscheidenee zangspelen werden gehekeld, zowel om de soort muziek als om de 
prestatiee van de zangers. In zijn beoordelingen onderstreepte de recensent het be-
langg van de harmonie. Zoals de thema's en de melodieën met elkaar in verband 
moestenn staan, zo behoorde ook de muziek in zijn totaliteit in relatie te staan tot 
hett algemene karakter van de tekst.167 Al te veel kunstgrepen in de muziek vond 
hijj  academisch en niet geschikt voor de schouwburgzaal.168 Daarom had hij grote 
bewonderingg voor Mozart en Haydn, maar vond hij Cherubini en Cimarosa ou-
derwetss en te geleerd. Aan de andere kant had hij weinig op met de muziek van 
Auber,, die de harmonie verstoorde door een al te grote rijkdom aan instrumenten. 
Ookk liet deze componist te veel verschillende thema's horen die niet met een 
'hoofdonderwerp'' in relatie stonden. Rossini's muziek was doorgaans warm en 
rijk ,, maar kenmerkte zich volgens de criticus weer door te weinig kunst.169 

1644 Kritiek op Het landhuis aan den groten weg; De landjonker, voor de eerste maal in de resi-
dentie;dentie; De jonkman van zestig jaren. 
1655 Het landhuis aan den groten weg. 
1666 Kritiek op het blijspel De adellijke landman, ook op het toneelspel De jagtparttj van Hen-
drikdrik den Vierden; lof voor het geschiedkundig blijspel Hendrik de Vierde huisvader, of het drie-
konmgsfeestkonmgsfeest te Fontainebleau. 
1677 Kritiek op Het sprakelooze meisje van Portici; Het vrijschot, of de zwarte jager; De jonkvrouw 
vanvan het meir. Vergelijk daarentegen de lof voor de muziek in het romantisch toneelspel Preciosa, 
ofof het Spaansch heidinnetje. In het eerste stuk werd een groot deel van de muziek beoordeeld als: 
'[...]]  tamelijk onverstaanbaar en onregelmatig. De ouverture is zonder hoofdonderwerp en bevat 
nogtanss verschillende themas, welke geen van allen zijn uitgewerkt. Het accompagnement van 
denn zang heeft veel overeenkomst met de praeludiums, welke men kris en kras door elkander op 
dee liefhebbers concerten hoort maken. - Het effect der muzijk, hetwelk MOZART, HAYD N en an-
deree groote componisten wisten te vinden in den rijkdom en de juiste plaatsing hunner harmonie, 
heeftt AUBER meenen te vinden in den rijkdom, of liever, in de massa zijner instrumenten. Vier 
hoornen,hoornen, drie bazuinen, groote trom en triangel kunnen geweld genoeg maken, om het gemeen in 
verrukkingg te brengen.' (DAN 2 (1828) XI , 389); het tweede zangspel kenmerkte zich door een te 
geringee afstemming van het spel op de muziek en vice versa. 
1688 Kritiek op Faniska, of de zegepraal der deugd; De Horatiërs en Curatiërs. 
1699 Zie de recensie van Faniska, of de zegepraal der deugd, waarin Rossini vergeleken wordt 
mett Cherubini: 
'Inn eene opera van CHERUBINI zit fonds genoeg voor drie zangspelen, en door drie opera's van 
ROSSINII  ineen te smelten, zoude men, zonder iets te verliezen, zijn werk meesterlijk verbeteren.' 
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Dee recensent was in het algemeen niet bijzonder enthousiast over de opera, maar 
ditt had niet altijd met het genre als zodanig te maken. Hij was van mening dat na 
18200 opera's vaak op het repertoire gezet werden om de melodrama's van weleer te 
kunnenn weren, die weliswaar de kas gespekt hadden, maar door het nieuwe be-
stuurr beschouwd werden als schadelijk voor de goede zeden.17" Ook het treurspel 
zouu onder de programmering van zangspelen geleden hebben; de jonge élèves van 
hett zangspel beheersten de kunst van de mimiek nog niet altijd en degenen die dat 
well  deden, hadden hun talenten beter in de tragedie kunnen benutten.171 

Inn deze kritiek komt de oppositionele positie van de drie tijdschriften ten op-
zichtee van het toneelbestuur naar voren. Ik heb al opgemerkt dat de periodieken 
inn hun waardering voor het toneelspel en de betrekkelijke onverschilligheid jegens 
dee klassieke/classicistische voorschriften duidelijk afweken van de opinie in De 
tooneelkijker.tooneelkijker. Dit was geen toeval; Cramer voerde in veel van zijn geschriften ex-
pliciet,, maar ook wel metaforisch verhuld, strijd tegen de schrijvers van dit tijd-
schrift,, die zoals gezegd streden voor het behoud van de 'goede smaak' op het to-
neel.. Soms was Cramers kritiek mild plagend, andere keren venijnig priemend. Na 
dee bestuurswisseling van de schouwburg in 1820 werd inderdaad de programme-
ringg door de 'goede smaak' bepaald,172 en vanaf die tijd keerde Cramer zich tegen 
dee leiding van het theater. In zijn 'bezwaren tegen den geest des schouwburgs' 
somdee hij de veranderingen die de 'goede smaak' in het programmeringsbeleid te-
weegbracht,, nog eens op: men weerde voortaan alle stukken die 'niet als klassiek' 
beschouwdd werden en liet in plaats daarvan (onder meer) oude kluchten en treur-
spelenn en zogenaamd onschadelijke ballet-pantomimes vertonen.173 Gezien Cra-
merss genrevoorkeur is het niet verwonderlijk dat hij zich vooral ergerde aan het 
verdwijnenn van veel toneelspelen, temeer daar volgens hem diverse ballet-panto-
mimess heel wat aanstootgevender waren dan stukken van dit genre.174 Bovendien 
mistenn de opgevoerde Arlekïnades de eigenlijke bedoeling van het genre, het aan 
hett licht brengen van de zwakheden van anderen.175 

(DAN(DAN 6 (1832) IX (ingezonden), 283). Vergelijk Rossini's zangspel De jonkvrouw van het meir. 
Ookk kritiek op Haarlems verlossing, maar daarbij speelde ook de buitenlandse afkomst van de 
componistt en de vermeende concurrentie met het treurspel een rol. 
1700 Dv4N6(1832)XII ,364. 
1711 Naar aanleiding van Haarlems verlossing merkte hij op: 
'[de]]  eerste officier was ook een rare pantomimist, eenigermate of hij zijne leerjaren voor de pop-
penkastt had doorgebragt; alles bewoog als door draden. Een ontluikende steun voor het treurspel 
stondd en liep gelijk het behoorde [...] Moet het treurspel zich zijne jonge spruiten door het zang-
spell  zien ontnemen?' (DAN 7(1834) II I (ingezonden), 80. 
1722 Zie p. 44-48, 292 van deze studie. Ook o.m. Pandora, 83; Het tooneelklokje, 17-21; 180. 
1733 Het tooneelklokje, 17-18. 
1744 Zo merkte hij op: 
'[...]]  ja! En de duitsche Drama's, zelfs dezulken welke eene zedelijke strekking hebben, voert men 
niett ten tooneele. Maar daar komen sprekende beelden in voor ... en, de Pantomimes schaden 
daarentegenn niet. Hoe onbevoegd de Colombine ook nederzinkt, het oog iijd t niet, wanneer zij 
slechtss eene diemeten broek aan heeft.' (Het tooneelklokje, 18). 
1755 Op het Amsterdamse toneel bestierde 'de tooverroede alleen [Arlequins] gangen [...] hij 
herscheptt door dezelve boerenwoningen in paleizen, aschbelten in tuinpriëelen, goede geniën in 
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Hett voornaamste bezwaar tegen de programmering naar de 'goede smaak' was 
volgenss Cramer evenwel dat niet geluisterd werd naar de 'stem van een algemeen'. 
Di tt algemeen publiek wenste, in tegenstelling tot het toneelbestuur, 'nieuwighe-
den',, waaronder begrepen werden négentiende-eeuwse treur- en blijspelen, Duit-
see toneelspelen en balletten met een kritische inslag.176 Huiselijke taferelen deden 
hett bij de toeschouwers ook goed. Die werden wel eens vertoond, maar misten ef-
fectt door de slechte casting. Hierin lag een andere grief verscholen: de leerling-to-
neelspelerss werden niet meer zoals vroeger gerecruteerd uit het aanbod van de 
kleinee tonelen waar zij een grondige praktische oefening ondergaan zouden heb-
ben,, maar uit het Fonds voor toneelspelers. Ook werd hen, wanneer zij op het 
grotee toneel begonnen, niet een rol uit een lager emplooi toebedeeld, zoals eertijds 
dee gewoonte was; zij verschenen meteen in de eerste rollen. 

Hett gevolg van dit alles was volgens de criticus dat het publiek de schouwburg 
dee rug toekeerde. Ironisch merkte hij op: 

Datt gedeelte van het Publiek, hetwelk men op dezen oogenblik juist zoo verlicht niet noe-
menn kan en in deszelfs domheid gaarne alles ziet, dat het aangenaamste is177 

bleeff  thuis of bezocht de 'mindere' theatertjes waar de zogenaamde 'wangedroch-
ten'' wel vertoond werden; de eerste standen gingen naar de buitenlandstalige 
schouwburgenn in de stad.178 

Dee reactie van het bestuur was volgens Cramer eigenzinnig. Om de schijn op te 
houdenn dat de goede smaak wel degelijk ook door het publiek in de zaal gesteund 
werd,, organiseerden de bestuurders bij tijd en wijl e claques - 'als eene uitvinding 
vanvan verlicht verstand', zo voegde de recensent er spottend aan toe.179 In werke-
lijkheidd verschilden volgens hem de meningen tussen bestuur en publiek, en dit 
stondd de vestiging van een nationaal toneel in de weg. Een werkelijk nationaal to-
neell  was immers een toneel van het algemeen publiek. De politiek van de com-
missarissenn droeg echter niet bij tot de vorming van een nationaal toneel in deze 
zin;; degenen die naar eigen zeggen de 'algemene' zaak een warm hart toedroegen, 
bevorderdenn naar de mening van de recensent niet de eendracht, maar juist de 
scheidingg der geesten.180 

Nadatt in juli 1824 Jan van 's-Gravenweert zich als nieuwe commissaris met het 
programmaa ging bemoeien en het repertoire veranderingen te zien gaf, verander-
dee de kritiek van toon; nu een van de voormalige redacteurs van De tooneelkijker 

duivelen,, maar zeldzaam schenkt hij ons al schertsende een tafereeltje, waarvan het hoofdoog-
merkk moet zijn, het belagchelijke onder eenen zekeren schijn van ernst aan den dag te brengen, 
denn schalk te ontmaskeren en aan de bespotting over te geven.' {Het tooneelklokje, 49). Cramer 
zelff  schreef wel kritische balletten. 
1766 Het tooneelklokje, 3-4. Zie voor de tegenstelling tussen de smaak van de commissarissen en 
hett publiek onder meer ook Pandora, 4. 
1777 Het tooneelklokje, 17. 
1788 Het tooneelklokje, 17-19. 
1799 Het tooneelklokje, 3. Onder meer ook Pandora, 31. 
1800 Zie ook Pandora, 7, waarin met name de claque niet passend gevonden werd voor een na-
tionaall  toneel. 
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bestuurderr geworden was, werd het commentaar stekelig en beschuldigde de re-

censentt de commissarissen van huichelarij.181 Eertijds had de redactie van De 

tooneelkijkertooneelkijker nog somber geprofeteerd: 

[...]]  door het melodrama verdierlijkt, is er slechts nog een stap noodig, om de menigte te 

verbeestelijken;verbeestelijken; langzamerhand zullen zij toch, even als de Romeinen, de beesten willen 

zienn vechten, om zich daarna in het gezigt van het verscheuren van wilde dieren, om van 

naaktee worstelaars hier niette gewagen, te vermaken!... Dit zou ijsselijk zijn.182 

Enn wat trof Cramer nu op het toneelprogramma aan: optredens van dieren - ver-

moedelijkk in het groot heldenballet Almanzor en Moraïme, of de standaard van 

GeneveGeneve (1825)183 - en halfnaakte worstelaars in het bal let-pantomime Milo van 

CrotonaCrotona (1826).184 Cramers pijlen waren in het bijzonder gericht op Van 's-Gra-

venweert,, aangezien hij degene was die destijds de beestenmelodrama's zo fel had 

veroordeeld.1855 De kritiek betrof sinds 1824 dus vooral de geringe standvastigheid 

vann het toneelbestuur ten aanzien van haar poëticale en zedelijke principes. 

7.2.2.37.2.2.3 Vereisten ten aanzien van de uitvoering 

Waarr in de besprekingen van treurspelen de spelprestatie aan de orde kwam, valt 

opp dat met name Anton Snoek vaak met lauweren gekroond werd.186 Persoonli j-

kee motieven waren daaraan overigens vermoedelijk niet helemaal vreemd, aange-

zienn Snoek en Cramer het goed samen konden vinden.187 Toch speelde het spel wel 

1811 Het tooneelklokje, 179-185. Onder meer ook Pandora, 52-55, 58, 83. 
1822 De tooneelkijker II , 392. 
1833 '[...] thans is het veeltijds weder een theatre bestial, zoo als het bl. 74 van het tweede deel des 
tooneelkijkerss vermeld staat. [...] De beesten zijn, wel is waar, nu nog maar slechts ter gelegenheid 
derr balletten te zien, maar in de voorspelen zal men ze in het vervolg ook niet achterwege laten. 
Geduldd slechts! ik voorspel hetu.' {Het tooneelklokje, 183). Zie ook Ibid., 174-175. 
1844 In grote verontwaardiging schreef de criticus naar aanleiding van dit laatste: 
'[...]]  ik kan hen niet in vrede laten rusten, wanneer ik de hedendaagsche vertooningen aanzie. Zij 
hebbenn veel kwaads verjaagd, omdat zij het goede zouden inroepen. Nu zitten zij daar, die een-
maall  in dien geest spraken, en steunen het nationaal tooneel, welks val zij door hun doordacht 
tijdschriftt hebben willen verhoeden, door eenen Alcide Francais [Mil o van Crotona] in te roepen, 
diee in een anacreontisch ballet met tafel en gewigten werkzaam is.' {Pandora, 130). 
1855 Zie zijn opmerking: 
'Doorbladerr [De Tooneelkijker]. Lees het stukje omtrent de beesten melodrames en denk eens na 
wiee het geschreven heeft, of wel, wie er de hand toe geleend heeft, ter verlaging van dit gebroed 
uitt het kunstenkoor aan het IJ.' {Het tooneelklokje, 182). In De Arke Noach's wordt de identiteit 
vann de recensent impliciet prijsgegeven: 
'JANN de eerste tooneelkijker, de wreedaard, die honden en eksters verjoeg, heeft berouw van zijn 
euveldaden;; hij herroept de bannelingen en is grootmoedig als zij slechts zingen en niet spreken.' 
{DAN{DAN 3 (1829) II , 63; zie ondermeer ook: DAN 5 (1831) VIII , 284-285; Het Tooneelklokje, 17, 
179-184;; Pandora, 20, 83,130,155, 187). Deze zinsnede onthult dat Van 's-Gravenweert de auteur 
wass van de eerste recensie in het tijdschrift, gericht tegen De ekster of de dienstmaagd. 
1866 In Alzire, Athalia, Brutus, De Cid, Hamlet, Hariadan Barbarossa, Maria Stuart, Michiel 
AdriaanszoonAdriaanszoon de Ruiter, Sylla, of de bevrijding van Rome. Zie ook de toneelspelen Menschenhaat 
enen berouw en De speler, of Revenge-Praag en het blijspel De huigchelaar. 
1877 Met dank aan M. Keyser, die mij op de vriendschap van de twee wees. 
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degelijkk een rol, want ook andere acteurs die soortgelijk toneelspel als dat van 
Snoekk te zien gaven, maakten de voorstellingen voor Cramer tot een succes.188 

Watt de recensent in Snoeks spel zo boeide, was met name de combinatie van 
'kunst'' en 'natuur'. De declamatie, de standen, de mimiek en de oogopslag van de 
spelerr waren altijd vooraf bestudeerd en, in letterlijke zin, 'veelbetekenend'. Het 
spell  moest goed gesoigneerd zijn, waarbij de acteur zich ook de geest van het stuk 
helemaall  eigen moest maken.189 Dan zou alles aan de kunstregels voldoen, die Cra-
merr hier nota bene wel van groot belang achtte. Toch was Snoeks spel tegelijkertijd 
natuurlijk,, zo vond Cramer. De overgang van gemoedsstemmingen wist Snoek bij-
voorbeeldd treffend en natuurlijk weer te geven.190 Dat was belangrijk, want als dit 
tee krampachtig gebeurde, veranderde de gezichtsuitdrukking zodra de speler be-
gonn te spreken, en 'ontfronste' het.191 Snoek wist echter de karakters zodanig naar 
waarheidd uit te beelden, dat men soms zelfs vergat dat men naar fictie keek. De ac-
teurr ging dan verder dan schildering en verbeelding, en schiep het personage dat hij 
moestt voorstellen; hij sprak en handelde in Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syr-
acuseacuse bijvoorbeeld niet als De Ruiter, hij was daar de admiraal.192 Ook heel goed 
wass Snoek in het zogenaamde 'stille spel' dat hij voor ogen bracht wanneer zijn 
medespelerss aan het woord waren. In zijn mimiek wist hij dan de aandoeningen die 
dee woorden van zijn tegenspeler bij zijn eigen personage teweegbrachten zeer 
treffendd te vertolken.193 Hoewel Snoek door Cramer beschouwd werd als de 'bril-
jant',, moest het geheel naar de smaak van de criticus ook een 'ensemble' zijn; de an-
deree spelers behoorden 'edel' en 'op hun plaats' te zijn.194 

Somss werd de spelprestatie ondersteund door het grootse effect van het decor; 
dee grote toneelspeelkunst kwam tegen een luisterrijke achtergrond goed tot zijn 
rechtt en werd beter opgemerkt dan bij een schralere decoratie.195 Van zowel het 
decorr als de kostuums verwachtte Cramer dat zij historisch passend waren en een 
consistentt geheel vormden. De wijze waarop de kostuums volgens de overleve-
ringg bekend waren, was daarbij ook van belang. Het naar eigen fantasie moderni-
serenn van de kleding hoorde niet in het stedelijk theater, maar uitsluitend bij de 
reizendee toneelgezelschappen thuis. Speelden de acteurs een rol en partage, dan 
behoordenn zij steeds dezelfde kostuums aan te trekken - anders wist men niet wie 
nuu het ware personage was.196 Bij de decors was een zeker anachronisme toch 

1888 Bijvoorbeeld Helena de Bruin als abdis in Cheniers treurspel Fenelon, of de Kamerijkscke 
kloosterlingen;kloosterlingen; Muller-Westerman in Athalia; Engelman in De Cid. 
1899 Athalia. Vergelijk daarentegen de spelers in Tékéli, of het beleg van Mongatz. 
1900 Edipus (ingezonden). 
1911 Kritiek, op Muller-Westerman in Athalia. 
1922 Zie ook Athalia; Edipus (ingezonden); Michiel Adriaanszoon de Ruiter; Sylla, of de bevrij-
dingding van Rome. Vergelijk daarentegen een liefhebber in De onechte zoon en in Gaston en Bayard. 
1933 Edipus. 
1944 Alzire. Zie ook de toneelspelen Menschenhaat en berouw en De speler, of Revenge-Praag. 
Vergelijkk daarentegen Adel en Mathilda. 
1955 Sylla, of de bevrijding van Rome. 
1966 Kritiek op diverse aspecten van de kostuums in Ifigenia in Tauris en op Gijsbrecht van 
Aemstel.Aemstel. Ook op het toneelspel De kruisvaarders. 
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somss welhaast onvermijdelijk, omdat de decoraties in verschillende stukken ge-
bruiktt moesten worden.197 We zien dus dat Cramer, anders dan de Tooneelkijkers, 
dee prioriteit bij de uitvoering van treurspelen en niet bij de dramatekst legde, maar 
weinigg van de opvattingen van de Tooneelkijkers afweek wat betreft de invulling 
vann die uitvoering. 

Ofschoonn Cramer in zijn recensies van toneelspelen enige nadruk legde op poë-
ticalee kenmerken, achtte hij daar ook de spelprestatie van belang. Vooral een goe-
dee casting bepaalde zijn positieve oordeel, maar daaraan ontbrak het naar zijn zeg-
genn nogal eens.198 Saaie stukken konden door de acteursprestatie nog gered wor-
den.199 9 

Bijj  de zangspelen was volgens Cramer de harmonie in de uitvoering vaak ver te 
zoeken.. Het beste waren in het algemeen de koren, maar de solozangers misten dik-
wijl ss techniek en voldoende stembereik. Bovendien werd de zang regelmatig door 
hethet orkest overspeeld, maar dit was vooral aan de orkestmeester te wijten.200 De bes-
tee keus lag in zangspelen met weinig solisten en een groot aandeel voor de koren.201 

Sommigee zangspelen moesten het naar de mening van de criticus voornamelijk 
vann de fraaie kleding en het 'toestel' hebben, zoals Het sprakelooze meisje van 
Portici,Portici, of het oproer te Napels. Bijzonder fraai vond hij het toneel met de markt 
vann Napels in het derde bedrijf, waarvoor het toneel extra verbreed werd - een bij-
zonderheidd in die dagen.202 Ook de decoratie in het zangspel De jonkvrouw van 
hethet meir bekoorde de criticus zeer - het was alsof Waker Scott zelf 'bij de ver-
vaardigingg het presidium had bekleed'203 -, maar hier woog het decor voor hem 
niett op tegen de slechte muziek.204 Doelmatigheid en zinsbegoocheling waren an-
deree aspecten die bij het decor tot een gunstig oordeel leidden.205 

1977 Zie het Romeinse Forum dat voor Sylla gebouwd was. 
1988 De kruisvaarders; De graaf van Waltron, of de subordinatie. 
1999 Nathan van Genève. Vergelijk daarentegen De graaf van Waltron, of de subordinatie. 
2000 Het sprakelooze meisje van Portici; Het vrijschot, of de zwarte jager. 
2011 Zie het romantische toneelspel Preciosa, of het Spaansch heidinnetje. 
2022 Di t werd gekenschetst als: 
'[...]]  een ruim welgekozen tooneel, hetwelk aanduidde, dat men ook ons tooneel, zoowel als dat 
vann onze naburen, des verkiezende, kan uitzetten. Jammer, dat men het zoo zeldzaam doet.' 
(D^4N2(1828)XI,, 356. 
2033 DearkeNoacb,se(lS32)Xl,2>4l. 
2044 Ook: De Horatiërs en Curatiërs. Zie ook het romantisch toneelspel Preciosa, of bet 
SpaanschSpaansch heidinnetje. 
2055 Op deze punten plaatste Cramer enkele kanttekeningen bij de decoratie in Het sprakelooze 
meisje;meisje; in het tweede bedrijf was de achtergrond te smal, waardoor 'men geene visschersschuiten 
ontwarenn kon, die groepsgewijze aan het strand gelegen, eene doelmatige stoffaadje aan denzel-
venn schonken'; in het laatste bedrijf was het 'eene noodzakelijkheid den Vesuvius niet te lang te la-
tenn werken; - het wordt een illusie schendend iets, en maakt de ongewijden met de kunst der ver-
lichtingg en machinerie ten laatste bekend.' (DAN 2 (1828) XI , 356, 360). Zie ook de kritiek op het 
'li tt d'ange' in het treurspel Othello, dat 'regt klugtig zamengeflenst' was uit bestaande decorstuk-
kenn (Het tooneelklokje, 187). 
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7.2.2.47.2.2.4 Maatschappelijke functie van het toneel 

Dee maatschappelijke functie die Cramer het toneel toedichtte, komt voor een 
groott deel tot uiting in zijn kritiek op de commissarissen. Zij waren volgens hem 
bijvoorbeeldd niet consequent op het gebied van de marktwerking. Werd in De 
tooneelkijkertooneelkijker nog fel uitgehaald naar iedere vorm van commercie, nu moest het 
bestuurr inzien dat toneelvoorstell ingen ook fungeerden als produkten op de 
marktt van vraag en aanbod. Naar aanleiding van de opvoering van Milo van Cro-
tonatona meldde een fictieve briefschrijver met de naam 'Cris Cras' ironisch dat ook 
dee commissarissen moesten 

gehoorzamenn aan den geest der eeuw, en kunstverrigtingen bezigen om eenen Schouw-
burg,, aan het uiteinde dezer stad gelegen, vol te krijgen, te meer, daar er alle avonden tal-
looze,, in het centrum der stad, voor het publiek tot alle prijzen opengesteld zijn, alwaar 
treur-,, tooneel, blij - en zangspelen, wat meer is, melodrames van hunnen repertoire ver-
bannen,, opgevoerd worden [...] Wij beleven eenen tijd, waarin men alles moet aangrijpen, 
wanneerr men niet zinken wil , dit ziet men dan ook aan de Schouwburgen; en ik geloof 
gaarnee dat zij, die er eens anders over dachten, zulks nu ook wel inzien.206 

Dee kas werd echter met de verkeerde middelen gespekt, vond Cramer, overigens 
ookk nadat Van 's-Gravenweert in 1831 als commissaris verdwenen was. Zangspel 
enn ballet slokten een groot deel van het budget op, maar bekoorden voornamelijk 
doorr de decoraties. De kwaliteit van de acteurs had een lage prioriteit aangezien er, 
inn de jaren dertig, danig bezuinigd werd op de personeelskosten. De acteurs moes-
tenn bovendien in zoveel genres spelen dat zij in geen enkel emplooi konden uit-
munten.207 7 

Dee kritiek op de wispelturigheid van het toneelbestuur was misschien ook poli-
tiekk van aard. De zojuist aangehaalde 'Cras', die vermoedelijk als een soort alter 
egoo van de recensent fungeerde, riep Cramer op zijn scherpe kritiek te staken en 
hett bestuur en zijn gedrag te 'vergeven en vergeten'. Zowel de verwijzing naar dit 
politiekee adagium van de tijd als de naam 'Cras' roepen associaties op met de vroe-
geree partijstrijd, de oproep om die te vergeten ten spijt. De brief van Cras was ge-
schrevenn naar aanleiding van de eerder vermelde spotprent in Pandora, in het be-
zitzit van het tooneelklokje. Hier is van belang de centrale plaats die de 'oude deftige 
Heerr (uit het Tijdschrift de tooneelkijkery daarop inneemt, 'met zijn' gouden 
knopp op den wandelstok en den Tooneelkijker in de hand', zoals de begeleidende 
tekstt vermeldt. Die benadrukt 's mans deftige aanzien, dat contrasteert met het 
veell  eenvoudiger voorkomen van de figuur bij de weegschaal. Diens uitdossing 
bestaatt zo te zien uit een ouderwetse, korte pruik a l'ordinaire, een grote driekan-
tee hoed en een lichtblauwe overrok, het soort kleding dat volgens tekenaar-acteur 
Jelgerhuiss doorging voor de burgerlijke dracht uit het einde van de achttiende 
eeuw.2088 Zo vertegenwoordigt het figuurtje waarschijnlijk de achttiende-eeuwse 

2066 Pandora, 152-153; zie onder meer ook DAN 1 (1827)1, 14; ld. 5 (1831) IX, 317. 
2077 DAN, 5 (1831) IX, 310-319 (ingezonden). Onder meer ook Pandora, 52-55. 
2088 Jelgerhuis, Theoretische lessen, 309-313. 
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burgerr en vermoedelijk het 'algemeen' publiek dat Cramer zo na aan het hart lag. 
Achterr de 'Oude Heer' ging mogelijk Samuel Iperuszoon Wiselius schuil209 en in 
dee burger heeft de recensent vermoedelijk zichzelf afgebeeld.210 In elk geval con-
trasteertt deze burger met de meer aristocratische Oude Heer, en hier ligt het ve-
nijnn van de tekenaar-recensent. De Oude Heer Wiselius was in de achttiende eeuw 
immerss actief in de patriottenstrijd (overigens samen met onder anderen Kras, 
waarnaarr de genoemde 'Cris Cras' wel eens zou kunnen verwijzen, maar dat is 
speculatief).. Wiselius betoonde zich toen een voorstander van volkssoevereiniteit 
enn was een fel tegenstander van de 'aristocraten'.211 In de negentiende eeuw was er 
vann deze ideeën niet veel meer over en gedroeg de voormalige democraat Wiselius 
zichh als een deftige aristocraat die met zijn pleidooien voor de goede smaak212 

hooghartigg aan de voorkeuren van het algemeen publiek voorbij ging, zo lijk t de 
strekkingg van de kritiek.213 

Ui tt alle bezwaren tegen de 'goede smaak' valt op te maken hoe de recensent van 
dee drie tijdschriften dacht over de maatschappelijke functie van het toneel, die als 
volgtt samen te vatten valt. In tegenstelling tot De tooneelkijker zag Cramer niet di-
rectt een maatschappij-verbeterende functie voor het toneel weggelegd. Het voor-
naamstee doel lijk t hij te zien in ontspanning, al mocht het toneel niet indruisen te-
genn algemeen aanvaarde normen van fatsoen en zedelijkheid. Het middel waarmee 
ditt streven bereikt kon worden, was het democratische principe van raadpleging van 
hett 'algemeen' publiek. Dit publiek, voor wie de recensent als tolk lijk t te zijn op-
getreden,, was de doelgroep die het toneel moest zien te bereiken. Dan zou het to-
neell  werkelijk 'nationaal' kunnen zijn. De dwang van de voorstanders van de 'goe-
dee smaak' was met het democratische principe in strijd, en er waren naar de mening 
vann de recensent opnieuw veranderingen nodig. Verbetering zou kunnen optreden 
doorr de benoeming van een 'superintendent over het geheele tooneelwezen', die de 
bevoegdheidd had 'verdienste naar verdienste te beloonen',214 maar wat dit in de prak-

2099 Zie p. 292. 
2100 Met dank aan M. Keyser. 
2111 C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch 
onderzoekonderzoek van een historisch beeld en herivaardering van een periode (Heerlen 1965). 
2122 Zie Wiselius' verhandelingen over het toneel: 'Voorreden', in: Adhel en Mathilda uit 1815, 
laterr met enkele wijzigingen opgenomen in het derde deel van zijn Mengel- en tooneelpoëzij; 
'Vlugtigee beschouwing van het zedelijke nut des regelmatigen schouwspels en van de verheven-
heidd der tooneelspeelkunst', Mengel- en tooneelpoëzij (5 dln. Amsterdam 1818-1821), dl. 5; de re-
devoeringenn De tooneelspeelkunst [...]. 
2133 Wiselius wordt aangewreven dat hij zich vroeger als schouwburgregent met het program-
merenn van Franse toneelspelen wel degelijk aan de smaak van het publiek aanpaste, maar zich 
daarvann later hooghartig afkeerde [Algemeen overzigt van het tweede deel van den Tooneelkijker, 
50,, 56); in deze zin lijk t ook Cramers kritiek in Pandora begrepen te moeten worden. Dat Wise-
liuss zijn politieke principes volgens tijdgenoten niet trouw bleef, staat ook te lezen in de biogra-
fiee van Wiselius door Van Limburg Brouwer, die hem juist in zijn standvastigheid verdedigde: 
HetHet leven van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius, 35, 40-41. Zie voor de termen 'democraten' en 
'aristocraten':: S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) 
(Amsterdamm 1995). 
2144 DAN 5 (1831) IX , 318 (ingezonden). 
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tijkk zou betekenen, blijf t tamelijk vaag. Ook zou de schouwburgleiding opnieuw 
ondergebrachtt kunnen worden in een college van enkele acteurs, dat 'zuiniger en 
meerr ten genoegen van het publiek' zou werken.215 Evenals vóór 1820-1821 bete-
kendee dit een zekere commercialisering van het theater, waarbij de programmering 
inn grotere mate bepaald werd door de vraag van het publiek. 

7.2.2.57.2.2.5 Confrontatie met hetpubliekssucces 

Cramerr had na 1820-21 'bezwaren tegen den geest des schouwburgs', maar daar 
sprakk hij het publiek niet op aan. Integendeel: hij vond juist dat de wensen van het 
publiekk onvoldoende gerespecteerd werden. Zijn kritiek gold als gezegd het 
schouwburgbestuur.2166 Hij kwam voor het publiek op, en waardeerde de 'nieu-
wigheden'' die het 'algemeen' volgens hem graag zag, zelf ook: zoals opgemerkt, 
wass hij onder meer een liefhebber van Kotzebue en van 'melodrama'. 

Alss we het oordeel van Cramer stellen tegenover de mate van succes die de voor-
stellingenn bij het anonieme publiek hadden, dan zien we dat Cramer zowel voor 
veell  canonieke als voor veel langdurige succesopvoeringen waardering had. Bij de 
tijdelijkee succesvoorstellingen was zijn oordeel iets wisselender, maar nog steeds 
waardeerdee hij het grootste deel gunstig. Alleen bij de niet-succesvoorstellingen 
wass de variatie in Cramers opinie iets groter. 

Opmerkelijkk is dat de canonieke en langdurige successtukken veelal classicis-
tischh getint waren, wat in tegenspraak lijk t met Cramers voorkeur voor het mo-
derne.. We hebben evenwel kunnen constateren dat Cramer niet zozeer geboeid 
wass door eventuele classicistische kenmerken van de dramatekst, maar door de ac-
teursprestatiee in deze voorstellingen. 

Bijj  het oordeel over de tijdelijke succesvoorstellingen werd Cramers mening 
minderr exclusief door de acteursprestatie gevormd, en speelden vaker overwegin-
genn mee die betrekking hadden op de dramatekst. Vaak betrof het hier toneelspe-
len,, of burgerlijke drama's. 

Dee voorstellingen die bij het publiek geen succes hadden, werden door de re-
censentt wisselend beoordeeld. Hier zaten de recensent en het publiek dus niet zo 
duidelijkk op één lijn, maar waaraan dat te wijten is, is moeilijk te verklaren. Mis-
schienn maakt juist het feit dat deze voorstellingen zo zelden voor het voetlicht 
kwamen,, conclusies over de mate van succes bij het grote publiek onbetrouw-
baarder,, en daarmee ook de confrontatie met de receptie door de recensenten. 

Hett overgrote deel van de succesopvoeringen beoordeelde Cramer dus positief. 
Hett is verleidelijk te veronderstellen dat ook zijn normen in grote lijnen die van 
hett publiek benaderden, temeer daar de recensent zich beschouwde als tolk van 
hett algemeen, burgerlijk, publiek. Dit zou betekenen dat het publiek, algemeen 
gesproken,, vooral aangetrokken werd door het vermakelijke aspect van de voor-
stellingen.. Bij het canonieke en langdurige succes zou de acteursprestatie een rol 
gespeeldd kunnen hebben, terwijl bij de tijdelijke succesvoorstellingen het relatief 

2155 Ibid. 
2166 Pandora, 4, 82; Het Toneelklokje, 2-3, 10, 20. 
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nieuwee genre toneelspel of burgerlijk drama aantrekkingskracht gehad kan heb-
ben.. Welke precieze aspecten het publiek aanspraken, is moeilijk vast te stellen, en 
zelfss op globaal niveau vallen de mogelijke normovereenkomsten niet te bewijzen; 
zee kunnen wel als hypothese dienen. 

7.2.33 Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 

7.2.3.17.2.3.1 Toneelkritiek 

Dee toneelrecensies in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Han-
delsbladdelsblad zijn, tot en met 1838, doorgaans te vinden onder de rubriek 'Stads 
Schouwburg ',, vanaf 1839 onder 'Concert, Tooneelnieuws, enz.'. Bijzondere be-
sprekingen,, over opera's of over het 'nationale toneel' in zijn algemeenheid bij -
voorbeeld,, kregen een eigen rubriek. De voorstell ingen werden niet van dag tot 
dag,, maar wel regelmatig aan een kritische bespreking onderworpen. De lengte 
vann de krit ieken varieert van een kwart kolom tot twee of drie kolommen (meest-
all  niet over de volle lengte van de krant), waarin zowel de inhoud en de poëticale 
aspectenn van de dramatekst als de uitvoering door de acteurs en de decorbouwers 
aann de orde komen. 

7.2.3.22 Poëticale vereisten 

Ui tt de recensies van de succesvolle en niet-succesvolle voorstell ingen valt op te 
makenn dat een voorstelling onderhoudend moest zijn en de aandacht van het pu-
bliekk moest vasthouden. Dit betekende dat de stukken - in de woorden van de 
krantt - dienden te voldoen aan de 'tijdgeest' en aan de smaak van de toeschou-
wers,, waarmee de krant vermoedelijk vooral de smaak van het burgerlijke (le-
zerspub l iekk op het oog had.217 Di t blijk t ook uit de recensies; vaak zijn het oor-
deell  van de recensent en de veronderstelde mening van het publiek moeilijk te 
scheiden.. Die tijdgeest werd bepaald door de zogenaamde 'romantische school ', 
diee de wetten van Aristoteles verruilde voor de ' letterkundigen vrijheidszin' van 
dee Engelsen, Duitsers en Fransen.218 Deze letterkundige omwentel ing zelf lijk t 
doorr de krant niet in al zijn 'uitzinnige herssengewrochten' gewaardeerd te zijn, 
maarr was naar haar mening wel noodzakeli jk geweest 

omm de verouderde, voor onzen tijd en voor onze gevoelens en denkwijze niet meer pas-
sende,, vormen te herscheppen, en daardoor, vooral aan het treurspel, eene nieuwe veer-
krachtt te geven.219 

Uiteindeli jkk zou de 'wilde bandeloosheid zich bezadigen' en zou zich een nieuw 
stelsell  ontwikkelen dat het midden zou houden tussen 'de vroegere slaafsche re-
gelmaatt en de tegenwoordige wilde vrijheid'. Aan zo'n gematigde romantiek lijk t 

2177 NAC&AH, 23-8-1839,22-4-1841, 24-4-1841. 
2188 ld., 25-1-1832. 
2199 Ibid. 
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dee criticus de voorkeur gegeven te hebben.220 Hoe die middenweg er uit moest 
zienn werd niet precies onthuld, maar enig zicht hierop krijgt men via de recensies. 
Ookk is duidelijk dat de handeling van het stuk gesteld werd boven het 'kunstkeu-
rig,, verheven spel en deftige declamatie van den enkelen acteur'.221 

Ditt alles betekende geenszins dat het treurspel van de planken moest verdwij-
nen,, al liep volgens de recensent het voortbestaan van dit genre in de praktijk wel 
gevaar,, omdat het niet in de 'tijdgeest' zou passen.222 De aankondiging van een 
treurspell  was voor de criticus evenwel een reden om de schouwburg te bezoe-
ken.2233 De krant prefereerde echter moderne tragedies waarin handeling en intri-
gee centraal stonden, boven werken die vooral uit monologen opgebouwd wa-
ren.2244 Wiselius' moderne, maar bij het verschijnen van de kritiek in de Nieuwe 
AmsterdamscheAmsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad niet meer nieuwe, treurspel 
AdelAdel en Mathilda bewonderde de recensent bijvoorbeeld om de mooie verhalen, 
dee hartstochtelijke blijken van 'moed, liefde en minnennijd' en de spectaculaire 
'optochtenn en vergaderingen'. Als de liefde in een oorspronkelijk stuk zwak uit-
gewerktt was, mocht die in de bewerking best worden aangezet.225 Wel bleef in de 
ogenn van de criticus het opwekken van medelijden en vrees een essentieel be-
standdeell  van een tragedie; zij had niet tot doel een aangenaam gevoel bij het pu-
bliekk teweeg te brengen.226 Zo'n aangename uitwerking hadden bijvoorbeeld wel 
dee vaderlandse ontboezemingen in het vaderlands treurspel Groningen ontzet, dat 
eenn episode uit het rampjaar 1672 tot onderwerp had. Het werd opgevoerd toen 
alss gevolg van de Belgische Opstand een Franse invasie dreigde. Vanwege de over-
eenkomstenn met het tijdstip van opvoering maakten de uitspraken in het stuk gro-
tee indruk, maar die compenseerden voor de recensent niet het gebrek aan tragiek. 

Naastt eisen ten aanzien van de catharsis had de criticus wensen met betrekking 
tott de karakterschets. De karakters dienden zo mogelijk 'fiks' geschilderd, goed 

2200 Ibid. 
2211 Ibid. 
2222 7^,23-8-1839. 
2233 Ines de Castro; Antigone. 
2244 Lof voor Raymond van Toulouze, of de Albigenzen, waarin van de 'omstandigheden' in het 
stukk veel 'partij getrokken' werd. Kritiek op Groningen ontzet en Maria van Lalain, of de vero-
veringvering van Doornik, die bij dit laatste treurspel als volgt verwoord werd: 
'Niemandd zal verwachten, dat wij , in den jare 1837 schrijvende, in eene uitvoerige beoordeeling 
vann de letterkundige waarde van Maria van Lalain zullen treden. Het is voldoende te zeggen, dat 
inn dit blij-eindend treurspel zeer veel gezegd en zeer weinig gedaan wordt. De belegering en de 
veroveringg van Doornik door Parma treedt, hoezeer het stuk zijnen naam er van ontleent, in den 
achtergrondd terug; de aandacht wordt voornamelijk gevestigd op het gevaar, waarin de zoon van 
Mariaa van Lalain, Espinoi, verkeert, die aanhoudend door Parma, in wiens magt hij zich bevindt, 
mett den dood wordt gedreigd, maar dan toch eindelijk genade erlangt en met zijne moeder in vrij -
heidd wordt gesteld. Het stuk is vooral ingerigt om aan de Tooneelspeelster, die de rol van Maria 
vann Lalain vervult, gelegenheid te geven, hare bekwaamheid in de kunst van declameren te 
toonen.'' (24-10-1837). Zie ook de kritiek op het toneelspel De slag op de Zuiderzee in 1537, of de 
tweetwee stuurlieden. 
2255 Lof voor de bewerking van Antigone, waar in de Griekse bron de geliefden niet eenmaal 
mett elkaar spreken, hetgeen in de negentiende eeuw 'bevreemding' zou opwekken. 
2266 Kritiek op Adel en Mathilda; Groningen ontzet. 



330 0 77 Invloed van recensies 

volgehoudenn en voor de diverse personages tegengesteld te zijn.227 De criticus 
hieldd ook vast aan de oude vereisten ten aanzien van de structuur van het stuk, die 
behoordee te bestaan uit ontwikkeling, verwikkeling en oplossing; samenhang was 
onontbeerlijk.2288 Veel lijken op het toneel werden bovendien tot de romantische 
uitwassenn gerekend en waren evenmin gewenst.229 

Behalvee voor nieuwe treurspelen had de krant waardering voor het betrekkelijk 
nieuwee genre van het toneelspel, waarbij overigens opnieuw de veronderstelde 
smaakk van het publiek meegespeeld kan hebben; in zijn recensie van Kotzebues 
MenschenhaatMenschenhaat en berouw merkte de recensent op: 'Dusdanige stukken zullen 
thanss eene volmaaktere uitvoering en een erkentelijker publiek vinden, dan het 
klassiekee treurspel'.230 De huiselijke taferelen en de voorstelling van de eigentijd-
see zeden die in stukken uit dit genre wel tot onderwerp gekozen waren, werden 
doorr de recensent gewaardeerd, evenals de mengeling van ernst en vrolijkheid.231 

Dee gewone conversatietoon die in toneelspelen gebruikelijk was, kon ook op 
goedkeuringg rekenen, al gaf de krant vanwege de niet altijd getalenteerde acteurs 
dee voorkeur aan rijmloze verzen boven het ongebonden proza, omdat die de to-
neelspelerss minder gelegenheid gaven de taal te 'mishandelen'. Zowel de oude 
alexandrijnenn als de vijfvoetige jambische versmaat, in Warnsincks geschiedkun-
digg vaderlands toneelspel De slag op de Zuiderzee in 1573, of de twee stuurlieden 
enn in Spiesz' toneelspel De gevolgen van een eenige leugen gebruikt, werden voor 
dee veelal burgerlijke taferelen in de toneelspelen minder geschikt geacht. In de re-
censiee van De gevolgen van een eenige leugen klaagde de criticus dat de gebruikte 
versmaatt 'het romantische waas' van het origineel geheel uitgewist had. 

Hett belangrijkst bij deze toneelsoort vond de recensent de handeling, de intrige 
enn de karakterschildering. Deze aspecten werden regelmatig als criterium voor de 
beoordelingg gehanteerd.232 Geestige of juist gevoelige situaties werden eveneens 
gunstigg besproken; die laatste brachten de hevigste aandoeningen bij de toeschou-
werr teweeg. Samen met het 'dramatische onderwerp' rekende de recensent zulke 
situatiess tot het schone van de 'romantische school'.233 Ook een rijkdom aan tafe-

2277 Lof voor Raymond van Toulouze, of de Albigenzen. 
2288 Kritiek op Groningen ontzet. 
2299 Lof voor de bewerking van Antigone, waarin de oorspronkelijk grote hoeveelheid moorden 
gereduceerdd was. 
2300 NAC&AH, 23-8-1839. 
2311 Lof voor De gevolgen van een eenige leugen; Menschenhaat en berouw. Vergelijk daaren-
tegenn de kritiek op Arthur, of zestien jaren later, waar in de bewerking de oorspronkelijk zang-
couplettenn weggelaten waren; dit was volgens de krant een gelukkige transformatie, aangezien 
vrolijk ee zangstukjes niet pasten bij de sombere strekking van het stuk. 
2322 Lof voor Menschenhaat en berouw; Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het 
slotslot 's-Gravensteen, te Antwerpen; Logen en waarheid; kritiek op Menschen vormen volken; De 
slagslag op de Zuiderzee in 1573, of de twee stuurlieden; Een Amsterdamsche wintermorgen in 1832. 
Inn De gevolgen van een eenige lengen oner meer lof voor de 'belangrijkheid van de stof'. 
2333 Lof voor Clemence, of de dochter van den advokaat; Arthur, of zestien jaren later; Logen en 
waarheidwaarheid Menschenhaat en berouw; de aandoening die dit stuk teweegbracht werd als volgt om-
schreven:: 'Wie kan ook onverschillig blijven bij Meinau's afschuw voor het menschdom, dat zijn 
braaff  en welgeplaatst hart herhaalde malen zoo trouwloos en wreed gegriefd heeft? Wie gevoelt 
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reienn (episodes) vond de recensent belangrijk, mits zij met de hoofdhandeling in 
verbandd stonden.234 Het drama als geheel moest overigens bij voorkeur een goede 
zedelijkee strekking hebben, maar het was niet de bedoeling dat de les expliciet uit-
gesprokenn werd - dat maakte de voorstelling slaapverwekkend. De met zoveel 
woordenn naar voren gebrachte blijken van vaderlandsliefde in Ruijsch' geschied-
kundigg toneelspel Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-
Gravensteen,Gravensteen, te Antwerpen bijvoorbeeld gingen de recensent te ver; in het ware 
levenn immers toonde de dappere zijn moed eerder door daden dan door woor-
den.235 5 

Ookk de toneelspelen moesten voldoen aan enkele eisen die als een rem op de 
'ongebondenheid'' van de romantische stroming beschouwd kunnen worden: veel 
overdrijvingg werd niet op prijs gesteld, evenmin als veel onwaarschijnlijkheden; 
dee gebeurtenissen en karaktertrekken moesten steeds gemotiveerd zijn.236 

Dee aantrekkingskracht van het blijspel was voor de recensent blijkbaar zijn 'be-
langrijke'' en onderhoudende karakter.237 Of dat nu gevonden werd in een intrige-
off  een karakterstuk lijk t hem niet zoveel uitgemaakt te hebben. Waardering had 
hijj  zowel voor een grappige handeling,238 als voor de manier waarop karakters 
neergezett werden; die dienden mooi getekend, goed volgehouden en aan elkaar te-
gengesteldd te zijn.239 In de karakterstukken ging het om de 'waarheid' van de ka-
rakterss en een juiste voorstelling van de gebreken van de (toenmalige) zeden.240 In 
hett algemeen behoorde het onderwerp belangrijk te zijn, maar wanneer het hier-
aann ontbrak,241 kon de aandacht soms wel vastgehouden worden door een bijzon-
deree acteerprestatie, zoals in Von Elsholz' Kom hier, waar de hoofdrolspeelster 
vann haar talent blijk kon geven door de verschillende manieren waarop zij het 
woordd 'kom hier' moest uitspreken. Een juiste en koddige schildering van situ-
aties,2422 goede zedelessen243 en een vloeiende en krachtige versificatie werden 
eveneenss geapprecieerd.244 

Tenn aanzien van het zangspel werd onder meer de Nederlandse makelij gepro-
pageerd,2455 vermoedelijk omdat die de vereiste Nederlandse landaard het best zou 

zichh niet diep getroffen bij Eulalia's heete tranen, waarmede zij haren misstap beweent ? Wie wenscht 
niett het gescheiden paar hereenigd te zien? Wie verblijdt zich niet, wanneer die gelukkige hereeni-
gingg plaats vindt?' (23-8-1839). 
2344 Lof voor Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Ant-
werpen. werpen. 
2355 Lof voor Logen en waarheid; Menschen vormen volken. 
2366 Kritiek op Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te 
Antwerpen;Antwerpen; Arthur, of zestien jaren later. 
2377 De bruid uit de residentie. 
2388 De rentmeester; De gebannen amor, of de achterdochtige echtgenooten. 
2399 De neven; De fortumzoeker. 
2400 De neven. 
2411 Kritiek op Neen. 
2422 De neven; De vergeefsche reis, of de cachemiren shawl. 
2433 De neven; 
2444 Lof voor De neven; De fortuinzoeker. 
2455 Lof voor Safjo. 
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garanderen.. Dat eigen karakter moest waarschijnlijk zowel in de muziek als in het 
onderwerp,, de personages en de geschetste situaties naar voren komen. De recen-
sentt vond het namelijk belangrijk dat de aard van de muziek en het onderwerp op 
elkaarr afgestemd waren; ook de gemoedsaandoeningen van de personages moes-
tenn in overeenstemming zijn met de muziek en door de muzikale klanken tot uit-
drukkingg gebracht worden. De melodieën dienden betekenis te hebben.246 In na-
volgingg van Duitse opera's verwachtte de recensent een harmonisch geheel, maar 
tegelijkertijdd verlangde hij afwisseling en een rijke schakering; de muziek moest 
niett steeds dezelfde 'zoetvloeiendheid' hebben, en in overeenstemming daarmee 
behoordenn de geschetste situaties en gemoedsuitdrukkingen in de tekst te con-
trasteren.2477 De meeste vertoonde zangspelen lijken, in navolging van de smaak 
vann het 'algemeen' publiek, luchtig en afwisselend van aard te zijn geweest. Om 
diee reden zouden de toeschouwers ook over de opera's van Rossini enthousiast 
geweestt zijn. Ook hield het publiek van het 'klimmen' en uitbarsten van harts-
tochten.. Tegen dergelijke muziek had de recensent geen bezwaar, maar hij kon 
ook,, en misschien wel meer, waardering opbrengen voor de schaarse opera's met 
eenn uitsluitend deftig en 'bedaard' karakter.248 

Ofschoonn in de recensies het belangwekkende aspect van de toneelstukken en 
dee overeenstemming van het aangebodene met de smaak van het publiek een 
voornamee rol speelden, benadrukte de krant wel degelijk de noodzaak van op-
voedendd toneel. De schouwburg moest niet alleen een 'instelling tot vermakelijke 
uitspanningg voor nijvere, werkzame burgers' zijn, maar behoorde ook een 'leer-
schooll  van levenswijsheid en wetenschappelijke kennis' zelfs te zijn.249 Dit brengt 
onss op de maatschappelijk functie die de krant voor het toneel weggelegd zag - ik 
komm hier op terug.250 

7.2.3.37.2.3.3 Vereisten ten aanzien van de uitvoering 

Hett standpunt van de krant ten aanzien van het treurspel werd gedeeltelijk door 
pragmatismee ingegeven; sommige oude 'meesterstukken' werden wel degelijk ge-
waardeerdd - niet gezegd werd welke -, maar volgens de recensent ontbrak het de 
schouwburgg in de jaren dertig aan getalenteerde acteurs die volgens de oude 
kunstregelss konden spelen.251 De autoriteiten waarop de recensent zich wat be-

2466 Lof voor het zangspel-ballet Brama en Zoloé (12-1-1836): 
'Watt de muzijk daartoe van den niet minder beroemden en geliefkoosden Auber betreft, zoo be-
antwoordtt dezelve volmaakt aan het luchtige en wulpsche onderwerp. Alles huppelt en danst en 
springt;; alles gaat op dezelfde wijze, in denzelfden rhythmus en beweging, hetzij de voeten of de 
keell  tot werking moeten gebragt worden, hetzij de godmensch zingt of Bajadère danst. Bij al dat 
iss het de bevalligste, pikantste ballet-muzijk, en het geheel mag dus te regt eene allerliefste baga-
tellee genoemd worden.' Kritiek op De gelofte; De jonkvrouw van het meir. 
247247 Kritiek op De gelofte; Constantia. Zie ook recensie 25-1-1832. 
2488 Lof voor Titus de edelmoedige. 
2499 NAC&AH, 30-5-1839. 
2500 Zie p. 334-335. 
2511 NAC&AH, 25-1-1832, 12-2-1832, 19-3-1832, 30-5-1839. 
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treftt die regels baseerde, werden niet genoemd, maar blijkens de 'volstrekte ver-
eistenn van een eerste actrice' die hij op papier gezet had, ging het bij de toneel-
speelkunstt onder meer om schrijdende bewegingen over het toneel; afwisselende 
standenn met de zogenaamde contra-post als centraal element; betekenisvolle en 
vloeiendee gesticulaties; een mimiek die de gevoelens van het personage tot uit-
drukkingg bracht. Vooral dit laatste element werd benadrukt. Het was beslist niet 
voldoendee om een rol van buiten te leren en op te zeggen, zelfs niet om, na gron-
digee bestudering van het karakter, zijn gevoelens met de stem alleen uit te drukken 
off  om het oog te laten rollen. Een vlak gezicht immers spreekt de uitgesproken 
hartstochtenn tegen. Bovendien wilde de 'denkende' toeschouwer de driften niet 
alleenn horen maar ook zien, want alleen dan werd zijn belangstelling gewekt en 
gaandee gehouden. Om de speelkunst op een juiste manier te kunnen uitoefenen, 
wass een voorafgaande bestudering van het karakter van de rol noodzakelijk. Voor 
eenn goed begrip was hiervoor kennis van de tekenkunst, de land- en volkenkunde, 
dee letterkunde en de geschiedenis vereist.252 

All  met al verhoogde dus de spelprestatie voor de recensent de aantrekkings-
krachtt van een opvoering. Niet altijd noemde hij alle elementen expliciet als 
graadmeterr voor zijn waardering. Wel wees hij regelmatig op de vaardigheid van 
dee acteur om het karakter van zijn rol goed over het voetlicht te brengen; voor de 
krantt was het schéppen van personages van belang. Tevens blijkt het oude deco-
rumm een belangrijke toetssteen te zijn; de acteur diende te spelen overeenkomstig 
dee gemoedsgesteldheid en de status van het personage, terwijl ook zijn lichaams-
bouww moest passen bij de rol die hij toebedeeld kreeg. De uitvoering werd ook 
geprezenn als die ensemble vertoonde.253 

Ookk de manier waarop personages in blijspelen verbeeld werden, was van be-
lang.. De acteerprestatie kon bovendien zwakheden in de dramatekst verhullen; dit 
wass bijvoorbeeld het geval wanneer een te lang stuk in snel tempo gespeeld 
werd.2544 Onder de namen van toneelspelers die geregeld lovend genoemd werden, 
warenn die van Anton Peters en Koosje Naret Koning-Majofski.255 

Sommigee zangspelen werden in de eerste plaats op de zang- en spelprestatie be-
oordeeld.2566 Aanvankelijk had de krant hier nog wel eens kritiek op; het ontbrak 
dee zangers aan professionele zangtechniek. Met name de opera's van Auber en 
Rossinii  zouden slecht uitgevoerd zijn. Later kwam in de uitvoering enige verbe-
tering,, zowel door het werk van de nieuwe orkestmeester Van Bree, die zowel or-
kestt als spelers met 'aplomb' leerde musiceren,257 als door het (gast)engagement 
vann enkele goede solozangers, zoals de tenoren Julius Miller en M. Voet. Zij 
brachtenn hun partijen niet alleen zelf goed over het voetlicht, maar konden vol-

2522 ld., 24-2-1832. 
2533 Lof voor Engelman in Koning Lear; lof voor de spelers in Raymond van Toulouze, of de Al-
bigenzen;bigenzen; kritiek op Engelman in Maria Stuart en Mahomet. 
2544 Lof voor De neven; De bruid uit de residentie; De rentmeester; De fortuinzoeker. 
2555 Clemence, of de dochtervan den advokaat; Mahomet; De neven; De rentmeester. 
2566 Lof voor Het sprakelooze meisje van Portici en Het vrijschot, of de zwarte jager. 
2577 Lof voor De gelofte. 
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genss de recensent ook de andere zangers leren zingen - dit wilde zeggen: de reci-
tatievenn duidelijk en verstaanbaar en met een gepaste uitdrukking voor te dragen, 
enn de krachten te sparen om de vlugge passages zuiver te zingen en de juiste kleur 
tee geven.258 Mille r werd niet alleen als zanger bewonderd; ook als acteur in zang-
spelenn ontving hij grote lof. I n het 'klassieke' zangspel Titus de edelmoedige gaf 
zowell  zijn mimiek als zijn spel blij k van inzicht en studie; ook bleek hij de 'antie-
ken'' te kennen, want hij wist zich hier met grote 'welvoeglijkheid' in zijn Ro-
meinsee toga te bewegen en schilderachtige houdingen aan te nemen door het ge-
waadd op verschillende manieren te draperen. Bovendien was hij niet alleen als 
handelendd personage, maar ook als zwijgend deelnemer voorbeeldig, doordat hij 
inn zo 'n rol de leemten wist in te vullen zonder het handelend personage te bena-
delen;; dit was volgens de criticus de grote kunst van het 'stille spel', waarin hij zich 
beslistt met Snoek kon meten. 

Dee decoraties in de zangspelen werden niet vaak uitgebreid besproken, maar als 
datt gebeurde, werd het aanschouwelijke wel positief ontvangen.2'9 

7.2.3.47.2.3.4 Maatschappelijke functie van het toneel 

Hett vermogen van het toneel om wijsheid en kennis over te dragen, werd door de 
krantt als een belangrijke functie van het toneel gezien. De schouwburg was in haar 
ogenn de instelling bij uitstek om de opvoeding van de burger op zich te nemen na-
datt deze de school verlaten had; in het theater kon de vorming van 'verstand en 
hart,, de beschaving van zeden' worden voortgezet. Het toneel bracht, 'door le-
vendee voorbeelden gestaafd', de juiste beginselen van de zede- en godsdienstleer 
naarr voren. Di t was belangrijk, want deze principes waren 'hechtere zuilen van 
hett staatsgebouw dan de burgerlijke wetten, die slechts door strafbepalingen en 
dwangg het kwade trachten te beteugelen'; in de schouwburg werd zonder dwang 
hett goede ten voorbeeld gesteld.260 

Vormingg en beschaving werden overigens naar de mening van de criticus door 

dee vertoning van vrijwel alle genres gewaarborgd: 

Hett treurspel kan door de opwekking van vrees en medelijden deze gewaarwordingen in 
onzenn boezem louteren [...] Het blijspel daarentegen houdt ons een spiegel voor [...] en 
leertt ons, hoe [de gebreken] in ons te verbeteren, en bij anderen te verdragen. Het drama 
enn het tooneelspel liggen tusschen beide en strekken tot eene dubbele leering. Ook de 
operaa bepaalt zich eendeels daartoe, maar andersdeels is zij ook dienstig om het kunstge-
voell  op te wekken, en de ruwe kanten in ons gemoed te beschaven. Maar kunnen wij ook 
hett ballet onder de leerzame tooneelvermaken rangschikken? - Voorzeker, indien men 
slechtss door eene doelmatige keuze en behandeling der stof daarheen wil werken.261 

2588 Miller in Het sprakelooze meisje van Porttci; Zie ook Voet in De jonkvrouw van bet meir. 
2599 De bergkerkers. 
2600 NAC&AH, 22-4-1841. 
2611 ld., 30-5-1839. 
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Well  vond het blad het noodzakelijk dat meer aandacht aan de dramatekst besteed 
werd.. Nu slokten decoraties en kostuums een groot deel van het budget op, ter-
wij ll  toneelstukken kosteloos verkregen werden. Zij werden immers door liefheb-
berss in hun vrije tijd geschreven, waardoor de kwaliteit niet altijd verzekerd was. 
Eenn geldelijke betaling aan toneelschrijvers, die daarmee van hun liefhebberij een 
beroepp zouden kunnen maken, was vereist om betere kunstwerken te verkrijgen. 
Dee juistheid van deze redenering zag de recensent in het voorbeeld van Bilderdijk, 
diee de dichtkunst tot middel van bestaan had weten te verheffen en in zijn werk tot 
grotee hoogten kwam. Tegelijkertijd verdienden de opleiding van acteurs en zan-
gerss meer aandacht.262 

Dee verlichting van het volk reikte echter verder dan zijn opvoeding tot brave 
burgers.. Omdat men zich vanaf het podium 'tot alle klassen en standen, tot alle ge-
zindhedenn des volks' richtte, was de schouwburg het meest geschikt om een na-
tionalee eenheid te bewerkstelligen, om 

overeenstemmingg van gevoelens en neigingen bij [het volk] te bewerken, de begrippen en 
meeningenn der natie omtrent regeringen en regenten te regelen en te leiden, de vader-
landsliefdee op te wekken, en tot een heilzaam doel vereenigd werkzaam te maken, en ein-
delijkk ook den band van verbroedering onder de burgers door gemeenschappelijk genot 
tee versterken.263 

Hieruitt blijk t dat krant niets moest hebben van de partij geest die in de achttiende 
eeuww de eenheid verstoord had. 

Wildee de nationale eendracht gewaarborgd zijn, dan was het noodzakelijk dat 
dee toneelleiding in handen was van de gemeente of van het rijk. De krant zag niets 
inn een particulier bestuur. Sterker nog, een leiding op particuliere basis beschouw-
dee zij als 'hoogst gevaarlijk', omdat dan niet de opvoeding van de burger, maar het 
winstbejagg centraal zou staan. En dat zou met zich meebrengen dat slechts voor-
stellingenn die de 'zinnelijkheid en vermaakzucht' van het publiek zouden strelen, 
geprogrammeerdd werden.264 Voor een krant die de handel hoog in het vaandel had 
staan,, was dit een opmerkelijk standpunt. 

7.2.3.57.2.3.5 Confrontatie met het publiekssucces 

Volgenss de Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) Algemeen Handelsblad 
'kwijnde'' de schouwburg, omdat er weinig publiek kwam.265 Ook zij lijk t de 
oorzaakk bij het schouwburgbestuur te zoeken, dat lang niet altijd begreep dat de 
schouwburgg voor het publiek bestond, niet andersom.266 De kritiek is niet zo ex-
pliciet,, maar lijk t eveneens gericht op een geringe aanpassing van de program-
meringg aan de 'smaak' van het publiek. Dit wilde moderne drama's, geen oude 

2622 ƒ<£, 30-5-1839, 24-4-1841. 
2633 ld., 22-4-1841. 
2644 ld., 24-4-1841. 
2655 ZÉ/., 18-12-1833. 
2666 ld. 3-3-1841. 
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treurspelen.2677 De krant brak een lans voor het publiek, maar deed dat niet om-
datt haar voorkeur per se met die van het publiek spoorde, maar uit pragmatisme; 
dee recensent gaf zelf eigenlijk de voorkeur aan 'klassieke' treurspelen.268 

Alss we het oordeel van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad leggen naast de mate van succes die de geselecteerde voorstellingen 
bijj  het algemeen publiek hadden, dan blijk t de krant zowel de langdurige als de 
tijdelijkee succesvoorstellingen te waarderen; de canoniek succesvolle opvoeringen 
enn de voorstellingen die geen succes hadden, werden door de krant iets wisselen-
derr beoordeeld, al kregen ook de meeste van deze uitvoeringen een positieve kwa-
lificatiee mee. 

Dee canonieke succesvoorstellingen werden door de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad nu eens op grond van de dramatekst, dan 
weerr op basis van de acteursprestatie, of op beide aspecten beoordeeld. Soms was 
hethet spel beneden de maat omdat de dramatekst onvoldoende mogelijkheden tot 
excellerenn gaf. De recensent kwam in zijn oordeel doorgaans overeen met dat van 
hethet anonieme publiek als de dramatekst naar de maatstaven van de tijd 'modern' 
was;; bij de spelprestatie daarentegen was dat het geval bij een voornamelijk be-
houdendee speelwijze. 

Dee meeste voorstellingen uit de categorie langdurig succesvol - en daarvan 
behoordenn er veel tot het genre treurspel of zangspel - werden niet op hun poëti-
calee verdiensten beoordeeld, maar op de wijze van uitvoering. Hierbij waren tra-
ditionelee normen de maatstaf. Bij veel toneel- en blijspelen uit de categorie lang-
durigg succesvol lag de nadruk in de recensies op de handeling of de inhoud. 
Gematigdd 'romantische' kenmerken kwamen veelal positief uit de bus. 

Dee tijdelijke succesvoorstelhngen werden zowel naar de wijze van opvoering als 
opp grond van de dramatekst beoordeeld. Het oordeel over de spelprestatie was 
doorgaanss gunstig, maar diepgaande besprekingen daarvan kwamen weinig voor. 
Veelzeggenderr waren de aantekeningen over de dramatekst. De recensenten wa-
renn enthousiast wanneer de toneelstukken een belangwekkende inhoud of rijke 
taferelenn te zien gaven. Over treurspelen waren zij minder lovend als de classicis-
tischee regels al te weinig in acht genomen werden; over zangspelen wanneer de 
tekstt en de muziek weinig op elkaar afgestemd waren. Zo'n negatief oordeel 
kwamm echter niet vaak voor. 

Dee niet-succesvolle voorstellingen werden door de krant zowel op hun tekstu-
elee merites als op de uitvoering getoetst. Negatiefin zijn oordeel was de recensent 
voorall  wanneer het stuk saai was; een belangwekkende handeling, intrige of boei-
endee taferelen waren vaak een reden voor een gunstige bespreking. 

Hett oordeel van de krant was dus grotendeels positief. Dit is misschien niet erg 
verrassend,, omdat de krant in zijn besprekingen vaak terdege rekening leek te 
houdenn met de veronderstelde smaak van haar, vermoedelijk burgerlijke, lezers-
publiek.2699 Het ligt dan voor de hand dat voorstellingen die bij het grote publiek 

2677 ld., 18-12-1833,6-11-1839,3-12-1839. 
2688 ld., 23-8-1839. 
2699 Zie ook Schouwenaar, 90. 
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succesvoll  waren, door de krant positief besproken werden. Of ook de normen van 
hett dagblad dicht bij die van het publiek lagen, weten we niet, maar is wel moge-
lijk .. Al s dat zo is, kunnen we (opnieuw) veronderstellen dat het grote publiek 
voorall  'moderne ', ' romant ische' voorstellingen met een belangwekkende of 'ri jke' 
handelingg of inhoud waardeerde. Het classicistische karakter van veel langdurig 
succesvollee treurspelen zou het publiek dan onverschillig hebben gelaten; de spel-
prestatiee deed er daarbij meer toe. Aangezien de krant de classicistische regels wel 
bijj  tijdelij k succesvolle treurspelen van belang achtte, zou dit erop kunnen wijzen 
datt het grote publiek verder ging in zijn waardering van modern toneel dan het 
dagblad. . 

7.2.44 Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouwburg 

Hett blad Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouw-
burgburg was in de jaren dertig het enige periodiek dat exclusief op het wel en wee van 
hett toneel gericht was. De Amsterdamse Schouwburg was niet het enige theater 
datt erin besproken werd. Nogal ambitieus had de redactie een verdeling in vier 'af-
deelingen'' voor ogen, waarin ruimte was voor algemene beschouwingen over het 
Nederlandsee toneel en over de diverse toneelgenres; voor correspondentie; voor 
stukjess over de buitenlandse schouwburgen in Amsterdam en Den Haag; voor 
buitenlandss toneelnieuws; voor berichten over de twee grote Nederlandse 
schouwburgen:: in Amsterdam en Den Haag. Kritiek op het repertoire was een 
onderdeell  van deze laatste rubriek. 

Dee nadruk van het tijdschrift lag blijkens de 'hoofd inhoud' op het Nederlandse 
toneel: : 

Dee vermelding van vreemde schouwburgen [...] is slechts bijwerk, en geschiedt alléén, om 
eenn te dikwerf buitensporig engouement, waarvan men, sedert de laatste jaren, zoo menig, 
hett vaderlandsch tooneel vernederend voorbeeld heeft moeten verduwen, mannelijk, ern-
stigg en doelmatig te bestrijden.270 

Inn de toneelkrit ieken richtte de redactie zich naar eigen zeggen voornamelijk op 
dee uitvoerende aspecten van de voorstelling; letterkundige kritiek liet men over 
aann de 'geachte maandwerken' van die tijd. Niet temin treft de lezer wel opmer-
kingenn van poëticale aard aan, onder meer in de rubriek waarin de toneelgenres 
besprokenn werden. Met het oog op de uitvoering zelf vond de redactie een 'tijdi -
ge'' beoordeling van het repertoire belangrijk, om eventuele misvattingen aan de 
kantt van de acteurs bijtijds te kunnen aanpakken: 

immerss moet men de wijze, waarop de tooneelisten zich van hunne taak kwijten, als op 
denden voet volgen, en dienaangaande zich geene kritiek veroorloven, die, door een te lang te-
rugblijven,, alle belang voor den schouwburgminnaar verliest, en alzoo geene vrucht of 
nuttigheidd aan den tooneelkunstenaar oplevert.271 

2700 Melpomene en Thalia, 4-5. 
2711 Ibid., 4. 
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Off  die acteurs daadwerkelijk veel aan de kritiek gehad hebben, waag ik echter te 
betwijfelen,, want erg gedetailleerd waren de opmerkingen over de spelprestaties 
niet.. De ambitieuze plannen van de redactie kwamen eigenlijk nauwelijks uit de 
verf.. Het blad bestond slechts één seizoen, het aantal toneelrecensies was niet bij-
zonderr groot en de besprekingen waren niet erg doortimmerd. 

Ookk voor mijn onderzoek hebben de beperkingen van de recensies gevolgen. 
Vann de canonieke succesvoorstellingen werd niet één opvoering besproken; aan de 
langdurigee succesvoorstellingen werden vier recensies gewijd; van de tijdelijke 
succesvoorstellingenn werd er één aan een oordeel onderworpen; de niet-succes-
vollee voorstellingen kwamen twee keer aan bod. Dit betekent dat de normen van 
hett tijdschrift op het poëticale vlak en op het gebied van de toneelspeelkunst 
moeilijkk uit de toneelrecensies te reconstrueren zijn. In het treurspel werden wel-
iswaarr een duidelijke handelingsstructuur en een noodzakelijke ontwikkeling ge-
waardeerd,, evenals een levendige en welsprekende dialoog, een krachtige en vol-
gehoudenn karaktertekening, zuivere en rijke verzen en een in acht genomen 
waarschijnlijkheid,, maar deze voorkeur is slechts gebaseerd op de bespreking van 
éénn treurspel, Voltaires Edipus, en is derhalve weinig representatief. Ook lijk t het 
bladd een voorliefde te hebben voor het modernere soort treurspel waarin de han-
delingg belangrijker is dan het narratieve, maar ook deze constatering is gestoeld op 
slechtss één bespreking, die van GraafLodewijk van Nassau, of de overwinning bij 
HeihgerleeHeihgerlee van Vreede Bik. Welke eisen het tijdschrift aan subgenres en andere to-
neelsoortenn stelde, wordt niet duidelijk. De recensent was weliswaar onder de in-
drukk van de zinsbegoocheling die de tableaus en de decoraties in Van Lenneps ge-
schiedkundigg zinnebeeldige voorstelling De roem van twintig eeuwen teweeg 
brachten,, maar niet duidelijk is of dit een algemene norm voor de beoordeling van 
ditt genre is. Ook met betrekking tot aspecten van de uitvoering blijven de criteria 
verhuld.. De combinatie van ongedwongenheid én aan het spel bestede zorg zou in 
dee richting kunnen wijzen van wat Cramer wel 'kunst en natuur' noemde, maar 
veell  meer valt hierover niet te zeggen. 

Hett geringe aantal recensies levert ook problemen op voor de confrontatie met 
hett publiekssucces, omdat eventuele overeenkomsten of verschillen weinig repre-
sentatieff  zullen zijn. 

Well  kunnen uit de algemene beschouwingen over het Amsterdamse toneel en-
kelee algemene voorkeuren van het blad achterhaald worden, en kan iets gezegd 
wordenn over de functie die het theater volgens het tijdschrift zou moeten bekle-
den.. Tot deze twee aspecten zal ik mij beperken. 

7.2.4.17.2.4.1 Toneelkritiek en maatschappelijke functie van het toneel 

Hett toneel diende volgens het tijdschrift in de eerste plaats ter opvoeding en be-
schavingg van het volk. In die zin was er in de eerste helft van de negentiende eeuw 
nogall  wat te verbeteren, want de redactie zag het toneel 'met oogenschijnlijken 
spoed'' te gronde gaan. Het toneel kwijnde, lijdend aan diverse kwalen, langzaam 
wegg en om volledig herstel te bewerkstelligen, propageerde de redactie een kuur 
vann verschillende middelen. Er was een tekort aan goede acteurs door de dood van 
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enkelenn en door een gebrekkige aanvulling met nieuwe goede spelers. Goede 
dramatekstenn waren moeilijk te krijgen door het ontbreken van een geldelijke ver-
goedingg aan de auteurs. De toneelleiding had zowel in het verleden als in het 'he-
den'' een niet erg gelukkige hand bij de samenstelling van het repertoire; het voor-
maligee acteursbestuur was te commercieel geweest en had het publiek 'de 
wonderlijkstee olipodrigo van dramatische misgeboorten' voorgezet; de commissa-
rissenn stuurden het repertoire in een richting die het publiek niet welgezind 
was.2722 De toneelliefhebbers ontwikkelden een andere voorkeur, namelijk voor 
nieuwee buitenlandse stukken; voor 

vreemdevreemde tooneel-nieuwheid, daaruit ontstaan, dat men steeds dezelfde geregten opdischt, 
enn stukken vertoont, welke niet meer [...] gelijk weleer, kunnen worden uitgevoerd, of die, 
bijj  den tegenwoordigen meer verfijnden smaak, meer hooge vlugt van het vernuft, achter-
lij kk zijn.273 

Omm de kwaal van het gebrek aan goede acteurs te genezen, bepleitte de redactie een 
afzonderlijkk 'tooneel van den tweeden rang' waar huiselijke en vrolijke taferelen 
vertoondd zouden worden 'welke de minder beschaafde, maar daarom niet minder 
gezondd verstand en zedelijk gevoel bezittende volksklasse zoo gaarne ziet';274 zo'n 
theaterr zou kunnen dienen als kweekvijver voor toneelkunstenaars. Als de acteurs 
bovendienn weer in vaste emplooien zouden kunnen spelen, zou dat de kwaliteit 
eveneenss ten goede komen. Wat betreft het toneel buiten Amsterdam pleitte de re-
dactiee voor een gewestelijke spreiding van toneelgezelschappen, opdat de acteurs 
niett zo ver hoefden te reizen. Voldoende geldelijke ondersteuning van de provin-
cialee besturen was daarbij onmisbaar, gezien het belang van het, in deze zin toch als 
nationaall  beschouwde, toneel voor de beschaving van de volksklasse.275 

Dee zucht van de 'hoge' standen naar de toneelvoorstellingen in buitenlandse 
theaterss meende de redactie te kunnen genezen door een programmering in de 
Stadsschouwburgg van nieuwe stukken met een huiselijke en goede zedelijke strek-
king.. In de Stadsschouwburg stonden volgens het tijdschrift al dertig of veertig 
jaarr dezelfde stukken op het repertoire, wat velen de Schouwburg de rug had doen 
toekeren.. Alleen de echte kunstkenners waren tevreden met de vertoning van een 
'klassiek'' werk, want voor hen gold het adagium dat het schone altijd schoon was. 
Degenenn die de schouwburg uitsluitend ter ontspanning bezochten, hadden hier-
aann evenwel geen boodschap, en om hen in de schouwburg terug te krijgen, waren 
stukkenn die het dagelijkse leven portretteerden noodzakelijk.276 Overigens zag de 
redactiee de 'hooge klasse*  niet zo snel in de Stadsschouwburg terugkeren, aange-
zienn zij aan het buitenlandse toneel 'verslaafd' was. Meer hoop was er voor 'de 
middelstand,, de goede burgerij, en zelfs de mindere volksklasse', die een 'edeler en 

2722 Ibid., 33 . 
2733 Ibid. 
2744 Ibid, 33-34 . 
2755 Ibid, 35 . 
2766 Ibid, 61-62 . 
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meerr echt vaderlandsch gevoel' zou bezitten.277 Een algehele omvorming van het 
repertoiree streefde de redactie beslist niet na, en vooral moesten vermeden worden 

diee monsterachtigheden, zoo door de Fransche als Hoogduitsche dramaturgen, sedert ee-
nigee jaren, allerruimst der tooneel-wereld ingezonden, en sommige prullen van nastukjes, 
welkee noch zedelijke strekking hebben en noch luim, noch waarlijke vreugde ademen.278 

Ookk de opera seria moest, bij gebrek aan goede zangers, maar liever niet opge-
voerdd worden; hoogstens kon men zich wagen aan de kleinere opera comique.279 

Wee zien dus dat de redactie vóór aanpassing aan de smaak van het algemene, 
burgerlijke,, publiek was. Dit betekende een verandering van het repertoire, aan-
gezienn de toenmalige directie de smaak van het publiek te weinig raadpleegde. Het 
moestt evenwel nadrukkelijk gaan om een gematigde hervorming; het publiek zelf 
had,, als we de critici moeten geloven, weinig boodschap aan de zedelijke strekking 
vann toneelvoorstell ingen en waardeerde ook stukken die op dit punt naar de 
smaakk van het tijdschrift tekort schoten - hoe precies, wordt niet uit de doeken 
gedaan.. Om te voorkomen dat het nuttige aspect van opvoeding en beschaving uit 
hett oog verloren werd, moest de commerciële politiek van de vorige directie, die 
alleenn het winstbejag centraal gesteld zou hebben, vermeden worden; controle op 
hett repertoire was volgens de critici onontbeerli jk. 

Eenn beter middel dan privatisering van het theater was volgens de redactie dan 
ookk de zondagopenstel l ing van de schouwburg, na afloop van de kerkdiensten. 
Dezee maatregel zou de verdiensten ook doen stijgen, maar zou tevens de maat-
schappelijkee functie van het theater, als 'oefenschool voor zeden', uit kunnen bui-
ten.2800 De beoogde maatregel hield immers de ambachtsman - die blijkbaar ook 
tott de doelgroep van de schouwburg behoorde - van de straat en uit de kroeg: 

[...]]  is het niet doelmatiger en billijker, den handwerksman, die de gansche week door, en 
tott 's avonds laat ijverig werkzaam is, eenmaal in de week, gedurende eenige weinige uren, 
eenn gepast, hart- en geestbeschavend vermaak te verschaffen, dan hem het alternatief te la-
ten,, zich bij drink- en speelgelagen te buiten te gaan, zijn moeijelijk verworven dagloon, 
dikwerff  in een half uur, schandelijk te verspillen, vrouw en kinderen daardoor in behoef-
tee te brengen, en meer en meer der bandeloosheid voedsel te verschaffen? De huisvader 
[...]]  zal [na een zondags bezoek aan de schouwburg] ongetwijfeld met eene steeds ten goe-
dee gestemde ziel huiswaarts keeren, en des maandags, met nieuwen moed, tot de vervul-
lingg zijner burgerlijke en huisselijke pligten zich bereid toonen en voorwaar niet van zin-
nenn zijn berooid.281 

Volgenss het tijdschrift zouden velen - 'schijnvromen', 'bekrompene verstanden' 
enn 'l ieden, die den gang des tijds, en van eene welbegrepene, verdraagzame ver-
lichtingg niet hebben gevolgd '- dit voorstel wel als 'ultra-liberaal' naar de prul len-

2777 Ibid., dl. 
2788 Ibid., 63 . 
2799 Ibid., 63-64 . 
2800 Ibid.,M. 
2811 Ibid., 65 . 
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bakk verwijzen en het oude blijven verdedigen. De echt weldenkende mens daar-
entegenn zou l'esprit de cagoterie (schijnheiligheid) van deze mensen uit het ware 
oogpuntt van zedelijkheid en beschaving beschouwen en haar verwerpen, zo be-
lichttee de redactie haar eigen plaats in de discussie.282 

7.2.55 Conclusie 

Dee confrontatie van het oordeel van de recensenten met de succesvoorstellingen 
heeftt twee groepen tijdschriften aan het licht gebracht: één die veel succesvoorstel-
lingenn afkeurde en één die er veel waardeerde. Het oordeel van De tooneelkijker 
liepp niet synchroon met het succes van de voorstellingen (maar was daaraan niet 
helemaall  tegengesteld); dat van Anton Cramer en de Nieuwe Amsterdamsche Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad vertoonde er meer overeenkomsten mee {Melpo-
menemene en Thalia valt buiten beschouwing wegens het te kleine aantal recensies). 

Hieruitt valt op te maken dat de classicistische normen van De Toneelkijker het 
grotee publiek waarschijnlijk onverschillig lieten. Het is verleidelijk de veelal 'mo-
derne',, 'romantische' normen van de tweede groep ook aan het grote publiek toe te 
schrijven,, maar ik kan niet bewijzen dat die normen precies dezelfde waren als van 
hett publiek. Zeker waar het details betreft blijf t het gissen. Gezien het gunstige oor-
deell  van de recensenten is het wel aannemelijk dat er in zijn algemeenheid over-
eenkomstenn waren tussen de normen van deze recensenten en het grote publiek. 

Zowell  Cramer als de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
bladblad legden bij hun beoordeling vaak de nadruk op het vermakelijke aspect van de 
opvoeringen;; wat er te zien was, moest in de eerste plaats onderhoudend zijn (De 
tooneelkijkertooneelkijker betrok dit element ook wel in zijn beoordelingen, maar legde hier 
geenn accent op). Het is waarschijnlijk, en eigenlijk niet zo opzienbarend, dat het 
onderhoudendee ook bij het algemene publiek een reden was voor succes van een 
voorstelling. . 

Di tt vermaak kon op verschillende manieren in de voorstellingen tot uiting ko-
men.. De recensenten waar het hier om gaat, hadden veel waardering voor wat zij 
well  de 'romantische' school noemden - het ging dan doorgaans om kenmerken 
vann de dramatekst. Die school werd volgens hen vooral gevolgd in de moderne, 
negentiende-eeuwsee tragedies en in toneelspelen. De nadruk lag daarbij veelal op 
dee handeling en de intrige, met dikwijl s huiselijke taferelen of gebeurtenissen van 
alledaagsee aard, en - bij de toneelspelen - ook op de karakterschildering. Of en 
welkee 'romantische' elementen redenen waren voor het succes bij het grote pu-
bliek,, weten we niet. Wel is duidelijk dat er 'romantische' voorstellingen tot de 
succesvollee behoorden, en dat die door het publiek dus omarmd werden. 

Watt die 'romantiek' betreft, hadden de twee groepen recensenten overigens ver-
schillendee voorkeuren. Cramer waardeerde die richting die als radicaal be-
schouwdd werd, en die stukken te zien gaf met veel onwaarschijnlijkheden en on-
verwachtee gebeurtenissen; de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad - en ook Melpomene en Thalia - prefereerde een gematigd roman-

2822 Ibid., 64-65. 
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tisme,, waarin die elementen ontbraken. Hoe het algemene publiek hier tegenover 
stond,, is niet met zekerheid te zeggen. Melpomene en Thalia suggereerde dat het 
publiekk de radicale stroming apprecieerde, en ook het feit dat veel van de door De 
tooneelkijkertooneelkijker als 'prullaria' bestempelde werken tot de successtukken behoorden, 
duidtt erop dat het grote publiek zulke 'extreme' werken graag zag; 'prullaria' 'le-
den'' volgens De tooneelkijker in hoge mate aan het 'euvel' van onwaarschijnlijk-
hedenn en onverwachte gebeurtenissen. Nu moet ik hierbij aantekenen dat juist 
voorr de periode waarin De tooneelkijker verscheen, het succes van de voorstellin-
genn gebaseerd is op opvoeringsfrequenties en bij gebrek aan recettes niet op zaal-
bezettingen.. Dit maakt dat we het succes van deze voorstellingen met iets meer 
voorzichtigheidd moeten benaderen. In het tijdsbestek waarvoor de recettes wel 
voorhandenn zijn, de periode waarin de commissarissen de touwtjes in handen 
hadden,, werden de 'prullaria' op een enkele uitzondering na (veertien stukken) 
niett meer op het programma gezet. De werken met een 'romantische' signatuur 
warenn onder het nieuwe bestuur dus vermoedelijk merendeels 'romantisch' m de 
gematigdee zin. 

Overigenss behoorden er van de veertien nog wel vertoonde 'prullaria' iets meer 
dann de helft (acht stukken), tot de 'langdurige succesvoorstellingen': het blijspel 
HetHet intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie, het roman-
tischh tafereel Johanna van Montfaucon, het toneelspel De onechte zoon, het blij -
spell  Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdelde huwelijk -
allemaall  van Kotzebue; Pelletier de Volméranges toneelspel Natuur en pligt, of de 
zoon,zoon, regter over zijn' vader; Pixérécourts geschiedkundig toneelspel Tékéli, of 
hethet beleg van Mongatz; Ducis' treurspelen Macbeth en Othello, of de Moor van 
Venetin.Venetin. Hiervan zijn er twee alleen op grond van het aantal opvoeringen tot de 
successtukkenn gerekend; van zes stukken kennen we ook recettes. Daarvan had-
denn er vier zeer hoge recettes, van rond de ƒ 1000. Al deze aantallen zijn niet groot 
genoegg om te kunnen concluderen dat met name 'prullaria' zeer succesvol waren; 
well  blijk t dat er van de 'prullaria' verscheidene heel succesvol waren. 

Ondankss het succes van enkele 'romantische' voorstellingen, blijkt dat het pu-
bliekk ook waardering had voor 'klassieke' treurspelen; in de succescategorieën 
treffenn we er verschillende aan. Wat is voor deze voorkeur dan de achtergrond? 
Hett is misschien niet verwonderlijk dat deze stukken vooral in de categorie 'cano-
niekk succes' te vinden zijn; het is denkbaar dat dit juist werken zijn die nu eenmaal 
inn alle tijden en voor veel soorten toeschouwers boeiend waren omdat ze 'voor elk 
watt wils' bevatten. Het is ook mogelijk dat het publiek om dezelfde reden als An-
tonn Cramer op deze stukken afkwam: de spelprestatie van de hoofdrolspeler. Dit 
aanschouwelijkee aspect maakte een voorstelling volgens Cramer en de Nieuwe 
AmsterdamscheAmsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad ook onderhoudend. Veel 
lijkenn zij niet van De Tooneelkijker in hun eisen te verschillen, al ging het dit tijd-
schriftt uiteindelijk niet zozeer om het onderhoudende, maar om de roering van de 
toeschouwer.. Niettemin vonden alledrie dat het acteursspel een combinatie moest 
zijnn van 'kunst' en 'natuur': enerzijds moest het aan de kunstregels voldoen, en 
onderr meer bestudeerd, gesoigneerd en betekenisvol zijn; anderzijds behoorde het 
'natuurlijk'' te zijn, en moesten de karakters naar waarheid geschilderd en verbeeld 
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worden.. De Tooneelkijker benadrukte vaak het getemperde karakter van het 'na-
tuurlijk '' spel. Cramer en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad lijken een ander soort accent te leggen; zij waren vooral enthousiast 
overr acteurs die verder gingen dan schildering en verbeelding alleen, en het perso-
nagee ook werkelijk schiepen. Hun opmerkingen zijn echter cryptisch, zodat het 
hoee en waarom, en het mogelijke verschil ten opzichte van De Tooneelkijker niet 
ergg duidelijk wordt. Wel komt naar voren dat zij het zogenaamde 'stille spel' - van 
dee acteur die niet aan het woord is - ook erg waardeerden. 

Dee andere aanschouwelijke aspecten van een voorstelling, het decor en het kos-
tuum,, kregen minder aandacht van de recensenten, en de confrontatie met de pu-
bliekssuccessenn geeft derhalve weinig aanknopingspunten voor uitspraken over 
dee publiekswaardering. Een luisterrijk, historisch passend en harmonisch geheel 
vondenn alle recensenten wel aanbevelenswaardig. De Tooneelkijker achtte het de-
corr overigens ondergeschikt aan de toneelspeler, die door middel van het decor op 
dee voorgrond geplaatst moest worden. Dat lag bij sommige nieuwe decors anders, 
maarr ofschoon bijvoorbeeld Cramer voor zulke decors wel waardering had, vond 
hijj  ze in het algemeen minder belangrijk dan de spelprestatie. De waardering voor 
oudee versus nieuwe decors is tenslotte moeilijk te vergelijken, omdat de nieuwe 
pass na 1820-21 in grote hoeveelheid verschenen. 

Gingg het publiek waarschijnlijk vooral naar de schouwburg voor een avondje 
uit,, de recensenten hadden bij de beoordeling in meer of mindere mate ook het 
opvoedendee karakter van de voorstellingen voor ogen. Voor De tooneelkijker was 
ditt zelfs een eerste vereiste voor goedkeuring. Zoals gezegd kunnen we tussen het 
oordeell  van dit blad en dat van het algemene publiek geen consensus constateren. 
Dee opvoeding die De tooneelkijker voor ogen stond, liet het grote publiek ver-
moedelijkk onverschillig. Cramer en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Al-
gemeengemeen Handelsblad betrokken het educatieve element ook in hun standpunten, 
maarr stelden het niet op de eerste plaats. Bovendien speelde dit aspect lang niet al-
tijdd in hun kritieken mee. Of het publiek aan hun gewenst soort opvoeding veel 
waardee hechtte, weten we niet. 

Dee aard van de verlangde opvoeding verschilde van recensent tot recensent, en 
ookk over de mate van dwang die daarbij uitgeoefend moest worden, waren de me-
ningenn verdeeld. De tooneelkijker beschouwde, zoals gezegd, opvoeding als de 
belangrijkstee taak van het toneel, die in de eerste plaats in politiek-staatkundige 
zinn opgevat moest worden. Zowel de erfenis van de revolutie - de gelijkstelling 
vann standen - als die van ideeën over gewestelijke soevereiniteit uit de achttiende-
eeuwsee partijstrijd, moest ongedaan gemaakt worden. In plaats van het 'egoïsme' 
datt daarmee verbonden werd, moest de maatschappij omgevormd worden tot een 
nationalee staat waarin het algemeen belang voorop stond. Het toneel kon hierbij 
zijnn diensten bewijzen, mits de opgevoerde toneelstukken de juiste politieke 
strekkingg hadden. De tooneelkijker achtte controle derhalve onontbeerlijk en was 
fell  tegen aanpassing van de programmering aan de markt van vraag en aanbod. De 
smaakk van het publiek moest zelfs met enige dwang omgebogen worden in de ge-
wenstee richting, al behoorde dat niet via strikte censuur, maar via 'gewenning' te 
gebeuren.. Om het publiek aan de schouwburg te blijven binden en het aan de op-
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voedkundigg correcte toneelstukken te gewennen, was enige aanpassing aan de 
smaakk van het publiek noodzakelijk. Dit moest met zogenaamd 'veilige' middelen 
gebeuren,, en die zag de redactie onder meer in de vertoning van opera's en ballet-
ten;; naar haar mening had de massa vooral een voorkeur voor voorstellingen die 
dee zintuigen prikkelden, en de muziek en luisterrijke decoraties en kostuums in 
dezee genres zouden daar naar haar oordeel ruimschoots aan voldoen. 

Dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad legde in het 
algemeenn ook sterk de nadruk op de educatieve taak van het toneel en was van me-
ningg dat dit een middel moest zijn ter controle van de politieke opvattingen van 
hethet publiek; er mochten geen stukken vertoond worden die niet in overeenstem-
mingg met de nationale eenheid waren. Dit betekende dat er altijd een 'onafhanke-
lijke'' instantie moest zijn die de voorstellingen aan een oordeel onderwierp; de 
programmeringg aan de markt van vraag en aanbod over te laten was uit den boze. 
Binnenn deze nauwere grenzen evenwel was de krant voor een gematigde aanpas-
singg aan de smaak van het publiek. 

MelpomeneMelpomene en Thalia zag opvoeding als een van de grote taken van het toneel; 
ditt was belangrijker nog dan het vermaak, dat er vooral toe diende de ambachts-
mann van de straat te houden. In het tijdschrift werden de politieke standpunten die 
inn de toneelstukken tot uiting gebracht moesten worden, niet gespecificeerd; het 
lijk tt de redactie meer te gaan om zedelijkheid in algemene zin. Om deze te waar-
borgen,, was naar haar mening wel controle nodig, en een commerciële schouw-
burgg was hiermee in tegenspraak. Die controle kon het beste door gewestelijke 
besturenn uitgevoerd worden. Wel moest het repertoire binnen de aangegeven nor-
menn aan de voorkeuren van het publiek aangepast worden, opdat de toneellief-
hebberss de gecontroleerde theaters bleven bezoeken en de educatie zijn doel be-
reikte.. Met het oog op dit laatste hield het blad er een liberaal standpunt op na ten 
aanzienn van een zondagopenstelling van theaters; ten behoeve van de beschaven-
dee opvoeding was het beter de burgers toe te staan op zondag keurige toneelvoor-
stellingenn te bezoeken dan hen naar kroegen of bordelen te laten gaan. 

Cramerr eiste slechts algemeen zedelijke stukken en was binnen deze ruime mar-
gee voor een volledige aanpassing aan de smaak van het publiek. Hij bepleitte zelfs 
eenn volledige commercialisering van het theater. Politiek werd ook zijn visie waar 
hijj  laat blijken dat hij, ook en misschien juist, aanpassing aan de smaak van het pu-
bliekk voorstaat als dit voorstellingen verlangde waarin de door De tooneelkijker 
zoo verfoeide gelijkheid van standen gepropageerd werd. 

Verschildenn de recensenten in hun beschavingsideeën, het publiek dat zij wilden 
bereiken,, was gelijk; zij hadden allemaal het zogenaamde 'burgerlijke' publiek op 
hett oog. In welke betekenis deze term opgevat moet worden, hebben de recensen-
tenn niet met zoveel woorden gezegd. De eerste indruk is die van een sociaal-maat-
schappelijkee groepering, tussen de eerste en de derde stand in. Dit zou ook over-
eenkomenn met hetgeen in het derde hoofdstuk van deze studie betoogd is, 
namelijkk dat het potentiële schouwburgpubliek voornamelijk uit de sociale mid-
dengroepenn voortkwam. Gezien de politieke overwegingen die zowel in De 
tooneelkijker,tooneelkijker, als in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
bladblad en in de tijdschriften van Cramer een rol speelden bij de beschavingsgedach-
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te,, is het ook denkbaar dat deze tijdschriften met 'burgerlijk' publiek degenen op 
hett oog hadden die maatschappelijke en politieke gelijkstelling nastreefden. De re-
censentenn wilden de maatschappij in een bepaalde politieke richting buigen, waar-
bijj  het toneel, als belangrijk opiniërend medium, een rol kon spelen. Het burger-
lijk ee publiek was de doelgroep die bereikt moest worden. 



Besluit t 

Aann het slot van het onderzoek vat ik de resultaten ervan nog eens samen, waarbij 
ikk begin met de confrontatie van de publiekssuccessen met het oordeel van de re-
censenten.. Daarna bespreek ik wat het kwantitatieve onderzoek heeft opgeleverd 
voorr de vraag welke aspecten - van contextuele, dramatische of scenische aard -
hett toneelbezoek beïnvloedden. Vervolgens bekijk ik of zich daarbij verschillen 
voordedenn binnen de sociale groeperingen, waarbij ook de kwestie van de sociale 
schouwburgstratificatiee aan de orde komt. Daarna kom ik terug op het toneelbe-
leid,, waar ik deze studie mee begonnen ben. 

RECENSENTENN EN PUBLIEK 

Dee onderzochte recensenten, van: De tooneelkijker; Het kritisch lampje. Lectuur 
voorallevooralle standen; Het tooneelklokje. Nuttig en lastig; De arke noacb's en de Nieu-
wewe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, zijn in twee groepen te 
verdelen,, van 'classicisten' en 'romantici' - Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor 
heminnarenheminnaren van den schouwburg heb ik wegens het kleine aantal recensies buiten 
beschouwingg gelaten. De classicistische Tooneelkijker bestond onder meer uit 
academicii  uit de eerste 'stand', die het 'niet-denkende' grote publiek laatdunkend 
tegemoettrad,, en haar niet als gesprekspartner beschouwde. De Tooneelkijkers 
richttenn zich tot het 'nadenkende' deel der natie, waaronder het schouwburgbe-
stuurr en de overheid; die moesten voor de massa denken en handelen. Het ging de 
recensentenn zelf in de schouwburg om bevrediging van de geest. Het liefst zagen 
zijj  Griekse, eventueel Frans-classicistische, schoonheid gepaard aan een goede ka-
rakterisering,, volgens klassieke of classicistische regels, en zedelijk nut; dat laatste 
wass het doel van het toneel. Voor het belang van staat, volk en godsdienst moes-
tenn voorouderlijke deugden uit de zeventiende eeuw ten voorbeeld gesteld wor-
den,, en daarom waren onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis of daarmee 
verbandd houdende actualiteit voor toneelstukken het geschiktst. Het grote pu-
bliekk was volgens de recensenten daarentegen slechts uit op kijk- en luistergenot. 
Ookk uit de confrontatie van de publiekssuccessen met het oordeel van de 
Tooneelkijkerss blijkt , dat het grote publiek zich aan de (Frans-)classicistische en 
nationaal-educatievee normen van deze recensenten niets gelegen liet liggen. 

Dee tweede groep critici: van Het kritisch lampje, Het tooneelklokje, De arke no-
acb'sacb's (Cramer) en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
blad,blad, waren geletterden uit de tweede maatschappelijke 'stand'. Zij beschouwden 
zichh als tolk van het 'algemeen' publiek, hetzij uit overtuiging (Cramer), hetzij uit 
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pragmatismee (Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad). De 
smaakk van het publiek eiste volgens hen onderhoudend toneel dat voldeed aan de 
'romantische'' school uit Engeland, Frankrijk en Duitsland. Moderne treurspelen 
waarr de handeling en intrige centraal stonden, en toneelspelen met een rijkdom 
aann (eventueel huiselijke) taferelen bepaalden de voorkeur. Overigens was de 
NieuweNieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad veel gematigder in 
zijnn voorkeur of acceptatie van 'romantisch*  toneel dan Cramer. In tegenstelling 
tott de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad vond Cra-
merr ook toneelspelen met veel overdrijvingen en onwaarschijnlijkheden mooi, en 
waardeerdee hij grappen over de eerste stand - over dit laatste sprak de krant zich 
niett expliciet uit. Cramers waardering van treurspelen betrof niet zozeer de poëti-
ca,, maar de uitvoering door het spel, in iets mindere mate door het decor en het 
kostuum.. Een maatschappijverbeterende functie zag Cramer naar eigen zeggen 
niett voor het toneel weggelegd; het moest algemeen 'fatsoenlijk' zijn. De krant be-
schouwdee het toneel daarentegen als een soort voortgezette schoolopleiding, waar 
dee burger wijsheid, kennis en deugdzaamheid leerde; nationale eenheid was even-
eenss het doel. Het oordeel van deze tweede groep recensenten was vaak positief 
tenn aanzien van de publiekssuccessen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de 
recensentenn en het publiek op zijn minst in grote lijnen eenzelfde visie op het to-
neell  hadden. Waar de grens tussen overeenkomst en verschil lag, is niet goed te be-
palen,, omdat het publiek zich daarover niet uitgesproken heeft. Het ligt voor de 
handd te veronderstellen dat vermaak en eventueel 'romantiek' haar aansprak, maar 
off  het publiek er inderdaad poëticale of ook educatieve normen op nahield, en 
welkee dat waren, is niet onmiddellijk vast te stellen. 

Nuu kunnen uiterlijke kenmerken van een voorstelling, zoals een bepaald genre, 
eenn broncultuur of auteur, een algemene indruk geven van het - naar de mening 
vann tijdgenoten - 'romantische' of 'classicistische' kaliber van zo'n voorstelling. 
Alss het toneelbezoek duidelijk door items bepaald werd die tijdgenoten 'roman-
tisch'' of 'classicistisch' noemden, zou dat een aanwijzing zijn voor een publieks-
voorkeurr in deze of gene richting. 

INVLOEDD OP HET TONEELBEZOEK 

Dee recettes wijzen er evenwel op dat een groot deel van het publiek waarschijnlijk 
helemaall  geen bewuste toneelkeuze maakte, maar zich voornamelijk door de 
weekdagg liet leiden: zaterdag was uitgaansdag. Andere contextuele factoren had-
denn waarschijnlijk eveneens enig overwicht. Van invloed waren onder meer: de 
jaarlijksee seizoenen - minder publiek in de warme augustus- en meimaanden, 
meerr in de koude januari- en februarimaanden; de Belgische Opstand en de cho-
leraa - minder toeschouwers van 1830-31 tot en met 1832-33; bezoek van de ko-
ningg - altijd volle zalen. De invloed van de kermis in september deed zich ook gel-
den,, maar lijk t door tijdgenoten wel eens overschat. 

Aangezienn de uitgaansdag zo veel invloed op het toneelbezoek had, kwam het 
grotee publiek waarschijnlijk met de tweede groep recensenten overeen in een 
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voorkeurr voor vermaak. In welk soort voorstellingen het publiek dat vermaak 
zocht,, komt enigszins naar voren als in de berekeningen met de invloed van de za-
terdagg rekening gehouden wordt. Enkele items van toneelmatige aard blijken dan 
ookk op het toneelbezoek van invloed geweest te zijn. Omdat zij soms pas in twee-
dee instantie in de cijfers naar boven komen, is hun effect mogelijk minder groot 
geweest,, of waren zij misschien op het toneelbezoek van kleinere publieksseg-
mentenn van invloed, van mensen die mogelijk wel een bewuste keuze maakten. 

Vann de bijzondere toneelmatige gebeurtenissen hadden met name benefieten 
vaakk een positieve invloed op het toneelbezoek, waarbij het optreden van de (eer-
ste)) acteur of actrice waarschijnlijk de voornaamste attractie was. Ook debuten 
trokkenn soms extra publiek, vooral op maandag; het is mogelijk dat hiervoor in 
sommigee gevallen claqueurs verantwoordelijk waren, die voor hun toejuiching 
betaaldd werden. Premières hadden eveneens invloed; ook nu was dat het opval-
lendstt op maandag. Liefhebbers hadden alleen op zaterdag enige invloed op het 
toneelbezoek. . 

Vann de dramatische elementen moet in de eerste plaats het genre genoemd wor-
den.. Tijdgenoten besteedden er veel aandacht aan. Zij waren veelal van mening dat 
dee voorkeur van het publiek verschoven was van het klassieke treur- en blijspel 
naarr nieuwe tussensoorten als het toneelspel en het blijspel met zang. Kijken we 
naarr de recettes, dan vallen - in wisselende perioden - de relatief hoge recettes van 
zowell  het treurspel als het toneelspel op. De belangstelling voor het treurspel zou 
eenn classicistische publieksvoorkeur kunnen weerspiegelen, maar voor de toeloop 
bijj  treurspelvoorstellingen was in de eerste plaats de zaterdag verantwoordelijk. 
Anderee genres, zoals het toneelspel, trokken op die dag meer publiek dan het 
treurspel.. Als tijdgenoten het bij het rechte eind hadden, was daarvoor onder meer 
hett aanschouwelijke van de handeling verantwoordelijk. Hier lijk t sprake te zijn 
vann een onderhuidse voorkeur voor moderne, 'romantische' genres. Het toneel-
spell  trok over de hele linie overigens pas na 1832-33 meer publiek dan gemiddeld. 

Tijdgenotenn meenden dat het 'volkse' maandagpubliek toneelspelen prefereer-
de.. Dat is waarschijnlijk niet juist: de op die dag weliswaar dikwijl s geprogram-
meerdee toneelspelen werden minder, treurspelen daarentegen vaak goed bezocht. 
Off  daarbij poëticale factoren een rol speelden, is echter onwaarschijnlijk, want er 
iss in het algemeen geen duidelijk verschil in recettes tussen - volgens tijdgenoten -
'romantische'' of 'klassieke' treurspelen, terwijl ook de (langdurig) succesvolle 
treurspelenn geen overwicht op de vermoedelijke zaalbezetting laten zien van de 
enee of andere soort. Het is mogelijk dat het maandagpubliek het treurspel bezocht 
vanwegee de bekendheid van de stukken; nog meer - want dit wordt door recensies 
well  als verklaring gegeven - omdat hier de eerste acteurs te bewonderen waren. 
Datt de claque voor de hoge recette verantwoordelijk was, is onwaarschijnlijk, 
aangezienn toneelrecensies hiervoor geen aanwijzingen geven. 

Blijspelenn hadden weinig invloed op het toneelbezoek. Blijspelen met zang wer-
denn niet vaak geprogammeerd, maar soms wel goed bezocht. Zangspelvoorstel-
lingenn trokken in het beginjaar 1826-27 iets meer publiek dan gemiddeld, maar 
haddenn later minder aantrekkingskracht. Sommige individuele zangspelen bleven 
well  succesvol. Het genre werd vaak tegen nieuwe, romantische decors gespeeld; 
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diee trokken wel publiek, maar vormden vermoedelijk toch een secundaire succes-
factor;; als het stuk om een of andere redenen niet succesvol was, kon het decor 
daarr niets aan veranderen. 

Contemporainee berichten over de absolute voorkeur voor vertalingen worden 
doorr de cijfers niet bevestigd. De zaal lijk t juist voller bij Nederlandse stukken. Op 
zaterdagg was dit aan de weekdag toe te schrijven, maar op maandag en woensdag 
niet;; alléén Nederlandse voorstellingen staken dan soms wat recette betreft, boven 
hett gemiddelde uit. Op zaterdag kwam er inderdaad meer publiek naar Franse 
(treurspel)opvoeringenn dan naar Nederlandse. Van de zangspelen trokken overi-
genss in het algemeen de Franse - uitgaande van het libretto - het meeste publiek. 

Dee naam van de auteur speelde vermoedelijk een kleine rol in het toneelbezoek. 
Dee succesvolste waren achttiende-eeuwse dichters van treur- of blijspelen, maar er 
warenn ook succesvolle eigentijdse schrijvers, van gevarieerdere genres. Neder-
landsee auteurs trokken veel publiek. Voor zover te achterhalen, komt er geen dui-
delijkk overwicht van 'classicistische' of 'romantische' auteurs naar voren. Opmer-
kelijkk zijn de vele mislukkingen uit het oeuvre van de 'romantici' Iffland en 
Kotzebue,, dat tijdgenoten juist als heel succesvol kwalificeerden. Weliswaar had-
denn ook veel Kotzebue-voorstellingen succes, maar dat kan dus niet van allemaal 
gezegdd worden. Het werk van Iffland lijk t in zijn totaliteit minder geslaagd te zijn. 

Dee zaalbezettingen tonen enige invloed van het item 'componist'. 
Volgenss tijdgenoten waren zangspelen met Franse en Duitse muziek het ge-

liefdst.. De cijfers tonen vanuit het oogpunt van toneelbezoek een verschil tussen 
eerste-- en tweederangs componisten; van de eersterangs componisten werden de 
Fransenn het beste bezocht, gevolgd door de Duitsers; van de tweederangs compo-
nistenn trokken de Duitsers het meeste publiek, op de voet gevolgd door de Italia-
nen.. Het verschil wordt vooral door enkele succesvolle individuele componisten 
veroorzaakt:: vooral Auber, Weber en Van Bree waren succesvol, op de voet ge-
volgdd door Rossini en Mozart. 

Vann de scenische factoren had waarschijnlijk de acteursprestatie voornamelijk in 
hett algemeen invloed op het toneelbezoek. Er lijken niet veel individuele acteurs 
tee zijn die duidelijk als publiekstrekker fungeerden. Die rol hebben de eerste 
treurspelacteurr en -actrice waarschijnlijk wel vervuld in canoniek en langdurig 
succesvollee voorstelingen, waar veel treurspelen toe behoorden; met name An-
driess Snoek wordt in dit verband vaak door toneelrecensenten genoemd. 

Overr het decor is al gesproken; het kostuum had geen duidelijk aanwijsbare in-
vloedd op het toneelbezoek. 

Ofschoonn er dus, behalve de weekdag, waarschijnlijk wel elementen waren die 
dee publiekskeuze van de voorstellingen mede bepaalden, wijzen die niet op een 
eenduidigee voorkeur voor 'classicistisch' of 'romantisch' toneel. Voor zover zicht-
baarr te maken, trokken beide richtingen nu en dan veel publiek. Als het publiek 
uitt was op de 'roering der zintuigen', zoals tijdgenoten meenden, werden die door 
iederee richting op een andere manier aangesproken. Het is mogelijk dat de twee 
richtingenn verschillende publieksgroepen aanspraken. 
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SOCIALEE DIFFERENTIATIE 

Hoee verhouden de onderzochte items zich tot de sociale groeperingen? Waren er 
sociaal-maatschappelijkee verschillen in het toneelbezoek? Dat kan pas vastgesteld 
wordenn als wij weten of erin de schouwburg sprake was van een sociale differen-
tiatie.. Fungeerden de rangen als sociale waterkering? En zo ja, welke groepen wa-
renn er dan te onderscheiden?1 

Hett feit dat de zaal in rangen verdeeld was, duidt op een scheiding der standen. 
Berichtenn van tijdgenoten wijzen ook in deze richting. Die zijn echter mogelijk 
niett helemaal betrouwbaar, omdat zij uit min of meer 'hogere' kringen afkomstig 
zijn;; zij scheidden zich van de rest af, maar in hoeverre de standsverschillen ook 
'lager'' in de hiërarchie tot uiting kwamen, vermeldden zij niet. 

Eenn ander onduidelijk punt betreft het criterium dat als sociale scheidslijn ge-
bruiktt werd. Ik heb gebruik gemaakt van een negentiende-eeuwse maatschappelij-
kee stratificatie op grond van status en inkomsten uit arbeid, waarin het negentien-
de-eeuwsee standsbegrip en het twintigste-eeuwse klassebegrip in elkaar overgaan. 
Diee indeling bestaat uit drie klassen: grote burgerij; kleine burgerij; arbeidende 
klasse.. Op hun beurt zijn die weer onderverdeeld in subklassen; de grote burgerij 
in:: aristocratie of aanzienlijken, en gegoede of gezeten burgerij; de kleine burgerij 
in:: welgestelde (ontwikkelde) burgerstand, en mingegoede burgerstand; de arbei-
derss in: geschoolde werklieden, en ongeschoolde arbeiders en dagloners. 

Uitgaandee van deze indeling, werd de Amsterdamse schouwburg voornamelijk 
doorr een grote sociaal-maatschappelijke middengroep bezocht;2 mogelijk ook 
doorr de bovenlaag, maar van het bezoek van de grote burgerij weten we niet veel. 
Aanzienlijkenn en gegoeden bezochten de schouwburg volgens tijdgenoten wei-
nig.. Hoe weinig weten we niet. De cijfers laten zien dat de duurste rangen in 1835-
366 en 1838-39 slecht bezet waren (de balkons gemiddeld 21%, de loges 37%), 
maarr dit zegt evenmin alles over het werkelijke bezoek van de 'hoogste' klasse. 
Hett is denkbaar dat zij uit zuinigheid op goedkopere rangen zaten, en de porte-
monnaiee belangrijker vonden dan het standsverschil - op een mogelijk flexibele 
scheidingg van de rangen kom ik nog terug.3 Het schouwburgbezoek van de grote 
burgerijj  blijf t dus een beetje ongewis. 

Tijdgenotenn meenden dat de schouwburg wel door het 'gemeen' bezocht werd, 
enn zulke uitspraken zijn via omwegen op hun merites te toetsen. Mij n onderzoek 
naarr de 'koopkracht' van arbeiders wijst uit dat zij de schouwburg weinig of niet 
kondenn frequenteren. Vrij e tijd hadden zij in de winter met zijn korte werktijden 
wel,, vooral op zaterdag en maandag - op die laatste dag zouden zij 'maandaghou-

11 Zie ook: Gras, 'Interne verdeeldheid', 84-85. 
22 Als tijdgenoten tot andere conclusies kwamen, kan dat ook een gevolg zijn van gebruik van 
eenn stratificatie met andere normen. 
33 Een nauw verband tussen de aanschaf van boeken en de koopkracht of de opleiding van ge-
goedenn in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw is evenmin geconstateerd. Zie: J.J. 
Kloekk en W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw 
(Middelburgg 1988), 86-91. 
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den'.. Geld moet echter in de meeste gevallen hebben ontbroken. Als er al arbei-
derss naar het theater gingen, moeten dat betaalde uitstapjes bij feestjes of claques 
geweestt zijn, of eenmalige uitjes; in die laatste gevallen zullen de arbeiders voor-
namelijkk uit de 'hoogste' categorie van werklieden afkomstig geweest zijn. 

Dee tweede stand van kleine burgerij had een dagindeling die met de opening-
stijdenn van de schouwburg goed te verenigen was. 'Mingegoeden' uit deze stand 
kondenn echter vermoedelijk alleen een kaartje betalen als bijvoorbeeld gezins-
grootte,, werkgelegenheid en bedrijfsomvang financieel gunstig uitvielen. Zelfs 
voorr sommige semi-intellectuelen uit de 'welgestelde' burgerij met een hogere so-
cialee status, zoals onderwijzers en lage ambtenaren, was schouwburgbezoek fi-
nancieell  moeilijk haalbaar, omdat zij vaak nauwelijks meer inkomsten dan 'min-
gegoede'' burgers, of zelfs werklieden hadden. Het prijspeil van levensmiddelen 
wass in de loop der tijd niet alleen van invloed op schouwburgbezoek van arbei-
ders,, maar ook van kleine burgers. Stegen de prijzen, dan was theaterbezoek zo-
well  voor arbeiders als voor veel kleine burgers te duur. 

Dee goedkoopste rang, de tweede gaanderij, werd derhalve waarschijnlijk ge-
deeltelijkk bezet door mensen uit hogere arbeiderskringen, en verder voornamelijk 
uitt lagere, deels zelfs hogere middengroepen met een relatief gering inkomen. Ge-
zienn hun beperkte budget konden zij de schouwburg slechts af en toe bezoeken. 

Aangezienn de goedkoopste rangen het hele speeljaar door goed bezet waren, 
moett het minder rijke schouwburgpubliek uit een wisselende groep mensen ge-
vormdd zijn. In dit verband is het opmerkelijk dat ook de programmering sterk 
wisselde;; hoofdspelen stonden meestal slechts één tot drie keer aaneengesloten op 
hett repertoire, zangspelen uitgezonderd. Het is evenwel waarschijnlijk dat toe-
schouwerss op de duurdere rangen het theater vaker frequenteerden; de snel ver-
anderendee programmering zal dan vooral op hen gericht zijn. 

Zo'nn hogere bezoekfrequentie van rijkere toeschouwers spreekt ook uit de 
rangbezettingen:: die laten zien dat het duurdere deel van de goedkope rangen, 
tweedee amfitheater en gaanderij, in het algemeen beter bezet was dan de overige 
rangen.. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat toeschouwers uit de (hogere) 
middengroepenn de goedkoopste optie kozen binnen de voor haar geschikte zit-
plaatsen:: bak, amfitheater, gaanderij en tweede amfitheater; zo konden zij vaker 
naarr de schouwburg.4 

Ditt alles zet vraagtekens bij de verdeling van de sociale groepen over de ver-
schillendee rangen; het publiek was sociaal-maatschappelijk niet bijzonder hete-
rogeen,, en lijk t bovendien soms goedkopere zitplaatsen te prefereren. Vermoede-
lij kk was er sprake van tamelijk grove, en niet helemaal strikte scheidslijnen in de 
schouwburg.. De tweede gaanderij met mogelijk het derde amfitheater herbergde 
geschooldee arbeiders, mingegoede en soms zelfs welgestelde burgers uit de twee-
dee stand. Als de balkons en loges inderdaad voor de grote burgerij bestemd waren, 
zijnn de bak, het amfitheater, de gaanderij en het tweede amfitheater vermoedelijk 
voorall  het domein van welgestelde burgers geweest. 

44 Een andere verklaring zou zijn dat juist het lagere deel van de middengroepen het theater vaak 
bezocht,, maar dat zat zoals gebleken waarschijnlijk juist op de goedkoopste rangen. 
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Welkee aspecten hadden invloed op het toneelbezoek per rang? In de eerste 
plaatss kan de weekdag genoemd worden: op maandag waren de goedkopere ran-
genn soms beter bezet dan gemiddeld; op zaterdag zowel de dure als de goedkope. 
Dee zogenaamde 'loongetijden' - perioden ingedeeld volgens het jaarlijkse verloop 
vann de ambachtsionen - waren enigszins in de bezoekcijfers van de tweede gaan-
derijj  zichtbaar. Hieruit blijkt nog eens dat daar wel ambachtsmensen zaten, maar 
ookk beter betaalden uit 'hogere' standen. Opmerkelijk is de rangbezetting tijdens 
dee kermis. Tijdgenoten meenden dat er dan een 'volkser' publiek dan gewoonlijk 
naarr de schouwburg kwam, maar de cijfers wijzen uit dat alle rangen behalve het 
balkonn beter bezet waren dan gemiddeld, terwijl de tweede gaanderij juist niet be-
duidendd meer mensen herbergde dan anders; dit wijst er op dat er (ook) tijdens de 
kermiss vooral middengroepen kwamen. Die waren dan ook vaker in de schouw-
burgg te vinden, zoals uit de rangverdeling per weekdag blijk t - overigens niet 
noodzakelijkk per individu, want de middengroepen waren groot. 

Bezoekk van de koning trok op alle rangen veel publiek, maar de grotere bezet-
tingg op de duurdere ragen is opmerkelijk, aangezien die niet altijd zo goed gevuld 
waren. . 

Bijj  het genre is het opvallend, dat het treurspel juist op de dure rangen minder 
publiekk trok, op goedkope rangen meer; die laatste waren ook beter bezet waren 
bijj  premières van treurspelen. Het als 'melodrama' betitelde toneelspel trok daar-
entegenn niet exclusief mensen op de goedkope rangen aan; dit is opvallend, omdat 
tijdgenotenn juist meenden dat het melodrama vooral het 'volk' aansprak. 

Al ss we naar de verschillen tussen de rangen kij ken, dan valt dus onder meer de gro-
tee bezetting van de goedkope rangen op maandag op. Deze rangen waren bovendien 
beterr bezet bij een treurspel en een treurspelpremière. Daaruit blijkt een behouden-
dee voorkeur van het 'lagere' schouwburgpubliek, een voorliefde die zij deelde met 
criticii  als de Tooneelkijkers. Dat dit publiek ook de classicistische normen van die 
criticii  aanhing, is daarmee niet gezegd; als vermeld trokken vermoedelijk andere as-
pecten,, zoals de bekendheid van de stukken of de eerste acteur, hen aan. 

TONEELAANBODD EN TONEELBELEID 

Anderss dan verwacht stonden toneelmatige aspecten bij het toneelbezoek van het 
grotee publiek dus niet op de voorgrond. Deze conclusie stoelt voornamelijk op re-
cettess en zaalbezettingen uit de periode na 1820-21. In deze periode liepen de re-
cettess niet altijd parallel aan de opvoeringsfrequenties, en het publiek sloeg dus 
somss een andere richting in dan de opvoeringsfrequenties wilden doen geloven. Ik 
benn in deze slotconclusie dan ook voorzichtig geweest met het gebruik van uit-
sluitendd opvoeringsfrequenties, al waren die vermoedelijk veelzeggender voor het 
toneelbezoekk vóór 1820-21 dan daarna. 

Nietteminn zijn opvoeringsfrequenties als weergave van het toneelbeleid van be-
lang,, omdat dit het aanbod en daarmee het toneelbezoek mede bepaalde. Opvoe-
ringsfrequentiess weerspiegelen het toneelbeleid als invloedsfactor op het toneel-
bezoek. . 
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Datt beleid was onder het acteursbestuur vóór 1820-21 duidelijk anders dan on-
derr de commissarissen. Het acteursbestuur zorgde met veel benefieten voor alle to-
neelspelerss bijvoorbeeld goed voor eigen gelederen; de latere commissarissen be-
perktenn het aantal benefieten, die toen ook nog slechts voor de eerste acteurs gege-
venn werden. Debuten waren er vóór 1820-21 minder dan daarna; dit zal wel met de 
toenemendee ouderdom van de acteurs in de periode te maken hebben. 

Dee grootste kwantitatieve verschillen zijn evenwel in het genre, de broncultuur 
enn het decor te constateren. Vóór 1820-21 stond het toneelspel vaak op het pro-
gramma,, daarna veel minder. Dit genre werd in de eerste drie seizoenen na het 
aantredenn van de commissarissen veelal vervangen door het treurspel, na 1825-26 
doorr het zangspel. Het 'melodrama', zoals sommige toneelspelen door het toneel-
tijdschriftt De Tooneelkijker genoemd werden, stond van 1820-21 tot en met 1824-
255 en na 1832-33 veel minder dan onder het acteursbestuur, en van 1825-26 tot en 
mett 1832-33 helemaal niet meer op het programma. Van 1820-21 tot 1822-23 kwa-
menn er bovendien op zaterdag meer oorspronkelijk Nederlandse stukken op het 
repertoire.. Met de komst van J.F. Pfeiffer in 1820-21 waren er bovendien roman-
tischee ad hocdecors te bewonderen, die de oudere classicistische standaarddecors 
aanvulden.. Ook kostuums werden na 1820-21 hersteld en aangevuld, maar of hier 
sprakee was van een nieuwe stijl, is niet bekend. 

Ditt alles hangt nauw samen met de verschillende visie van de twee schouwburg-
besturenn op het toneel. Volgens tijdgenoten zocht het gemiddelde publiek in de 
schouwburgg vermaak en ontspanning, en verwachtte het dat er wat te zien en te 
horenn was; de voorstellingen moesten, om met Wiselius te spreken, de zintuigen 
beroeren,, niet het verstand. Gezien mijn bevindingen ten aanzien van de in-
vloedsfactorenn op het toneelbezoek, was het de gemiddelde toeschouwer vermoe-
delijkk grotendeels onverschillig hoe aan die behoefte tegemoet gekomen werd, al 
iss enerzijds een lichte voorkeur voor het toneelspel als genre te constateren, an-
derzijdss voor het treurspel - beide mogelijk bij verschillende publiekssegmenten. 
Aann de manier waarop het publiek tevreden gesteld werd, was het schouwburg-
bestuurr daarentegen heel veel gelegen, in sterke mate de directie van na 1820-21. 
Richttee het acteursbestuur zich mogelijk in meer of mindere mate naar de wensen 
vann het publiek, de commissarissen was het om de leiding van de Volksgeest' te 
doen.. Dat oog en oor gestreeld moest worden, was hun om het even, maar dat 
diendee wel met juiste, dat wil zeggen politiek veilige middelen te gebeuren. Het 
Volk '' volgde de aanschouwelijk gemaakte situaties op het toneel volgens hen ge-
makkelijkk na, en dus was het vooral zaak ethisch juiste voorstellingen aan te bie-
den.. Toneelspelen, vooral Franse, verstoorden naar hun mening de maatschappe-
lijk ee orde en hielden derhalve het gevaar van revolutie in. Met de Franse Revolutie 
enn de Bataafs-Franse tijd nog vers in het geheugen, moesten zulke stukken uit de 
schouwburgg geweerd worden. Het programmeringsbeleid van de commissarissen 
wass gericht op Nederlandse stukken die de eigen zeden en gewoonten weergaven, 
enn op andere genres dan toneelspelen, met name op treurspel, blijspel, zangspel en 
ballet.. Die laatste twee genres moesten voldoen aan de 'zintuiglijke' voorkeuren 
vann het publiek. Om daaraan tegemoet te komen, stelden de commissarissen ook 
decorateurr F.J. Pfeiffer aan, die nieuwe, romantische ad hoe-decors voor deze to-
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neelsoortenn bouwde. Zelfs de toneelvloer werd voor de nieuwe decors veranderd. 
Onderr commissaris Hooft was het beleid nog tamelijk traditioneel, met een treur-
off  blijspel als hoofdspel, en een ballet als nastuk. Van 's-Gravenweert bracht met 
dee invoering van het zangspel het aanschouwelijke ook als hoofdspel naar voren. 
Hett nastuk kreeg door bezuinigingen op het corps de ballet toen minder aandacht. 

Intussenn wilden de commissarissen het toneel ook uit haar, volgens hen, am-
bachtelijkee karakter losweken en tot Kunst verheffen. De makers van een voor-
stellingg moesten niet alleen meer praktische, maar ook theoretische kennis bezit-
ten,, en dienden zo mogelijk aan officiële opleidingen geschoold te zijn. Voor het 
treur-- en blijspel stelden de commissarissen het Fonds voor toneelspelers in, voor 
hett zangspel richtten zij de Muziek- en zangschool op. De decorateur had de 
Kunstopleidingg doorlopen. Ook in de aanwezige opleidingen blijkt de genologi-
schee voorkeur van de commissarissen; in een opleiding voor het toneelspel was 
niett voorzien. 

Hett nationalistische en anti-revolutionaire beleid van de commissarissen kostte 
overigenss vooral wegens de hoge decorkosten veel geld. Daarom deden zij een be-
roepp op gemeente, provincie en rijk voor subsidie, onder aanvoering van hun 
maatschappijbetrokkenn argumenten. Zij kregen inderdaad geld, dat tot 1840-41 
bleeff  stromen; toen werd de kraan ten gevolge van de hoge kosten van de afgelo-
penn Belgische Opstand dicht gedraaid - door onvoorziene omstandigheden dus, 
niett door principiële overwegingen. 

Hett door latere historici veel genoemde 'verval' van de Amsterdamse schouw-
burgg bestond tenslotte alleen in de ogen van een kring anti-revolutionaire toneel-
liefhebberss en critici, waarvan in mijn studie de recensenten van De Tooneelkijker 
naarr voren kwamen. De neergang was volgens hen te wijten aan de vertolking van 
Duitsee en Franse vertalingen die de gelijkheid der standen propageerden, hetgeen 
dezee recensenten politiek onwenselijk vonden. Volgens anderen, Cramer en de 
criticii  van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, was 
vann dit soort verval geen sprake. Als de schouwburg 'kwijnde', dan was dat omdat 
err naar de smaak van het 'algemeen' publiek te weinig van zulke 'romantische' 
stukkenn vertoond werden. Met dit 'algemeen' publiek is vermoedelijk niet de gro-
tee massa bedoeld, want als gezegd ging het grootste deel van het publiek naar de 
schouwburgg voor een avondje uit. Er waren waarschijnlijk wel publieksgroepen 
diee een voorkeur voor 'romantisch' toneel hadden. Vóór 1820-21 lijk t aan die be-
hoeftee voldaan te zijn. Na 1820-21 remden de commissarissen de 'romantiek' af, 
uitt angst voor herhaling van de achttiende-eeuwse onrust en macht van het 'volk'. 



Epiloog g 

Aann het begin van het onderzoek had ik hoge pretenties: ik wilde het anonieme 
publiek,, indirect, stem geven. Wat is daar nu van terecht gekomen? Heb ik de 
anonimii  aan het woord gelaten? Nee. Op de recensenten na heb ik vrijwel geen 
enkelee individuele toeschouwer laten spreken. Ik had natuurlijk ego-documenten 
alss dagboeken en brieven kunnen gebruiken, of toeschouwersreacties in toneelre-
censies,, maar die zijn niet in zulke ruime mate overgeleverd, dat een systematisch 
onderzoekk naar de individuele verwachting en waardering van de voorstellingen 
mogelijkk was. 

Omdatt het anonieme publiek zich niet stelselmatig over de voorstellingen uit-
liet,, weet ik niet wat het innerlijk bewoog om naar de schouwburg te gaan. Ik heb 
geenn zicht gekregen op wat het publiek van een voorstelling vond, hoe zij ernaar 
keek,, óf en hoe het haar raakte. Evenmin weet ik hoe het zich als kijker gedroeg: 
off  het de blik op het toneel even makkelijk afwisselde met het halen van een glas 
punchh of het kletsen met de buurman; of daarentegen met het boekje in de hand 
controleerdee of de spelers zich wel aan hun tekst hielden; of zich liet overspoelen 
doorr de muziek en overrompelen door de praal van het decor. 

Hett anonieme publiek is een gedifferentieerde massa geworden. Ik heb de toe-
schouwerss wel in groepen kunnen onderscheiden, en patronen van bezoek zicht-
baarr kunnen maken, op een analytisch-descriptieve manier. De uitspraken van de 
recensentenn heb ik apart bestudeerd en tegen het toneelbezoek van het anonieme 
publiekk afgezet. Met deze differentiatie is duidelijk geworden wat de krachten en 
tegenkrachtenn in het veld van vraag en aanbod waren. Daarmee is gedeeltelijk naar 
vorenn gekomen waarom bepaalde soorten toneel overleefden en andere niet. 

Opp zoek naar toegangswegen om zicht te krijgen op het toneelbezoek, heb ik 
aspectenn uit de context scherper naar voren gebracht. Om te weten te komen wel-
kee elementen van een voorstelling het toneelbezoek beïnvloedden, moest ik 
nauwkeurigg weten hoe die er uitzagen; voordat ik het toneelbezoek in kaart 
bracht,, moest ik weten wat er in de schouwburg te 'koop' was. Daarom heb ik 
verschillendee aspecten uit het toneelaanbod preciezer dan tot dan toe gebeurd 
was,, onderzocht, zoals: contemporaine genre-indelingen, het emplooisysteem, 
soortenn decors en kostuums. Ook de manier waarop het aanbod georganiseerd 
was,, kon het toneelbezoek beïnvloeden. Om die reden heb ik ook aspecten uit de 
toneelorganisatiee bestudeerd, zoals: de samenstelling van het schouwburgbestuur, 
haarr relatie tot de recensenten, en haar verantwoordelijkheid voor het repertoire. 
Omm de kwantitatieve gegevens met betrekking tot het toneelbezoek te kunnen in-
terpreteren,, moest ik bovendien weten hoe die gegevens samengesteld waren, en 
daartoee onderzoeken wat er aan het toneelbezoek vooraf ging: waar men kaartjes 
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konn kopen, welke kaarten er waren, waar men kon gaan zitten, en hoe een speel-
avondd er uitzag. 

Doorr zulke aspecten van 'aanbod' en 'distributie' niet als losse onderdelen aan 
tee reiken, maar met het toneelbezoek te integreren, heb ik mijns inziens meer zicht 
gekregenn op de manier waarop de schouwburg functioneerde. Het onderzoek is 
niett uitsluitend een studie naar toneelbezoek geworden, maar ook een bijdrage 
aann de kennis van de Amsterdamse Schouwburg als geheel. 

Dezee studie beoogde niet het laatste woord over het onderwerp te zijn. Er zijn 
nogg verschillende aspecten die nader onderzoek verdienen. 

Hett kwantitatieve onderzoek is bedoeld als een eerste inventarisatie. Ofschoon 
dee beschikbare kwantitatieve gegevens over het grootste deel van de onderzoeks-
periodee tamelijk ruw zijn, is het - in een andere studie - misschien mogelijk de 
conclusiess hier en daar aan te scherpen door middel van statistische toetsing. 
Bronnenn met gegevens over rangbezettingen zijn voor mijn periode schaars. Voor 
zoverr ze aanwezig zijn, heb ik ze gebruikt om het toneelbezoek per rang te bestu-
deren.. Dit onderzoek kan wellicht nog verfijnd worden door de kaartverkoop per 
rangg statistisch te bewerken. 

Verderr zou ik de opvattingen van de participanten in de toneelwereld, zoals be-
leidsmakerss en critici, verder willen onderzoeken. De toneelliefhebbers behoor-
denn tot een kleine kring van geletterden, die dikwijl s ook participeerden in ande-
ree culturele instituties, zoals genootschappen, boekhandels, muziekinstellingen, 
etc,, en misschien ook banden met de overheid hadden. Zij hebben zich vermoe-
delijkk niet alleen over het toneel uitgelaten, maar ook over andere cultuuruitingen. 
Ikk zou graag willen weten hoe de verschillende politiek-culturele opinies verdeeld 
warenn over de deelnemers aan het Amsterdamse toneel- en cultuurleven. Hoe 
overheersendd waren de verschillende stromingen, hoe representatief waren zij 
voorr het theaterbezoek van het grote publiek, en welke verschillen waren er in de 
loopp der tijd? Om hier meer over aan de weet te komen, zou onder meer een pros-
opografischh onderzoek van de cultuurdeelnemers dienstig zijn. 

Eenn ander, misschien verwant, aspect, is de plaats van andere Amsterdamse 
theaterss in de negentiende-eeuwse toneelwereld. Als de Amsterdamse schouw-
burgg vooral een theater voor sociale middengroepen was, waren de andere 
theaterss dan inderdaad bij uitstek de plaats voor andere sociale groeperingen? 
Gingenn er veel arbeiders naar liefhebberijtheaters, en inderdaad veel 'gegoeden' 
naarr het Theatre Francais? Wat zocht de burgerstand in de Hoogduitsche 
Schouwburgg en de Salon des Variétés? Was er in die theaters een ander aanbod, en 
inn hoeverre werd daar rekening gehouden met, mogelijk verschillende, publieks-
wensen?? Was men er liberaler ten aanzien van de programmering? Welke rol 
speeldee de door de schouwburgcommissarissen ingestelde censuur bij de kleine 
theaters? ? 

Ookk een uitbreiding in de tijd is wenselijk. Ik ben nieuwsgierig geworden naar 
dee voorgeschiedenis. Er waren negentiende-eeuwers die wezen op een 'romanti-
scher'' soort toneel in de Bataafs-Franse tijd: meer toneelspelen, meer zangspelen. 
Welkk soort toneel werd er toen werkelijk gezien? Wat was het doel van het toneel 
inn die periode? Was de behoudende politiek van de commissarissen in mijn on-
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derzoekstijdd nieuw, of was hij terug te voeren op perioden in de achttiende eeuw? 
Eenn ander element vormen de tijdschriften; er waren in de achttiende eeuw diver-
see tijdschriften met dezelfde naam als in de eerste helft van de negentiende eeuw; 
watt was hun onderlinge relatie? Ook de periode na 1840-41 is interessant voor na-
derr onderzoek. Het zogenaamde 'verval' uit het begin van de negentiende eeuw 
schreedtt volgens verschillende toneelhistorici voort. Wat betekent dat, gezien de 
relativeringg van het vervalsbegrip in mijn onderzoeksperiode? 

Mij nn wensen zijn even zoveel pleidooien voor uitbreiding van het onderzoek 
naarr de context van de voorstelling. Theaterwetenschap dankt haar bestaansrecht 
aann de voorstelling, maar de beschrijving en analyse daarvan is, hoe belangwek-
kendd ook, mijns inziens niet voldoende om te weten te komen welke plaats het 
theaterr in de maatschappij bekleedde. Om de functie van het toneel voor verschil-
lendee groepen toeschouwers te achterhalen, is naar mijn mening onderzoek naar 
dee sociaal- en politiek-maatschappelijke context onmisbaar. 
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BIJLAGEE I 

BEREKENINGG VAN DE 'KOOPKRACHT' VAN AMBACHTSMENSEN EN WERKLIEDEN 

Berekeningg van de prijzen: 
::"aardappelen:: - gemiddelde prijs per mud (= 100 liter): 

Zeeuwse:: ƒ2,13; Friese: ƒ1,67. 
-- gemiddelde prijs per liter: 
Zeeuwse:: ƒ0,0213; Friese: ƒ0,0167. 
-- calorische waarde van aardappelen met schil, per liter: 583 kCal. 
idemm zonder schil: 476 kCal. 
-- prijs van Zeeuwse aard. met schil bij calorisch minimum van 2500: 
25000 kCal x 1/583 1 x ƒ0,0213 = ƒ0,09. 
idemm van Friese: 2500 kCal x 1/583 1 x ƒ0,0167 = ƒ0,07. 
prijss van Zeeuwse aard. zonder schil bij calorisch minimum van 2500: 
25000 kCal x 1/467 1 x ƒ0,0213 = ƒ0,11. 
idemm van Friese: 2500 kCal x 1/467 1 x ƒ0,0167 - ƒ0,08. 
->> ƒ0,07 - ƒ0,11 per persoon per dag = 
ƒ0,499 - ƒ0,77 per persoon per week -
ƒ1,966 - ƒ3,08 voor 4 personen per week. 

::""  tarwebrood: - gemiddelde prijs 1816-1831 per 3 Amsterdamse ponden 
(== 1473,27 g): ƒ0,35 -> 
perr kg: ƒ0,35 / 1473,27 g x 1000 g = ƒ0,2376; 
gemiddeldee prijs 1832-1841 per 1,5 kg: 
ƒ0,377 -> per kg: ƒ0,37 / 1500 g x 1000 g = ƒ0,2437. 
gemiddeldee prijs 1816-1841: ƒ0,2425. 

-- cal. waarde 1 kg tarwebrood: 3320 kCal. 
-- prijs bij cal. min. van 2500 kCal: 2500 x (1000 / 3320 g) x ƒ0.2425 = 
ƒ0,188 per persoon per dag = 
ƒ1,266 per persoon per week = 
ƒ5,044 voor 4 personen per week. 

;:'' roggebrood: - gemiddelde prijs 1816-1831 per 3 A'd. ponden: 
ƒ0,158-perr kg: ƒ0,1073; 
gemiddeldee prijs 1832-1841 per 1,5 kg: ƒ0,157 = per kg: ƒ0,1047; 
gemiddeldee prijs 1816-1841: ƒ0,106. 
-- calorische waarde roggebrood per kg: 3185 kCal. 
-- prijs bij cal. minimum van 2500 kCal: 1000/3185 g x 2500 kCal x ƒ0,106 
ƒ0,088 per persoon per dag -
ƒ0,566 per persoon per week = 
ƒ2,244 voor 4 personen per week. 
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TabelTabel 1 Inkomens in stuivers, voor Alkmaar en Amsterdam 

loon: : 

particulierr ambacht 
-- hoog gespecialiseerden 
-- geschoolden 

meesters s 
meesterknechts s 

-- ongeschoolden 
bestt betaalde 
gewonee knechts 
opperlieden n 
anderee knechts 
enn leerjongens 

inn overheidsdienst 
-- geschoolden 

onderbazen n 
(meester)knechts s 
commandeurs s 
opzichters s 

-- ongeschoolden 
gewonee knechts 
oppers/sjouwers s 
jongmaatjes s 

fabriekmatigg georganiseerde 
-- geschoolden 

knechts s 
-- ongeschoolden 

'modale'' arbeiders 

ALKMAAR " " 

lang g 

>30 0 

26-28 8 
24-26 6 

18-20 0 
lager, , 

22 2 

ca.20? ? 
15-16 6 

bedrijven n 

16-20 0 
15-16 6 

kort t 

23-28 8 
23-28 8 

16 6 
variërend d 

14,5 5 

14,5 5 

mi i ddel l 

20-24 4 
20 0 

14 4 

18 8 

12--

12--

13 3 

13 3 

AMSTERDAM M 

langg kort 

28-30" " 
ca.25-27n n 

23-27k/zz 20-23k/z 

18k/z-19nn 16k/z 

37-50d d 

30-32d d 

25-28dd 25d 

20d d 

14-25/28d d 

18-20dd 17d 

ca.3-6dd 6d 

middel l 

18-20k/z z 

14-16k/z z 

21-22d d 

12-20d d 

16d d 

5d d 

16-34z22 gemiddeld 

VerklaringVerklaring der tekens: 

Noordegraaf,, Daglonen. 
dd Diederiks, 231-248. 
kk Knotter, 'De Amsterdamsche bouwnijverheid', 132, tabel 5, opgave voor 1810, 1853; 146-147, 

bijlagee 2. 

""  Nusteling, 252-253, tabel 5.1; opgave voor 1809-1850. 
77 Van Zanden, 'Lonen', 12, tabel 3 (zie Knotter, tabel 5). 
7272 Ibidem, 8, tabel 2; opgave voor 1816/'19, 1827732, 1836. 

Opmerking: Opmerking: 
Noordegraaf,, Knotter en Van Zanden geven de knechtslonen exclusief de toeslag voor de baas; 
Nustelingg vermeldt deze lonen inclusief de toeslag. In de tabel is dit bedrag, dat ongeveer 10% 
zouu bedragen, van de door Nusteling opgegeven knechtslonen afgetrokken. Diederiks doet geen 
uitspraakk over eventuele inhoudingen op het knechtsloon; de inkomens die hij vermeldt, zijn in 
hunn geheel overgenomen. 
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TabelTabel 2 Geschat besteedbaar inkomen in de nijverheidssector 

AMSTERDAM M 

jaarloonn op basis van 
zomerloonn en arbeidsjaar 
vann 300 dagen; in guldens 

jaarloonn weekloon 
93%% van zomerloon op jrbasis in guldens 

particulierr ambacht 

-- hoog gespecialiseerden 

-- geschoolden 

meesters s 

meesterknechts s 

-- ongeschoolden 
bestt betaalde 
gewonee knechts 

opperlieden n 
anderee knechts 
enn leerjongens 

inn overheidsdienst 

-- geschoolden 

>450, --

420-45 0 0 
375-40 5 5 

345-40 5 5 
270-28 5 5 

>418,50 0 

390,60-418,50 0 
348,75-376,65 5 

320,85-376,65 5 

251,10-265,05 5 

>8,05 5 

7,51-8,05 5 

6,71-7,24 4 

6,17-7,24 4 

4,83-5,10 0 

lager;; variere nd d 

onderbazen n 
(meester)knechts s 
commandeurs s 
opzichters s 

-- ongeschoolden 
gewonee knechts 

oppers/sjouwers s 
jongmaatjes s 

fabriekmatigg georganiseerde 
-geschoolden n 

knechts s 
-ongeschoolden n 

'modale'' arbeiders 

555-750 0 
450-480 0 
375-420 0 
300 0 

210-375/420 0 

270-300 0 
45-90 0 

bedrijven n 

240-300 0 

240-510 0 

516,15-697,50 0 
418,50-446,40 0 
348,75-390,60 0 
279 9 

195,30-348,75/ / 
390,60 0 
251,10-279 9 
41,85-83,70 0 

223,20-279 9 

223,20-474,30 0 

9,93-13,41 1 
8,05-8,59 9 
6,71-7,51 1 
5,37 7 

3,76-6,71/7,51 1 

4,83-5,37 7 
0,80-1,60 0 

4,29-5,37 7 

4,29-9,12 2 

VerklaringVerklaring der tekens: 
:::: '' Alkmaarse gegevens 
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TabelTabel 3 Hypothetisch aandeel van de kosten van voeding, bij een dagelijks verbruik v.e. 

calorischcalorisch minimum a 2500 kCal aan TARWE, uitgedrukt in percentages van het weekloon 

AMSTERDAM M 

44 personen 66 personen 

>63 3 

63-67 7 

70-75 5 

70-82 2 
99-104 4 

particulierr ambacht 

-- hoog gespecialiseerden 

-- geschoolden 

meesters s 

meesterknechts s 

-- ongeschoolden 

bestt betaalde 
gewonee knechts 
opperlieden n 
anderee knechts 
enn leerjongens 

inn overheidsdienst 
-- geschoolden 

onderbazen n 
(meester)knechts s 

commandeurs s 

opzichters s 

-- ongeschoolden 

gewonee knechts 
oppers/sjouwers s 

jongmaatjess — 

fabriekmatigg georganiseerde bedrijven 

-geschoolden n 

knechtss 94-118 
-ongeschoolden n 

'modale 'arbeiderss 55-118 

38-51 1 
59-63 3 
67-75 5 
94 4 

67-134 4 

94-104 4 

hoger;; variërend 

>94 4 

94-10 1 1 
104-11 3 3 

108-12 3 3 
148-15 7 7 

56-7 6 6 
88-9 4 4 
101-11 3 3 
141 1 

101-20 1 1 
141-15 7 7 

141-17 6 6 

83-17 6 6 
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TabelTabel 4 Hypothetisch aandeel van de kosten van voeding per gezin per week, hij een ver-

bruikbruik van een calorisch minimum a 2500 kCal aan ROGGE, uitgedrukt in percentages van 

hethet weekloon 

AMSTERDAM M 

44 personen 66 personen 

particulierr ambacht 
-- hoog gespeciaüseerden 
-- geschoolden 

meesters s 
meesterknechts s 

-- ongeschoolden 
bestt betaalde 
gewonee knechts 
opperlieden n 
anderee knechts 
enn leerjongens 

inn overheidsdienst 
-- geschoolden 

onderbazen n 
(meester)knechts s 
commandeurs s 
opzichters s 

-- ongeschoolden 
gewonee knechts 
oppers/sjouwers s 
jongmaatjes s 

fabriekmatigg georganiseerde bedri 
-- geschoolden 

knechts s 
-- ongeschoolden 

'modale'' arbeiders 

>28 8 

28-30 0 
31-33 3 

31-36 6 
44-46 6 

17-21 1 
26-28 8 
30-33 3 
42 2 

30-60 0 
42-46 6 

ven n 

42-52 2 

25-52 2 

ho o ger;; vanerenc 

>42 2 

42-45 5 

46-50 0 

46-55 5 

66-70 0 

25-34 4 
39-42 2 
45-50 0 
63 3 

45-89 9 
63-70 0 

63-78 8 

37-78 8 
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TabelTabel 5 Hypothetisch aandeel van de kosten van voeding per gezin per week, bij een ver-
bruikbruik van een calorisch minimum a 2500 kCalaan AARDAPPELEN, uitgedrukt in percen-
tagestages van het weekloon 

AMSTERDAM M 

44 personen 66 personen 

particulierr ambacht 
-- hoog gespecialiseerden 
-- geschoolden 

meesters s 
meesterknechts s 

-- ongeschoolden 
bestt betaalde 
gewonee knechts 
opperlieden n 
anderee knechts 
enn leerjongens 

inn overheidsdienst 
-- geschoolden 

onderbazen n 
(meester)knechts s 
commandeurs s 
opzichters s 

-- ongeschoolden 
gewonee knechts 
oppers/ss j ou wers 
jongmaatjes s 

fabriekmatigg georganiseerde 
-- geschoolden 

knechts s 
-- ongeschoolden 

'modale'' arbeiders 

>24-38 8 

24-38/26-41 1 
27-43/29-46 6 

27-43/32-50 0 
38-60/41-64 4 

hoger;; variërend 

15-23/19-31 1 
23-36/24-38 8 
26-41/29-46 6 
37-57 7 

26-41/52-82 2 
37-57/41-64 4 

bedrijven n 

37-57/46-72 2 

22-34/46-72 2 

>37-5 7 7 

37-57/39-6 2 2 

44-64/44-6 9 9 

41-64/48-7 5 5 

58-91/61-9 6 6 

22-35/30-4 7 7 

34-54/37-5 7 7 

39-62/44-6 9 9 

55-8 6 6 

39-62/78-12 3 3 

61-96/55-8 6 6 

55-86/69-10 8 8 

32-51/69-10 8 8 
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TabelTabel 6 Huren; percentages van het geschatte jaarloon. 

particulierr ambacht 

-- hoog gespecialiseerder) 

-- geschoolden 

meesters s 

meesterknechts s 

-ongeschoo lden n 
bestt betaalde 
gewonee knechts 

opperl ieden n 

anderee knechts 
enn leerjongens 

inn overheidsdienst 
-- geschoolden 

onderbazen n 

(meester)knechts s 

commandeurs s 

opzichters s 

-ongeschoo lden n 

gewonee knecht 

oppers/s jouwers s 

jongmaatjes"'"""" " 

fabriekmatigg georganiseerc 
-- geschoolden 

knechts s 

-- ongeschoolden 

'modale'' arbeiders 

gem.jr.Ioonn in 

guldenss bij 9 3% 

v /hzomer loonn bij 

3000 dagen p.j. 

>418,50 0 

404,55 5 

362,70 0 

348,75 5 

258 8 

606,83 3 

432,45 5 

369,68 8 

279 9 

195,30 0 
390,60" " 

265,05 5 

ee bedrijven 

251,10 0 

223,20 0 
474,30" " 

AMSTERDAM M 

huur r 

bijj  ƒ10 
huur r 
bijj  ƒ50 

jaarhuurr in % v/h 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 
4 4 

2 2 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
3 3 

4 4 

4 4 

5 5 
2 2 

12 2 

12 2 

14 4 

14 4 

20 0 

8 8 
12 2 

14 4 

18 8 

26 6 
13 3 

19 9 

20 0 

22 2 
11 1 

huur r 

bijj  ƒ100 
aarloon n 

24 4 

25 5 

28 8 

29 9 

39 9 

17 7 

23 3 

27 7 

36 6 

51 1 
26 6 

38 8 

40 0 

45 5 
21 1 

VerklaringVerklaring der tekens: 
""  de percentages zijn afgerond. 
"""""  omdat de opgegeven jaarlonen hier zeer uiteenlopen, is hier het gemiddelde gegeven van het 

minimum-- en maximum opgegeven loon. 
"'* **  aangenomen wordt dat jongmaatjes inwoonden bij hun ouders of bazen; hun jaarinkomen is 

tee gering om een zelfstandige woning te kunnen betalen. 
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TabelTabel 7 Hypothetisch aandeel van enkele minimale kosten, uitgedrukt in percentages van 
hethet maximaal opgegeven weekloon 

particulierr ambacht 
-- hoog gespecialiseerder! 
-- geschoolden 

meesters s 
meesterknechts s 

-- ongeschoolden 
bestt betaalde 
gewonee knechts 
opperlieden n 
anderee knechts 
enn leerjongens 

inn overheidsdienst 
-- geschoolden 

onderbazen n 
(meester)knechts s 
commandeurs s 
opzichters s 

-- ongeschoolden 
gewonee knechts 
oppers/sjouwers s 
jongmaatjes s 

fabriekmatigg georganiseerde 
-- geschoolden 

knechts s 
ongeschoolden n 
'modale'' arbeiders 

rogge/aard. . 

28/24-38 8 

28/24-38 8 
31/27-43 3 

31/27-43 3 
44/38-60 0 

17/15-23 3 
26/23-36 6 
30/26-41 1 
42/37-57 7 

30/26-41 1 
42/37-57 7 

bedrijven n 

42/37-57 7 

25/22-34 4 

AMSTERDAM M 

huur r 

10 0 

10 0 
10 0 

10 0 
10 0 

meer; ; 

10 0 
10 0 
10 0 
10 0 

10 0 
10 0 

10 0 

10 0 

overigg ƒ1 

12 2 

12 2 
14 4 

14 4 
20 0 

variërend d 

8 8 
12 2 
13 3 
19 9 

13 3 
19 9 

19 9 

11 1 

totaal l 

50/46-60 0 

50/46-60 0 
55/51-67 7 

55/51-67 7 
74/68-90 0 

35/33-41 1 
48/45-58 8 
53/49-64 4 
71/66-86 6 

53/49-64 4 
71/66-86 6 

71/66-86 6 

46/43-55 5 
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TabelTabel 8 Percentage van weekloon uitgegeven aan voeding; in werkelijkheid, volgens opga-

veve huishoudboekjes; theoretisch, bij cal. minimum van 2500 kCal, en bij zelfde inkomen en 

gezinsgroottegezinsgrootte als in huishoudboekjes 

BUDGETTENN T H E O R E T I S CH 

nrr aard.+brood overige totaal rogge/aard. 

voed.midd.. voed.midd. 

34 4 
32 2 
52 2 
45 5 
43 3 
27 7 
29 9 

19 9 
22 22 
32 2 
31 1 
28 8 
33 3 
33 3 

53 3 
54 4 
84 4 
76 6 
61 1 
60 0 
62 2 

36/58-65 5 
32/51-58 8 
62/99-113 3 
75// 119-135 
64/103-116 6 
47/41-64 4 
47/75 5 

VerklaringVerklaring der nummers: 
1.. Arbeider bij machinefabriek en scheepswerf ce Amsterdam; 1854; 4 kinderen; totale uitga-

ven/inkomsten:: ƒ14,06. 
2.. Idem; 2 kinderen; tot. uitg./ink.: ƒ10,60. 
3.. Idem; 5 kinderen; tot. uitg./ink.: ƒ9,52. 
4.. Idem; 5 kinderen; tot. uitg./ink.: ƒ7,93. 
5.. Idem; 4 kinderen; tot. uigt./ink.: ƒ7,89. 
6.. Houtzagersknecht uit Amsterdam; 1863; 3 kinderen; tot. uitg./ink.: ƒ6,=. 
7.. Ambachtsman uit Amsterdam; 1855; 3 kinderen; tot. uitg./ink.: ƒ9,80. 

Bronnen: Bronnen: 
nrs.. 1 t/m 6: Brugmans, De arbeidende klasse, 162-163. 
nr.7:: Giele, Arbeidersleven, 42. 
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BIJLAGEE 2 

L I JSTT VAN OPGEVOERDE TONEELSTUKKEN (HOOFDSPELEN) 1814-18411 

alfabetischh op auteur 

*,, Armando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte, za. in 4 bedr., n.h. It. 
*,, Azemia, of de wilden, za. 
::",, Barbier, de, van Strasburg, of de Frankfurter loterij, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 

,, Camilla, za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
*,, Democritus, bl. 
*,, Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud souffleur, bl. in 1 

bedr.,, n.h. Fr. 
*,, Deugdzame galeislaaf, de 
*,, Dochter, de, van Dominique, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
*,, Elizabeth, koningin van Engeland, za. n.h. Ho-du. 
::",, Emma, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
:;",, Faniska, of de zegepraal der deugd, za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
::",, Fidelio, za. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
*,, Geheim huwelijk, het, za. in 2 bedr., u.h. It., n.h. Fr. 
*,, Gesner, of het Zwitsersch huisgezin, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
:;",, Gevangene, de, of de gelijkenis, za. 
*,, Gevolg, het, van een gemaskerd bal, bl. in 1 bedr., n.h Fr. 
*,, Gevondene brieventasch, de, of berouw en voldoening, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
*,, Grootvader, de, of de twee levensperken, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
*,, Hendrik de Vierde huisvader, of het driekoningsfeest te Fontainebleau, gesch. bl. in 1 

bedr.,, n.h. Fr. 
*,, Hollandsche flankeur, de, of het herbergsmeisje op de grenzen, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
*,, Horatiërs, de, en Curiatiërs, za. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
'"%% Hulde aan de zanggodinnen 
;:",, Huwelijk, het, van figaro, za. in 4 bedr., n.h. Fr. 
'•'%'•'% Ida van Falkenstein, Ned. to. in 4 bedr. Il Fanatico par la musica, kom. op. 
*,, Jonkvrouw, de, van het meir, za. in 2 bedr. 
*,, Kamertje, het, van een waschmeisje, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
:;",, Koopman Stark, of het Duitsche huisgezin, fam.taf. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
*,, Landjonker, de, voor de eerste maal in de residentie 
"',"', Losse schot, het, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
*,, Loterijbriefje, het, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
,, Margaretha van Anjou, koninginne van Engeland, za. in 3 bedr., n.h. It. 

*,*, Medeminnaars, de, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
*,, Mijn vriend de gouverneur, za. in 1 bedr., n.h. Eng. 
::',, Minnaars, de, op stelten, of de heibewooners, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
"",, Minnaar, de, op de proef of het zonderlinge tweegevecht, bl. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 

11 Deze lijst is samengesteld aan de hand van de toneelaffiches van de Amsterdamse Schouw-
burg;; de daar vermelde gegevens zijn aangevuld met behulp van de in de proloog genoemde cata-
logi.. Uit het oogpunt van consequentheid heb ik geen eigen aanpassingen gemaakt; om die reden 
iss bijvoorbeeld bij enkele Shakespeare-bewerkingen van Ducis de naam van de oorspronkelijke 
auteurr niet vermeld. 
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:[:[ \\ Misleide echtgenoote, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
;:",, Oom, de, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
*,, Opera-repetitie, de, za. in 4 bedr., n.h. It. 
;;",, Othello, de moor van Venetïèn, za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
;:',, Ouderwetsche trant, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
;:",, Oud-oom, de, en zijn nichtje, of de kindervriend, vro.bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
::",, Page, de 
'•','•', Reis, de, ter bruiloft, bl. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
*,, Reis, de, van Gent naar Ostende, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
::~,, Rentmeester, de, bl. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
::",, Repetitie, de, van een zangspel, za. in 2 bedr., n.h. It. 
'•'%'•'% Roberto d'Evereux, op. in 4 bedr. 
;;",, Roofzieke ekster, de, za. in 4 bedr. 
;:~,, Saint Maarten, of de gestolen ganzen, bl. 
::',, Slaapwandelaar ster, de, bl. in 2 bedr., n.h. Fr. 
::",, Sofonisba, op. 
:;",, Tancredo, za. in 4 bedr. 
::,, Tom Jones en Fellamar, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
::",, Toovenaar, de, zonder toovenj, za. in 2 bedr., n.h. Fr. 
::",, Twee jonge savojars, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
:;',, Vergeefsche reis, de, of de cachemiren shawl, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
:;",, Verkeerde reiskoffer, de, Ned. to. in 3 bedr. 
;:",, Victorine, to. n.h. Fr. 
::",, Weeshuis, het, of de zegepraal der moederlijke liefde, to. n.h. Hodu. 
; \\ William Shakespeare, of de roeping, hist.to. in 1 bedr., n.h. Eng? 
:;",, Witte burgvrouw, de, za. in 3 bedr. n.h. Fr. 
;;;;::",, Trouwlust, de, Ned. kl. in 1 bedr. 
Aa,, A.J. van der, Metalen kruis, het, Ned. vad.bl. in 1 bedr. 
Alarconn y Mendoza, J.R. de, Don Louis de Vargas, of de edele wraak [wreker], tr. in 5 bedr., 

n.h.. Sp. 
Albini ,, A. [AJ.B. von Meddlhanner], Menagerie, de, bl. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Alfieri ,, V., Agis, tr. in 1 bedr., n.h. It. 
Ancelott [M. Chardon, dame Virginie], Clemence, of de dochter van den advokaat, to. in 2 

bedr.,, n.h. Fr. 
Andrieux,, F.G.J.S./Pieyre, Losbollen, de, of de gewaande doode, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Anseaume,, L., Twee jagers, de, en het melkmeisje, kl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Arnault,, L.E., Gustaaf'Adolf, of de veldslag bij Lutzen, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Arnault,, L.E., Regulus, tr. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Arnould,, A./N. Fournier, Geheim, het, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Arresto,, Ch.G.H., Militaire stand, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Arresto,, Ch.G.H., Oost-lndien-vaarder, de, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Arresto,, Ch.G.H., Vrolijke luim, de, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Arresto,, Ch.G.H., Zoon, de, in vijandelijken dienst, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
d'Aubigny,, T.B., Twee serjanten, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
d'Aubigny,, T.B./A.A.V. Poujol, Grijze man, de, of de rondborstige, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Aude,, J., Zware rouw, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Baale,, H. van, Alexander, Ned. tr. in 5 bedr. 
Baale,, H. van, Saraceenen, de, Ned. tr. in 5 bedr. 
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Babo,, J.M. von, Beloonde moederliefde, de, of de gevolgen e ener nuttige opvoeding, to. in 3 
bedr.,, n.h. Ho-du. 

Babo,, J.M. von, Pols, de, bl. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Baour-Lormian,, P.M.EL., Omasis, ofjosefin Egypte, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Barbaz,, A.L., Lichtzinnige, de, of de gevaren der onbedachtzaamheid, Ned. bl. in 5 bedr. 
Barbaz,, A.L., Logenaar, de, Ned. bl. in 4 bedr. 
Barbaz,, A.L., Pasquin, [land-Jheer van Villa Rosa, Ned. bl. in 5 bedr. 
Bayard,, J.F.A., Koningin, de, van zestien jaren, gesch. to. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Bayard,, J.F.A./G. de Wailly, Oom Philibert, to. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Beaumarchais,, P.A. Caron de, Barbier, de, van Seville, of de onnutte voorzorg, bl. in 4 bedr., 

n.h.. Fr. 
Beaumarchais,, P.A. Caron de, Barbier, de, van Seville fof de nuttelooze voorzorg], za. in 4 

bedr.,, n.h. Fr. 
Beaumarchais,, P.A. Caron de, Eugenia, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Beaumarchais,, P.A. Caron de, Tweede tartuffe, de, of de schuldige moeder, to. in 5 bedr., n.h. 

Fr. . 
Beaumont/Fletchers,, Stille waters hebben diepe gronden, bl. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Beaunoir,, A.L.B. Robineau de, Fanfan en Klaas, of de twee zoogbroeders, to. in 1 bedr., n.h. 

Fr. . 
Beek,, H., Cameleon, het, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Beck,, H., Redding voor redding, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Beeloo,, A., Maria Tesselschade Visscher, op het slot te Muiden, Ned. bl. in 3 bedr. 
Belloy,, P.L.B, de, Gabriëla van Vergy, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Belloy,, P.L.B, de, Gaston en Bayard, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Belloy,, P.L.B, de, Pedro de Wreede, koning van Kastiliën, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Belloy,, P.L.B, de, Zelmire, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Bergh,, P.T.H, van den, Hiëronimus Jamaar, Ned. bl. in 1 bedr. 
Bergh,, P.T.H, van den, Neven, de, Ned. bl. in 4 bedr. 
Bernagie,, P., Constantijn de Groote, Ned. tr. in 5 bedr. 
Bernagie,, P., Huwelijk, het, sluiten, Ned. bl., in 3 bedr. 
Bernagie,, P., Huwelijken staat, de, Ned. kl. in 1 bedr. 
Bertuch,, F.J., Elfride, tr. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Bilderdijk-Schweickhardt,, K.W., Dargo, Ned. tr. in 5 bedr. 
Bilderdijk-Schweickhardt,, K.W., Elfriede, Ned. tr. in 5 bedr. 

Binger,, M.H., Boekhandelaar, de, of het welbetaald handschrift, Ned. bl. in 5 bedr., n.h. Ho-
du. . 

Boirie,, E.C. de/F. Dupetit-Mère, Vrouw, de, in drie gedaanten, of de Venetiaansche huur-
benden,benden, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 

Boissy,, L. de, Hagenaar, de, te Enkhuizen, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Bouilly,, J.N., Abt de l'Epée, de, gesch.bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Bouilly,, J.N., Armand en Constance, of de twee gevaarvolle dagen, hist.za. in 3 bedr., n.h. 

Fr. . 
Bouilly,, J.N., Czaar Peter de Groote, keizer aller Russen, za. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Bouilly,, J.N., Mevrouw de Sévigné, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Bouilly,, J.N., Vrouwenhater, de, to. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Bouilly,, J.N./J.M. Pain, Tenters, hist.bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Bousquet,, J.C., Amsterdam in 1672, Ned. vad.tr. in 5 bedr. 
Bousquet,, J.C., Michiel Adriaansz. de Ruiter te Syracuse, Ned. tr. in 5 bedr. 

http://vad.tr
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Boutett de Monvel, J.M., Clementina en Desormes, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Brandes,, J.C., Verkeerd vertrouwen, 't, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Brandes,, J.C., Vrouw naar de isjaereld, de, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Brazier,, N./Mélesville, A.HJ. Duveyrier, Frederik II te Rutwen, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Brazier,, N./J.T. Merle, Jonkman van zestig jaren, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Bretzner,, C.F., Komplimenten en wind, bl. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Bretzner,, C.F., Physionomie, de, of Kar el en Sophia, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Brifaut,, C, Ninus de Tweede, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Brühl,, F.A. von, Burgemeester, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Buisson,, RU. du, Oude vrijer, de, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Caigniez,, L.C., Wildzang, de, of bet gedwongen huwelijk, to./bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Caigniez,, L.C./T.B. d'Aubigny, Ekster, de, en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal, 

hist.to.. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Calderonn de Barca, P., Sigismundis, of het leven is een droom, tr. in 5 bedr., n.h. Sp. 
Carolet,, Medeminnaar van zichzelven, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Castelh,, I.F. de, Victorijn, of het weeskind en de moordenaar, to. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Chénier,, M.J., Fénelon, of de Kamerijksche kloosterlingen, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Chénier.,, M.J., Hendrik de Achtste, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Collé,, C,Jagtpartij, de, van Hendrik den vierden, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Collin-d'Harleville,, J.F., Gevaren, de, van het ongehuwde leven, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Collin-d'Harleville,, J.F.,, Twistzieke broeders, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Corneille,, P., Cid, de, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Corneille,, P., Cinna, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Corneille,, P., Cinna, of de goedertierenheid van Augustus, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Corneille,, P., Horatius, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Cramer,, A., Rosina van Montessi, of de wanhoop der eerzucht, Ned. to. in 5 bedr. 
Cramer,, A., Visschers-meisje, het, of de ruïne aan den oever van den Rhijn, Ned. to. in 3 

bedr. . 
Crébillon,, PJ. de, Rhadamisthus en Zenohia, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Cuno,, H., Bruidskroon, de, of de [droomverschijning, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Dahmen,, J., Landmeisje, het, of de geheimzinnige minnaar, Ned. za. in 1 bedr. 
Daponte,, L. Donjuan of de steenen gast, za. in 4 bedr., u.h. It., n.h. Ho-du. 
Dartois,, F.V.A./Leon, Karolina, of het Geldersch landmeisje, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Delavigne,, J.F.C., Huwelijks-spiegel, de, voor bejaarden, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Desaugiers,, M.A./Gentil de Chavignac, M.J., Meester Vink, of de vermiste diamant, bl. in 2 

bedr.,, n.h. Fr. 
Desforges,, P.J.B. Choudard,, Doove, de, of het huis vol volk, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Desforges,, P.J.B. Choudard,, Jaloersche vrouw, de, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Desforges,, P.J.P. Choudard, Tom Jones te Londen, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Destouches,, P.N., Gewaande onnozele juffer, de, of de belachelijke poëet, bl. in 3, ook 5 

bedr.,, n.h. Fr. 
Destouches,, P.N., Hovaardige, de, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Destouches,, P.N., Verkwister, de, of de eerlijke bedriegster, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Diderot,, D., Vader, de, des huisgezins, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Dieulafoy,, J.M.A.M., Molenaar, de, van Sans-Souci, hist.bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
DieulaFoi,, J.M.A.M./N. Gersin, Pages, de, van den hertog van Vendöme, bl. in 1 bedr., n.h. 

Fr. . 
Dorvigny,, L.A.,Jocrisse in een nieuwen dienst, klu.bl. in 2 bedr., n.h. Fr. 
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Dorvigny,, L.A., Men doet wat men kan, niet wat men wil, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Dorvigny,, L.A., Wanhoop, de, vanjocrisse, bl. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Dubois,, J.B./Ducange, V., School, de, voor de regters, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Ducange,, V. [V.HJ. Brahain], Bruid, de, van Lammermoor, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Ducange,, V. [V.HJ. Brahain], Kunstenaar, de, en de krijgsman, to. 1 bedr., n.h. Fr. 
Ducis,, J.F., Abufar, of de Arabische woestijnbewooners, to. in 4 bedr., n.h. Fr. 
Ducis,, J.F., Hamlet, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Ducis,, J.F., Macbeth, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Ducis,, J.F./W. Shakespeare, Koning Lear, tr. in 5 bedr., u.h. Eng., n.h. Fr. 
Ducis,, J.F./W. Shakespeare, Othello, of de Moor van Venetiën, tr. in 5 bedr., u.h. Eng., n.h. 

Fr. . 
Dumaniant,, A.J. Bourlin, Edelmoedige dragonder, de, to. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Dumaniant,, A.J. Bourlin, Tot middennacht, of list tegen list, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Dumas,, A., Weduwe, de, en haar echtgenoot, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Dumersan,, T.M., Pauline, of drift en goedhartigheid, bl. in 3 bedr, n.h. Fr. 
Dupaty,, L.E.F.C.M., Dichter, de, en de tooneelspeler, of een blijspel in het blijspel, bl. in 3 

bedr.,, u.h. Fr., n.h. Ho-du. 
Dupaty,, L.E.F.C. M., Militair  arrest, het, of de drie gevangenen, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Dupeuty,, C.D./L.M.Fontan/ C.J.L. Davrigny, Arthur, of zestien jaren later, to. in 2 bedr., 

n.h.. Fr. 
Duval,, Familie Rosenstein, de, of de straatjuffer, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P., Heerschzugtige, de, of wrevelige huisvader, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P., Huwelijksontwerpen, de, of de twee militairen, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P., Invloed, de, der gelijkenis, of de gewaande koning van Polen, hist.bl. in 3 

bedr.,, n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P., Jeugd, de, van Hendrik den vijfden, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P., Montoni, of het kasteel van Udolpho, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P., Schipbreuk, de, of de erfgenamen, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P., Schrijnwerker, de, van Lijfland, of de doorluchtige reizigers, bl. in 3 bedr., n.h. 

Fr. . 
Duval,, A.V.P., Shakespeare minnaar, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Duval,, A.V.P./A.F.F. von Kotzebue, Eduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings, 

hist.to.. in 3 bedr., n.h. Fr. en Ho-du. 
Duval,, G.L.J., Dag, een, in Haarlem, of de geheimzinnige tegen wil en dank, bl. in 3 bedr., 

n.h.. Fr. 
Duval,, G.L.J./T.M. Dumersan, Schoolkameraad, de, of de gunsteling van den minister, bl. in 

33 bedr., n.h. Fr. 
Elsholz,, F. von, Kom hier, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Elvervelt,, H. van, Bedrogen officier, de, Ned.? bl. in 1 bedr. 
Elvervelt,, H. van, Eiland, het, van verwarring, Ned. bl. in 3 bedr. 
Engel,, J.J., Dankbare zoon, de, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Engel,, J.J., Pagie, de, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
d'Epagny,, J.B.R., Bonaventura Violet, Constance, of de gevolgen van den hoogmoed, to. in 

55 bedr., n.h. Fr. 
Ernest,, X.B./E. Scribe/Brulay, Lekkerbek, de, zonder geld, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Etienne,, Ch.G., Asschepoester, ton.za. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Etienne,, Ch.G., Asschepoester, vro.za. in 4 bedr., n.h. Fr. 
Etienne,, Ch.G., Jonge driftige vrouw, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
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Etienne,, Ch.G., Jonge driftige vrouw, de, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Etienne,, Ch.G., Twee schoonzoons, de, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Etienne,, J.G., Gewaande huwelijk, het, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Falbairee de Quingey, Ch.G. Fenouillot de, Deugdzame Galeiroeijer, de, of de beloonde va-

derliefde,derliefde, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Falbairee de Quingey, Ch.G. Fenouillot de, School, de, der zeden, of de gevolgen van een los-

bandigbandig leven, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Falbairee de Quingey, Ch.G. Fenouillot de, Twee gierigaards, de, za. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Favart,, C.S., Soliman de Tweede, of de drie sultanes, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Feith,, R., Ines de Castro, Ned. tr. in 5 bedr. 
Focquenbrock,, W. van [=Focquenbroch?] Min, de, in het Lazarushms, Ned. bl. 
Fodor,, A., Numa Pompilius, tweede koning van Rome, Ned. za. in 3 bedr. 
Foppe,, H.J., Brave vrouw, de, Ned. bl. in 5 bedr. 
Foppe,, H.J., Constantia, keizerinne te Nicomedië, Ned. za. in 1 bedr. 
Foppe,, H.J., Tortuinzoeker, de, Ned. bl. in 5 bedr. 
Foppe,, H.J., Tempelfeest, het, na het vijftigjarig bestaan des Amsterdamschen Stads Schouw-

burgs,burgs, Ned. ton.voor. 
Forgeot,, N.J., Schulden, de, za. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Fournier,, N./Frédéric, F.D.M.,, Onschuld en misdaad, of de familie Anglade, hist.to. in 3 

bedr.,, n.h. Fr. 
Fusz,, F., Snijder en zijn zoon, de, bl. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Gayott de Pitaval, Gewaande graaf, de, of de familie van Artigues, hist.to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Genlis,, de of Sewrin, A. de, Reiziger, de, bl. n.h. Fr. 
Gernevalde,, Mijnheer van St. Charles, of de zeldzame man, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Giesecke,, C L. von (CL. Metzier), Oberon, koning der beschermgeesten, za. in 3 bedr., n.h. 

Ho-du. . 
Giesecke,, C L. von (CL. Metzier), Oberon, koning der elfen, ton.za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Goldoni,, C, Weldadige knorrepot, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Goldoni,, C.-> Mercier, L.S., Molière, bl. in 5 bedr., u.h. It., n.h. Fr. 
Gouffé,, A./L.M. Henriquez , Ketellapper, de, van Saint Flour, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Gouffé,, A./P. Villiers, Zangzieke kleermaker, de, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Gravee Jsz., G., Seïd en Palmire, Ned. za. in 3 bedr. 
Gravenweert,, J. van 's, Nederlandsche volksfeest, bet, Ned. all. voor. in 1 bedr. 
Gravenn weert, J. van 's, Verbond der edelen, het, Ned. tr. in 5 bedr. 
Grenier,, Melomanie, de, of drift tot zang en dans, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Guübertt de Pixérécourt, R.C., Giafar en Zaïda, of de bouwvallen van Babyloniën, gesch.to. 

inn 3 bedr., n.h. Fr. 
Guilbertt de Pixérécourt, R.C., Hondentrouw, de, of de moord in het woud van Bondy, 

gesch.to.. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Guilbertt de Pixérécourt, R.C., Nederlaag, de, van Karel den Stouten, of het beleg van Nan-

cy,cy, hist.to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Guilbertt de Pixérécourt, R.C., Tékéh, of het beleg van Mongatz, gesch. to. in 3 bedr., n.h. 

Fr. . 
Guilbertt de Pixérécourt, R.C., Vrouw, de, met twee mannen, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Guilbertt de Pixérécourt, R.C., Witte pelgrim, de, of de weezen van het gehucht Olival, to. 

inn 3 bedr., n.h. Fr. 
Guttenberg,, A.J. von, Verbanning, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Guymondd de la Touche, C, Ifigenia in Tauris, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
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Guy,, H.J., Anacreon, aan het hof van Polycrates, za., n.h. Fr. 
Hagemann,, F.G., Dubbelde vader, de, bl. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Hagemann,, F.G., Sint Maerten, of de gestolen ganzen, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Hagemeister,, J.G.L., Hoogste lot, het, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
II  Ialmael, A. van, Hekelaar, de, Ned. bl. in 5 bedr. 
Halmael,, A. van, Radboud de tweede, koning van Friesland, Ned. tr. in 5 bedr. 
Hapdé,, M./Hapdé, J.B.A., Duivelsbrug, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Haverkornn jr., W., Aanslag, de, op Antwerpen, Ned. tr. in 5 bedr. 
Haverkornn jr., W., Overwinning van Prins Willem I, de, of de aanslag op Antwerpen, Ned. 

tr.. in 5 bedr. 
Haverkornn jr., W., Aleid van Poelgeest, Ned. tr. in 5 bedr. 
Haverkornn Wz., W., Claudius Civilis, Ned. tr. in 5 bedr. 
Haverkornn Wz., W., Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van 

Engeland,Engeland, Ned. tr. in 5 bedr. 
Haverkornn Wz., W, Robbert de Vries, Ned. tr. in 5 bedr. 
Hemert,, C.K. van, Booswicht, de, ontmaskerd, of het verdubbelde kapitaal, Ned. bl. in 3 

bedr. . 
Hensier,, K.F., Vrouwtje, het, van den Donau, of de koningin der spooknimphen, za. in 3 

bedr.,, n.h. Ho-du. 
Hiemer,, F.K., Sulmona, za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Human,, J., Genoveva, Ned. tr. in 5 bedr. 
Hoen,, P.'t, Dankbare schuldenaar, de, of de geredde koopman, Ned. to. in 3 bedr. 
Holbein,, von Holbeinsberg, F.J., Fridolin, of de boodschap naar de ijzersmelterij, to. in 5 

bedr.,, n.h. Ho-du. 
Holberg,, L., Staatkundige tinnegieter, de, bl. in 5 bedr., u.h. De., n.h. Ho-du. 
Honig,, J.C., Vader en dochter, of de gevolgen van een enkelen misstap, Ned. to. in 3 bedr. 
Hooff,, N.W. opden, Artaxerxes, of de bezoedelde onschuld, Ned.? tr. 
Hoog,, J.L. de, Wat doen niet liefde en geld? Ned. bl. in 5 bedr. 
Houwald,, E.H. von, Vloek en zegen, to. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Hubert,, [C.]?, Clara van Montalban, of het slagtoffer der ouderliefde, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Huber,, L.F., Natuurlijke zoon, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Huydecoper,, B., Achilles, Ned. tr. in 5 bedr. 
Iffland,, A.W., Advokaten, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Behoeftige, de, uit weldadigheid, taf./huiss.to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Dienstpligt, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Geweten, het, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Huwelijksgift, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Jagers, de [,een tafereel der zeden van het land], taf ./to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Minderjarige weezen, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Misdaad, de, uit eergierigheid, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Ongehuwden, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Speler, de, of Revenge-Praag, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Iffland,, A.W., Vaderlijk huis, het, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Inchbald-Simpson,, E., Eerste bruidsdag, de, bl. in 2 bedr., n.h. Eng. 
Jabot,, J., Astyanax, Ned. tr. in 5 bedr. 
Jabot,, J., Terugkomst, de, van Ulysses, Ned. tr. in 5 bedr. 

Jouy,, V.J.E. de, Mijnheer van der Pronk, of het verkochte blijspel, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Jouy,, V.J.E. de, Sylla, of de bevrijding van Rome, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
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K.,, Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche Rederijkers, een dichterlijk tafereel uit 
denjaredenjare 1660, Ned. bl. in 1 bedr. 

Kerkhoven,, T.J., Amsterdamsche wintermorgen, een, in januari] 1832, Ned. fam.taf. in 1 
bedr. . 

Kerkhoven,, T.J., Neen, Ned. bl. in 1 bedr. 
Kerkhoven,, T.J., Sara, of de slaapdrank, Ned. to. in 2 bedr. 
Kind,, E, Vrijschot, het, of de zwarte jager, za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Klijn ,, H.H., Agathocles, Ned. tr. in 5 bedr. 
Klijn ,, H.H., Filips van Egmond, Ned. tr. in 5 bedr. 
Klijn ,, H.H., Montigni, Ned. vad.tr. in 5 bedr. 
Klingemann,, E.A.F., Zelfgevoel, het, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Koenerding,, J., Krispijn, medevrijer van zijn' heer, Ned. klu.kl. in 1 bedr. 
Körner,, Th., Bergwerkers, de, za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Körner,, Th., Twee vriendinnen, de, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Arme dichter, de, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Armoede en grootheid, to. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Beleg, het, van Saragossa, of de bruiloftsdag van Pachter Veldkomijn, 

bl.. in 4 bedr,, n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Bloedverwanten, de, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Breinaalden, de, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Brief, de, uit Cadix, to. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Bruid en bruidegom in één persoon, bl. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Dal, het, van Almeria, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Erfenis, de, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Feodora, of het meisje uit Siberië, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Gebannen amor, de, of de achterdochtige echtgenooten, bl. in 5 bedr., 

n.h.. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Gevaarlijke buurman, de, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Huisselijke twist, de, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Indiaanen, de, in Engeland, bl. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Intermezzo, het, of de landjonker voor de eerste maal in de residen-

tie,tie, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Johanna van Montfaucon, rom.taf. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Kleine stad, de, in Duitschland, bl. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Kluizenaar, de, op Formentera, to. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Kwaade luim, de, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Kruisvaarders, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Landhuis, het, aan den grooten weg, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Lasteraar, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Menschenhaat en berouw, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Moeder, de, des huisgezins, of is er dan geene orde voor edele huis-

vrouwenvrouwen ?, to. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Onechte zoon, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdelde hu-

welijk,welijk, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Pagiestreken, de, kl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Robert Maxwell, of de offerdood, to. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.EE von, Schimpdicht, het, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
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Kotzebue,, A.F.F, von, Spanjaarden in Peru, de, of de dood van Rolla, tr. in 5 bedr., n.h. Ho-
du. . 

Kotzebue,, A.F.F, von, Spook, het, rom.to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Twee kleine Auvergnaten, de, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Verdeelde hart, het, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Verkeerde schaamte, de, to. in 4 bedr., n.h. Ho-Du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Verloren kind, het, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Verwarring, de, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Verzoening, de, of de broedertwist, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Zilveren bruiloft, de, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Kotzebue,, A.F.F, von, Zoon, de, uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving, bl. in 5 bedr., n.h. 

Ho-du. . 
Kotzebue,, A.F.F, von, Zorgen zonder nood en nood zonder zorgen, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-

du. . 
Laa Fontaine, A.HJ. von, Dochter, de, der natuur, to. in 3 bedr., n.h Ho-du. 
Laa Harpe, J.F. de, Cajus Marcius Coriolanus, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Laa Harpe, J.F. de, Melanie, of vaderlijke dwang, to in 3 bedr., n.h. Fr. 
Laa Martelière, J.H.F, de, Kapitein Paulus van Zaandam, aan het hof van Peter den Grooten, 

bl.. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Laloue,, F./C. Menissier, Boodschaplooper, de, uit behoefte, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Lamarquee de Saint-Victor, L.A./Labenette, dit Corse, Hariadan Barbarossa, groot-admi-

raalvanraalvan Soliman, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Lancival,, J.C.J. Luce de, Hektor, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Langendijk,, P., Don Quichot, op de bruiloft van Kamacho, Ned. bl. in 3 bedr. 
Langendijk,, P., Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het Poëeten-maal, Ned. klu.bl. in 

33 bed. 
Langendijk,, P, Nieuwe spiegel, de, der vaderlandsche kooplieden, Ned. bl. in 3 bedr. 
Langendijk,, P, Wederzijdsch huwelijksbedrog, het, Ned. bl. in 5 bedr. 
Langendijk,, P, Wiskunstenaars, de, of het gevlugte juffertje, Ned. bl. in 3 bedr. 
Langendijk,, P., Quincampoix, of de windhandelaars, Ned. bl. in 3 bedr. 
Lannoy,, J.C. de, Belegering, de, van Haarlem, Ned. tr. in 5 bedr. 
Lannoy,, J.C. de, Leo de Groote, Ned. tr. in 5 bedr. 
Lee Brun, PA., Maria Stuart, koninginne van Schotland, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Lee Mierre, A.M., Heerschappij, de, der gewoonten, of de Malabaarsche weduwe, tr. in 5 

bedr.,, n.h. Fr. 
Lee Mierre, A.M., Hypermnestra, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Leger,, F.P. A., Man, de, zonder komplimenten, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Legouvé,, G.M.J.B., Epicharis en Nero, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Legouvé,, G.M.J.B., Inspraak, de, van het bloed, Ned. tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Lembert,, J.W. Wenzel Tremler, Trouwring, de, to. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Lennep,, J. van, Amsterdamsche winteravond in 1632, eene, Ned. gesch.taf. in 2 bedr. 
Lennep,, J. van, Haarlems verlossing, Ned. za. in 4 bedr. 
Lennep,, J. van, Hulde, aan de nagedachtenis van Hollands zeeheld J.C.J, van Speyk, Ned. 

dram.ged. . 
Lennep,, J. van, Roem, de, van twintig eeuwen, Ned. gesch.zinneb.voor. 
Lennep,, J. van, Saffo, Ned. za. in 5 bedr. 
Lentfrinck,, F, Hovaardije in armoede, bl. in 5 bedr. 
Lespinasse,, A.F.H, de, Vorstin en vrouw, ofjacoba, gravin van Holland, Ned. hist.dram. in 
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55 bedr. 
Lessing,, G.E., Emilia Galotti, tr. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Lessing,, G.E., Minna van Barnhelm, of het krijgsmans geluk, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Liadières,, P.C., Koenradijn en Frederik, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Lislee de La Drevetière, L.F. de, Timon de menschenhater, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Marivaux,, P. Carlet de Chamblain de, Spel, het, der lief de en het geval, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Marmontel,, J.F., Zemire en Azor, za. in 4 bedr., n.h. Fr. 
Marre,, J. de,facoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland, Ned. tr. in 5 bedr. 
Marsollierr des Vivetières, B.J., Adolph en Clara, of de twee gevangenen, bl. in 1 bedr., n.h. 

Fr. . 
Marsollierr des Vivetières, B.]., Afgelegene landhoeve, de, of de grijsaard der gebergtens, za. 

inn 2 bedr., n.h. Fr. 
Marsollierr des Vivetières, B.J., Camille, of het onderaardsch gewelf, za. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Marsollierr des Vivetières, B.J., Vernietigd verdrag, het, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Martainville,, A., Bankroet, het, van den schoenlapper, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Mazères,, E.J.E. de, Ieder zijn'' a 'eg, of triomf der vrouwelijke deugd, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Mazères,, M., Ongelijke huwelijk, het, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Medardd Audinot, N., Kuiper, de, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Mehuadier,, Raymond, Blijspeldichter, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Mélesville,, A.H.J. Duveyrier, Engelsche landhuis, het, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Mélesville,, A.H.J. Duveyrier, Maurice, to. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Mélesville,, A.H.J. Duveyrier, Zij is krankzinnig, to. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Mellinet,, F.A., Spraakloos meisje, het, van Senes, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Mercier,, L.S., Deugdzame armoede, de, zed.bl. in 4 bedr., n.h. Fr. 
Mercier,, L.S., Deserteur, de, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Mercier,, L.S., Kruiwagen, de, van den azijnverkooper, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Mercier,, L.S., Neef van Guadeloupe, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Mercier,, L.S., Zoé, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Metastasio,, [P?], Titus de edelmoedige, za. in2 bedr., n.h. It.? 
Meyer,, Meester Krihkrah, of de belagchelijke rijm en adelzuchtige, klu.bl. in 3 bedr. 
Meyer,, L., Spookend weeuwtje, bet, Ned.? bl. 
Molière,, Huigchelaar, de, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Molière,, Misanthrope, Ie, komedie in 5 bedr., Fr. 
Molièree -> Zschokke, Vrek, de, bl. in 5 bedr., u.h. Fr., n.h. Ho-du. 
Monvel,, Blaise en Babet, bl. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Muller-Westerman,, A.P., Admiraal Piet Hein, de, te Delfsthaven, Ned. vad.to. in 2 bedr. 
Muller-Westerman,, A.P., Haasje Klaasdochter, stichteresse van het burger-weeshuis, Ned. 

to.. in 2 bedr. 
Muller-Westerman,, A.R, Lambert Melisz., of de ouderlievende jongeling van Westzanen, 

Ned.. vad.to. in 3 bedr. 
Muller,, J.G. (roman), Siegfried van Lindenberg, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Nesselrode,, F.G. von, Adelijke landman, de, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Noëll  Lebreton, sieur d'Hauteroche, Krispijn Medicijn, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Nomsz,, J., Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza, Ned. tr. in 5 bedr. 
Nomsz,, J., Maria van Lalain, of de verovering van Doornik, Ned. tr. in 5 bedr. 
Nomsz,, J., Michiel Adriaansz. de Ruiter, Ned. tr. in 4 bedr. 
Nomsz,, J., Zoroaster, Ned. tr. in 5 bedr. 
Patrat,, J., Gelukkige misvatting, de, to. in 1 bedr., n.h. Fr. 
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Patrat,, J., Twee grenadiers, de, of het misverstand, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Patrat,, J., Verbeterde dwaas, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Pelletierr de Volméranges, B., Broeders op den toets, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Pelletierr de Volméranges, B., Clémence en Waldemar, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Pelletierr de Volméranges, B., Natuur en pligt, of de zoon regter over zijn' vader, to. in 5 

bedr.,, n.h. Fr. 
Pelletierr de Volméranges,B./M. de Cubières Palmézeaux, Pamela, of de zegepraal der on-

schuld,schuld, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Pelletierss de Volméranges, B., Twee vrijmetselaars, de, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Pellico,, S., Francesca da Rimini, tr. in 5 bedr., n.h. It. 
Perinet,, J., Nachtmerrie, de, za. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Picard,, L.B., Beuzelaar, de, of waar blijft  de tijd, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Picard,, L.B., Dorpsbarbier, de, of de menschenkenner ten plattenlande, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Picard,, L.B., Drie getrouwde mannen, de, of de hedendaagsche Parijsche zeden, bl. in 5 

bedr.,, n.h. Fr. 
Picard,, L.B., Gebroeders Philibert, de, of het misverstand, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Picard,, L.B., Oude tooneelspeler, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Picard,, L.B., Reisgenooten, de, of de bedrogen erfgenaam, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Picard,, L.B., Zieke bruidegom, de, of de bruiloft zonder huwelijk, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Picard,, L.B./AJ.S. Empis, Windhandel, de, of de kostwinning van den dag, bl. in 5 bedr., 

n.h.. Fr. 
Pïeyre,, A., School, het, voor de vaders, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Pigaultt Le Brun, [Ch.A.G. Pigault de PEpinoy], Beproeving, de, of de jonge echtgenoten, bl. 

inn 1 bedr., n.h. Fr. 
Pigaultt Le Brun [C.A.G. Pigault de 1'Epinoy], Claudine van Florian, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Pigaultt Le Brun [Ch.A.G. Pigault de l'Epinoy], Karelen Karolina, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Pigaultt Le Brun [C.A.G. Pigault de l'Epinoy], Kwakzalvers, de, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Puységur,, A.M.J. de Chastenet, Mis de, Regtvaardige en menschlievende regter, de, to. in 3 

bedr.,, n.h. Fr. 
(Quackk Jz., J. de), Zuma, of de ontdekking van den Kina-Bast, to. in 4 bedr., n.h. Fr. 
Racine,, J., Andromache, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Racine,, J., Athalia, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Racine,, J., Bajazet, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Racine,, J., Brittanicus, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Racine,, J., Fedra, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Racine,, J., Ifigenia in Aulis, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Racine,, J., Mithridates, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 

Radet,, J.B., Frosine, of de laatst aangekomene, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Radet,, J.B., Valk, de, of iets uit vader Cats, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Raijnouard,, F.J.M., Tempelheeren, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Rambach,, F.E., Koepokken, de, fam.taf. in 1 bed., n.h. Ho-du. 
Ray,, CA. van, Robert Hennebo, en zijne vrienden, of een Amsterdamsch zomernachtje in 

1718,1718, Ned. hist.bl. in 1 bedr. 
Regnard,, J.F., Democritis, of de verliefde philosoof bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Regnard,, J.F., Dobbelaar, de, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Regnard,, J.F., Verstrooide, de, van gedagten, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Regnard,, J.F. of Coningh, Th. de, Geveinsde zotheid, de, door liefde, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Richaud-Martelly,, H.F. of H.A., Twee figaro's, de, bl. in 5 bedr., n.h. Fr. 
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Robineauu dit de Beaunoir, A.L.B., Jerome Point», bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Robineau,, dit de Beaunoir, A.L.B., Tafelvrienden, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Roller,, M.F.G.J. Burchard, Dichter, de, en zijn huisgezin, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Roobol,, CJ.?, Welkomstgroet (voor de Amsterdamsche schutterij 1834), Ned. za. 
Rossi,, G.G. de, Semiramis, It. za. in 4 bedr., n.h. Fr. 
Rousseau-Saint-Phal1,, Jonge weduwe, de, of de twee losbollen, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Ruijl,, J., Groningen ontzet, Ned. vad.tr. in 5 bedr. 
Ruijl,, J., Raymond van Toulouse, of de Alhigenzen, Ned. tr. in 5 bedr. 
Ruijsch,, A., Zeeuwse schutterij, de, in kantonnement, of het slot Berkenhof Ned. ton.epi. in 

11 bedr. 
Ruijsch,, A., Kasteel, het, van Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk, Ned. to. 

inn 3 bedr. 
Ruijsch,, A., Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te 

Antwerpen,Antwerpen, Ned. gesch.to. in 3 bedr. 
Ruloffs,, B., Twee woekeraars, de, of de schaking en de diefstal, Ned. klu.bl. in 1 bedr. 
Sachsen,, A.M.F.A. von, Bruid, de, uit de residentie, bl. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Sachsen,, A.M.F.A. von, Logen en waarheid, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Saint-Just,, C. Godard d'Aucourt de, Calif van Bagdad, de, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Saurin,, B.J., Beverley, of de gevolgen der speelzucht, burg.tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Schikaneder,, E., Tooverfluit, de, za. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Schiller,, F. von, Fiësko, of de samenzwering te Genua, tr. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Schroder,, F.L., Hekken, de, zijn verhangen, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Schroder,, F.L., Huwelijk, het, door een weekblad, bl. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Schroder,, F.L., Victorine, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Schryverss van den Spectatorialen Schouwburg, Graaf van Walton, de, of de subordonatie, 

to.. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Schryverss van den Spectatorialen Schouwburg, Weeskind, het, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E., Brama en Zoloé, of de verliefde Bayadere, za.-ba. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E., Eerste liefde, de, of de herinneringen der kindschheid, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E., Laster, de, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E./Mélesville, A.H.J. Duveyrier, Concert, het, aan het hof, of de debutante, vro.za. in 

11 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E./Mélesville, A.H.J. Duveyrier, Heidin, de, in Noord-Amerika, to. in 5 bedr., n.h. 

Fr. . 
Scribe,, E./Mélesville, A.H.J. Duveyrier, Kamerdienaar, de, za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E./Mélesville, A.H.J. Duveyrier, Valeria, of het vereffend proces, to. in 3 bedr., n.h. 

Fr. . 
Scribe,, E./Mélesville, A.H.J. Duveyrier, Vertrouwde, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E./G. Delavigne, Sprakelooze meisje, het, van Portici, of het oproer te Napels, za. in 

55 bedr., n.h. Fr. 
Scribe,, E./G. Delavigne, Testament, het, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Sedaine,, M.J., Deserteur, de, za. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Sedaine,, Onverwachte weddingschap, de, bl., n.h. Fr. 
Ségurr Ie Jeune, J.A./E.M. Dupaty, Kluchtige opera, de, vro.za. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Sheridan,, R.B. -> Bruyère, L.C.C, de, Florville en Valsain, of de zedelijke tartuffe, to. in 5 

bedr.,, u.h. Eng., n.h. Fr. 
Sophocles,, Antigone, tr. in 5 bedr., n.h. Gr. 
Soumet,, A., Jeanne d'Arc, of de maagd van Orleans, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
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Souvestre,, E., Hamelin, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
SpieszBrandstichting,SpieszBrandstichting, de, of de onschuldig veroordeelde, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Spiesz,, C.H., Gevolgen, de, van een eenige lengen, to. in 4, ook 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Stein,, K., Garrick, of de zegepraal der kunst, dram.taf. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Stephann de Jonge, Gottlieb, Roode kapje, het, za. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Stephanii  [Stephan, Gottlieb dj. ] , Apothecar, de, en de doctor, za. in 2 bedr., n.h. Ho-du. 
Stijl,, S., Krispijn Filosoof, Ned. bl. in 3 bedr. 
Swerin/Vizentini,, Rataplan, of de jonge trommelslager, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Théauleon,, Zeekapitein, de, of de twee weezen, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Théauleonn de Lambert, M.E.G.M./A. de Choquart, Heer Lustig, de, of de vrolijke deur-

waarder,waarder, bl. in 2 bedr., n.h. Fr. 
Théaulonn de Lambert, M.E.G.M., Toover-klokje, het [of Lucifer page], ton.za. in 3 bedr., 

n.h.. Fr. 
Théauleonn de Lambert, M.E.G.M., Zeekapitein, de, of de twee levensperken, bl. in 1 bedr., 

n.h.. Fr. 
Thöne,, C.W., Mededingers, de, of wie zal het ambt hebben?, Ned. bl. in 5 bedr. 
Thöne,, C.W., Onvergenoegde, de, Ned. bl. in 5 bedr. 
Thöne,, C.W., Oude en nieuwe zeden, Ned. bl. in 5 bedr. 
Tristann 1'hermite, E, Herodes en Mariamne, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Warin,, J., Hersenschimmige liefde, eene, par. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Velde,, van der, Valeria, za. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Victor,, M., Palmerijn, of de Gallische kluizenaar, to. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Victor,, M., Twee vrienden, de, of verwarring en list, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Villeneuve,, TE Vallon de/C.D. Dupcuty/*** Huzaar, de, van Felsheim, bl. in 3 bedr., n.h. 

Fr. . 
Vogel,, W., Generaal Moreau, de, of de drie tuiniers, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Voltaire,, Alzire, of de Amerikanen, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltairee , Amelia, of de hertog van Foix, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltairee , Brutus, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Edipus, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Mahomet, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Merope, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Nanine, of het verwonnen vooroordeel, bl. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Olimpia, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Onbescheidene, de, bl. in 1 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Semiramis, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Tancredo, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, Weeskind, het, van China, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltaire,, We der gevonden zoon, de, to. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Voltairee , Zaïre, tr. in 5 bedr., n.h. Fr. 
Vondel,, J. van den, Gijsbrecht van Aemstel, Ned. tr. in 5 bedr. 
Vreedee Bik, P., Graaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee, Ned. vad.to. 

inn 3 bedr. 
Vreedenberg,, C., Ortenbergsche familie, de, Ned. to. in 3 bedr. 
Vijver,, C. van der, Kenau Simons Hasselaer, of een blijk van Haarlemsch heldenhart, Ned. 

hist.to.. in 3 bedr. 
Vijver,, C. van der, Turfschip van Breda, het, Ned. hist.to. in 3 bedr. 
Wafflard,, A.J.M./Fulgence [Fulgence J.D. de Bury], Gehuwde, de, en de ongehuwde man, 
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bl.. in 3 bedr., n.h. Fr. 
Walré,, J. van, Diederijk en Willem van Holland, Ned. tr. in 5 bedr. 
Warin,, J., Geld en adel, Ned. to. in 4 bedr. 
Warin,, J., Krijgsgevangenen, de, Ned. gesch.taf. in 1 bedr. 
Warin,, J., Menschen vormen volken, Ned. to. in 5 bedr. 
Warnsinckk Bz., W.H., Nathan van Geneve, Ned. to. in 3 bedr. 
Warnsinckk Bz., W.H., Ontkoming, de, van Hugo de Groot uit Loevestein, Ned. vad.to. in 3 

bedr. . 
Warnsinckk Bz., W.H., Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1W3, Ned. vad.to. in 3 bedr. 
Warnsinckk Bz., W.H., Scipio en de Spaansche bruid, Ned. tr. in 5 bedr. 
Warnsinckk Bz., W.H., Slag, de, op de Zuiderzee, in 1573, of de twee stuurlieden, Ned. 

gesch.vad.to.. in 3 bedr. 
Weismann de Villez, C.A.P. van, Danktoon, ter herinnering aan den zelfopoffering van J. C.J. 

vanvan Speyk 
Weisse,, C.F. [<- Shakespeare], Romeo en Julia, to. in 5 bedr., u.h. Fng., n.h. Ho-du. 
Weissenthurn,, J.F. von, Bruid, de, van Vreeland, of wie is de bruidegom, bi. in 4 bedr., n.h. 

Ho-du. . 
Weissenthurn-Grünberg,, J.F. von, Stiefmoeder, de, bl. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Weissenthurn-Grünberg,, J.F. von, Duitsche trouw, to. in 1 bedr., n.h. Ho-du. 
Weissenthurn-Grünberg,, J.F. von, Landheer, de, van Sterrenberg, bl. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Weissenthurn-Grünberg,, J.F. von, Maria, koningin van Zweden, en Katharina, hertogin 

vanvan Finland, gesch.to. in , 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Weissmann de Villez, C.A.P., Feestzang 
Westerman,, M., Admiraal de Ruiter, de, te Napels, Ned. hist.to. in 3 bedr. 
Westerman,, M., Cosmos de Medicis, of de gestrafte broedermoord, Ned. tr. in 3 bedr. 
Westerman,, M., Heldenmoed door liefde bekroond, Ned. ton.voor. in 1 bedr. 
Westerman,, M., Huishouden, het, van Jan Steen, Ned. bl. in 1 bedr. 
Westerman,, M., Hulde aan de nagedachtenis van wijlen Jacoba Sardet geb. Wouters, Ned. 

zinneb.voor. . 
Westerman,, M., Marco Bozzaris, of de Grieken, Ned. hist.to. in 3 bedr. 
Westerman,, M , Ontzet, het, der stad Leiden, Ned. gesch.taf. in 3 bedr. 
Westerman,, M., Regtvaardigheid, de, van Karel den Stouten, Ned. tr. in 3 bedr. 
Westerman,, M., Tabaks-fabrikanten, de, of het vaderlandsche familie-feest, Ned. bl. in 1 

bedr. . 
Winter,, N.S. van, Monzongo, of de koninklijke slaaf, Ned. tr. in 5 bedr. 
Winter-vann Merken, L.W. vanjacob Simonszoon de Rijk, Ned. tr. in 5 bedr. 
Winter-vann Merken, L.W. van, Louise d'Arlac, Ned. tr. in 5 bedr. 
Winter-Vann Merken, L.W. van, Maria van Bourgondién, gravinne van Holland, Ned. tr. in 

55 bedr. 
Wiselius,, S.Ipz., Adel en Mathilda, Ned. tr. in 5 bedr. 
Wiselius,, S.Ipz., Aernoud van Egmond, hertog van Gelder, Ned. tr. in 4 bedr. 
Wiselius,, S.Ipz., Alcestis, Ned. tr. in 5 bedr. 
Wiselius,, S.Ipz, Dood, de, van Karel, kroonprins van Spanje, Ned. tr. in 5 bedr. 
Wiselius,, S.Ipz., Ion, Ned. tr. in 5 bedr. 
Wiselius,, S.Ipz., Polydorus, Ned. tr. in 5 bedr. 
Wiselius,, S.Ipz., Valvaise en Adelaide, of de zegepraal der vriendschap over de liefde, Ned. 

to.. in 5 bedr. 
Witsenn Geysbeek, P.G., Eufrosine en Koradijn, Ned. za. in 5 bedr., n.h. Fr. 



BijlageBijlage 2 381 1 

Wit,, RJ. de, Gelofte, de, Ned. rom.za. in 3 bedr. 
Wolff,, P.A., Preciosa, of het Spaansch heidinnetje, rom.to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Ziegler,, F.W., Engeland in het jaar 1651, of deugd en misdaad, gesch.to. in 5 bedr., n.h. Ho-

du. . 
Ziegler,, F.W., Groote waereld, de, en goedhartigheid, to. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 
Ziegier,, RW, Huisdokter, de, bl. in 3 bedr., n.h. Ho-du. 
Ziegler,, RW, Lauwerkrans, de, of het gezag der wetten, to. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Zschokke,, H.D., Aballino, de groote bandiet, tr. in 5 bedr., n.h. Ho-du. 
Zschokke,, H.D., Julius van Sassen, tr. in 4 bedr., n.h. Ho-du. 

Alfabetischh op titel (verkort ) 

Aanslag,Aanslag, de, op Antwerpen, tr.; Haverkorn jr., W. 
Aballino,Aballino, de groote bandiet, tr.; Zschokke, H.D. 
AbtAbt de l'Epée, de, gesch.bl.; Bouilly, J.N. 
Abufar,Abufar, of de Arabische woestijnbewooners, to.; Ducis, J.F. 
Achilles,Achilles, tr.; Huydecoper, B. 
AdelenAdelen Mathilda, tr.; Wiselius, S.Ipz. 
AdelijkeAdelijke landman, de, bl.; Nesselrode, RG. von 
AdmiraalAdmiraal Piet Hein, de, te Delfsthaven, vad.to.; Muller-Westerman, A.R 
AdmiraalAdmiraal de Ruiter, de, te Napels, hist.to.; Westerman, M. 
AdolphAdolph en Clara, of de twee gevangenen, bl.; Marsollier des Vivetières, B.J. 
Advokaten,Advokaten, de, to.; Iffland, A.W. 
AernoudAernoud van Egmond, hertog van Gelder, tr.; Wiselius, S.Ipz. 
AfgelegeneAfgelegene landhoeve, de, of de grijsaard der gebergtens, za.; Marsollier des Vivetières, B.J. 
Agathocles,Agathocles, tr.; Klijn , H.H. 
Agis,Agis, tr.; Alfieri , V. 
Alcestis,Alcestis, tr.; Wiselius, S.Ipz 
AleidvanAleidvan Poelgeest, tr.; Haverkorn jr., W. 
Alexander,Alexander, tr.; Baale, H. van 
Alzire,Alzire, of de Amerikanen, tr.; Voltaire 
Amelia,Amelia, of de hertog van Foix, tr.; Voltaire 
AmsterdamAmsterdam in 1672, vad.tr.; Bousquet, J.C. 
AmsterdamscheAmsterdamsche winteravond in 1632, eene, gesch.taf.; Lennep, J. van 
AmsterdamscheAmsterdamsche wintermorgen, een, in januari] 1832, fam.taf.; Kerkhoven, T.J. 
Anacreon,Anacreon, aan het hof van Polycrates, za.; Guy, H.J. 
Andromache,Andromache, tr.; Racine, J. 
AnthomusAnthomus Hambroek, of de belegering van Formoza, tr.; Nomsz, J. 
Antigone,Antigone, tr.; Sophocles 
Apothecar,Apothecar, de, en de doctor, za.; Stephani [Stephan, Gottlieb d.J.] 
ArmandArmand en Constance, of de twee gevaarvolle dagen, hist.za.; Bouilly, J.N. 
ArmandoArmando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte, za.;: :' 
ArmeArme dichter, de, to.; Kotzebue, A.RR von 
ArmoedeArmoede en grootheid, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Artaxerxes,Artaxerxes, of de bezoedelde onschuld, tr.; Hooff, N.W. opden 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later, to.; Dupeuty, C.D./L.M.Fontan/ C.J.L. Davrigny, 
Asschepoester,Asschepoester, vro.za.; Etienne, Ch.G. 
Asschepoester,Asschepoester, ton.za.; Etienne, Ch.G. 
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Astyanax,Astyanax, tr.; Jabot, J. 
Atbalia,Atbalia, tr.; Racine, J. 
Azemia,Azemia, of de wilden, za.;::" 
Bajazet,Bajazet, tr.; Racine, J. 
Bankroet,Bankroet, het, van den schoenlapper, bl.; Martainville, A. 
Barbier,Barbier, de, van Sevilie, of de onnutte voorzorg, bl.; Beaumarchais, RA. Caron de 
Barbier,Barbier, de, van Sevilie [,of de nuttelooze voorzorg], za.; Beaumarchais, RA. Caron de 
Barbier,Barbier, de, van Strasburg, of de Frankfurter loterij, bl.; * 
BedrogenBedrogen officier, de, bl.; Elvervelt, H. van 
Behoeftige,Behoeftige, de, uit weldadigheid, taf./huiss.to.; Iffland, A.W. 
Beleg,Beleg, het, van Saragossa, of de bruiloftsdag van Pachter Veldkomijn, bl.; Kotzebue, A.RR 

von n 
Belegering,Belegering, de, van Haarlem, tr.; Lannoy, J.C. de 
BeloondeBeloonde moederliefde, de, of de gevolgen eener nuttige opvoeding, to.; Babo, J.M. von 
Beproeving,Beproeving, de, of de jonge echtgenoten, bl.; Pigault Ie Brun, [Ch.A.G. Pigault de PEpinoy] 
Bergkerkers,Bergkerkers, de, za.; Koerner, T. 
Beuzelaar,Beuzelaar, de, of waar blijft  de tijd, bl.; Picard, L.B. 
Beverley,Beverley, of de gevolgen der speelzucht, burg.tr.; Saurin, BJ. 
BlaiseBlaise en Babet, bl.; Monvel 
Blijspeldichter,Blijspeldichter, de, bl.; Mehuadier, Raymond 
Bloedverwanten,Bloedverwanten, de, bl.; Kotzebue, A.RR von 
Boekhandelaar,Boekhandelaar, de, of het welbetaald handschrift, bl.; Binger, M.H. 
Boodschaplooper,Boodschaplooper, de, uit behoefte, to.; Laloue, R/C. Menissier 
Booswicht,Booswicht, de, ontmaskerd, of bet verdubbelde kapitaal, bl.; Hemert, C.K. van 
BramaBrama en Zoloé, of de verliefde Bayadere, za.-ba.; Scribe, E. 
Brandstichting,Brandstichting, de, of de onschuldig veroordeelde, to.; Spiesz 
BraveBrave vrouw, de, bl.; Poppe, H.J. 
Breinaalden,Breinaalden, de, to.; Kotzebue, A.RR von 
BriefBrief de, uit Cadix, to.; Kotzebue, A.RR von 
Brittamcus,Brittamcus, tr.; Racine, J. 

BroedersBroeders op den toets, de, to.; Pelletier de Volméranges, B. 
Bruid,Bruid, de, uit de residentie, bl.; Sachsen, A.M.RA. von 
BruidenBruiden bruidegom in één persoon, bl.; Kotzebue, A.RR von 
Bruid,Bruid, de, van Lammermoor, to.; Ducange, V. [V.H.J. Brahain] 
Bruid,Bruid, de, van Vreeland, of wie is de bruidegom, bl.; Weissenthurn, J.F. von 
Bruidskroon,Bruidskroon, de, of de [droomverschijning, to.; Cuno, H. 
Brutus,Brutus, tr.; Voltaire 
Burgemeester,Burgemeester, de, to.; Brühl, EA. von 
CajusCajus Marcius Coriolanus, tr.; La Harpe, J.R de 
CalifCalif van Bagdad, de, za.; Saint-Just, C. Godard d'Aucourt de 
Cameleon,Cameleon, het, bl.; Beck, H. 
Camilla,Camilla, za.; ':' 

Camille,Camille, of het onderaardsch gewelf, za.; MarsolHer des Vivetières, BJ. 
Cid,Cid, de, tr.; Corneille, P. 
Cinna,Cinna, tr.; Corneille, P. 
Cinna,Cinna, of de goedertierenheid van Augustus, tr.; Corneille, P. 
ClaraClara van Montalban, of het slagtoffer der ouderliefde, to.; Hubert, [C.]? 
ClaudineClaudine van Florian, to.; Pigault Le Brun [C.A.G. Pigault de I'Epinoy] 
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ClaudiusClaudius Civilis, tr.; Haverkorn Wz., W. 
Clemence,Clemence, of de dochtervan den advokaat, to.; Ancelot [M. Chardon, dame Virginie] 
ClémenceClémence en Waldemar, to.; Pelletier de Volméranges, B. 
ClementinaClementina en Desormes, to.; Boutet de Monvel, J.M. 
Concert,Concert, het, aan het hof, of de debutante, vro.za.; Scribe, E./Mélesville, A.HJ. Duveyrier 
Constance,Constance, of de gevolgen van den hoogmoed, to.; d'Epagny, J.B.R., Bonaventura Violet 
Constantia,Constantia, keizerinne te Nicomedië, za.; Foppe, H.J. 
ConstantijnConstantijn de Groote, tr.; Bernagie, P. 
CosmosCosmos de Medicis, of de gestrafte broedermoord, tr.; Westerman, M. 
CzaarCzaar Peter de Groote, keizer aller Russen, za.; Bouilly, J.N. 
Dag,Dag, een, in Haarlem, of de geheimzinnige tegen wil en dank, bl.; Duval, G.l.J. 
Dal,Dal, het, van Almeria, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
DankbareDankbare zoon, de, to.; Engel, JJ. 
DankbareDankbare schuldenaar, de, of de geredde koopman, to.; Hoen, P.'t 
Danktoon,Danktoon, ter herinnering aan den zelfopoffering van]. C.J. van Speyk; Weisman de Villez, 

C.A.P.. van 
Dargo,Dargo, tr.; Bilderdijk-Schweickhardt, K.W. 
Democritus,Democritus, bl.; * 
Democritus,Democritus, of de verlief de pfilosoof, bl.; Regnard, J.F. 
Demophontes,Demophontes, tr.; Metastasio 
DertigDertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' oud souffleur, bl.; * 
Deserteur,Deserteur, de, to.; Mercier, L.S. 
Deserteur,Deserteur, de, za.; Sedaine, MJ. 
DeugdzameDeugdzame armoede, de, zed.bl.; Mercier, L.S. 
DeugdzameDeugdzame galeiroeijer, de, of de beloonde vaderliefde, to.; Falbaire de Quingey, Ch.G. 

Fenouillott de 
DeugdzameDeugdzame galeislaaf, de; * 
Dichter,Dichter, de, en zijn huisgezin, to.; Roller, M.EG.J. Burchard 
Dichter,Dichter, de, en de tooneelspeler, of een blijspel in het blijspel, bl.; Dupaty, L.E.F.C.M. 
DiederijkDiederijk en Willem van Holland, tr.; Walré, J. van 
Dienstpligt,Dienstpligt, de, to.; Iffland, A.W. 
Dobbelaar,Dobbelaar, de, bl.; Regnard, J.F. 
Dochter,Dochter, de, der natuur, to.; La Fontaine, A.HJ. von 
Dochter,Dochter, de, van Dominique, bl.; * 
DonjuanDonjuan of de steenen gast, za.; Daponte, L. 
DonDon Louis de Vargas, of de edele wraak [wreker], tr.; Alarcon y Mendoza, J.R. de 
DonDon Quichot, op de bruiloft van Kamacho, bl.; Langendijk, P. 
Dood,Dood, de, van Karel, kroonprins van Spanje, tr.; Wiselius, S.Ipz. 
Doove,Doove, de, of het huis vol volk, bl.; Desforges, P.J.B. Choudard 
Dorpsbarbier,Dorpsbarbier, de, of de menschenkenner ten plattenlande, bl.; Picard, L.B. 
DrieDrie getrouwde mannen, de, of de hedendaagsche Parijsche zeden, bl.; Picard, L.B. 
DubbeldeDubbelde vader, de, bl.; Hagemann, EG. 
DuitscheDuitsche trouw, to.; Weissenthurn-Grünberg, J.F. von 
Duivelsbrug,Duivelsbrug, de, to.; Hapdé, M./Hapdé, J.B.A. 
EdelmoedigeEdelmoedige dragonder, de, to.; Dumaniant, A.J. Bourlin 
Edipus,Edipus, tr.; Voltaire 
EduardEduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings, hist.to.; Duval, A.V.P./A.F.F. von Kotze-

bue e 



384 4 Bijlagen Bijlagen 

EersteEerste bruidsdag, de, bl.; Inchbald-Simpson, E. 
EersteEerste liefde, de, of de herinneringen der kindschbeid, bl.; Scribe, E. 
Eiland,Eiland, het, van verwarring, bl.; Elvervelt, H. van 
Ekster,Ekster, de, en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal, hist.to.; Caigniez, L.C./T.B. d'Au-

bigny y 
ElfElf ride, tr.; Bertuch, FJ. 
Elfriede,Elfriede, tr.; Bilderdijk-Schweickhardt, K.W. 
ElizabethElizabeth Woodevüle, weduwe van Eduard den Vierden, koning van Engeland, tr.; Haver-

kornn Wz, W. 
Elizabeth,Elizabeth, koningin van Engeland, za.;::~ 
EmiliaEmilia Galotti, tr.; Lessing, G.E. 
Emma,Emma, bl.; * 
EngelandEngeland in het jaar 1651, of deugd en misdaad, gesch.to.; Ziegler, F.W. 
EngelscheEngelsche landhuis, het, bl.; Mélesville, A.H.J. Duveyrier 
EpicharisEpicharis en Nero, tr.; Lcgouvé, G.M.J.B. 
Erfenis,Erfenis, de, to.; Kotzebuc, A.EF. von 
EufrosineEufrosine en Koradijn, za.; Witsen Geysbeek, P.G. 
Eugenia,Eugenia, to.; Beaumarchais, RA. Caron de 
FamilieFamilie Rosenstein, de, of de straatjuffer, bl.; Duval 
FanfanFanfan en Klaas, of de twee zoogbroeders, to.; Beaunoir, A.L.B. Robineau de 
Faniska,Faniska, of de zegepraal der deugd, za.;:;" 
Fedra,Fedra, tr.; Racine, J. 
Feestzang;Feestzang; Weissman de Villez, C.A.P. 
Fénelon,Fénelon, of de Kamenjksche kloosterlingen, tr.; Chénier, MJ. 
Feodora,Feodora, of het meisje uit Siberië, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Fidelio,Fidelio, za.; ::" 
Fiësko,Fiësko, of de samenzwering te Genua, tr.; Schiller, F. von 
FilipsFilips van Egmond, tr.; Klijn , H.H. 
FlorvilleFlorville  en Valsain, of de zedelijke tartuffe, to.; Sheridan, R.B. -> Bruyère, L.C.C, de 
Fortuinzoeker,Fortuinzoeker, de, b l; Foppe, H.J. 
FrancescaFrancesca da Rimini, tr.; Pellico, S. 
FrederikFrederik II te Rutwen, bl.; Brazier, N./Melesville, A.H.J. Duveyrier 
Fridolin,Fridolin, of de boodschap naarde ijzersmelterij, to.; Holbein, von Holbeinsberg, FJ. 
Frosine,Frosine, of de laatst aangekomene, bl.; Radet, J.B. 
GabriëlaGabriëla van Vergy, tr.; Belloy, P.L.B, de 
Garrick,Garrick, of de zegepraal der kunst, dram.taf.; Stein, K. 
GastonGaston en Bayard, tr.; Belloy, P.L.B, de e 
GebannenGebannen amor, de, of de achterdochtige echtgenooten, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
GebroedersGebroeders Pbüibert, de, of het misverstand, bl.; Picard, L.B. 
GeheimGeheim huwelijk, het, za.;;:" 
Geheim,Geheim, het, to.; Arnould, A./N. Fournier 
Gehuwde,Gehuwde, de, en de ongehuwde man, bl.; Wafflard, A.J.M./Fulgence [Fulgence J.D. de 

Bury] ] 
GeldGeld en adel, to.; Warin, J. 
Gelofte,Gelofte, de, rom.za.; Wit, FJ. de 
GelukkigeGelukkige misvatting, de, to.; Patrat, J. 
GeneraalGeneraal Moreau, de, of de drie tuiniers, to.; Vogel, W. 
Genoveva,Genoveva, tr.; Human, J. 
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Gesner,Gesner, of het Zwitsersch huisgezin, to.; * 
GevaarlijkeGevaarlijke buurman, de, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
Gevangene,Gevangene, de, of de gelijkenis, za.; * 
Gevaren,Gevaren, de, van het ongehuwde leven, bl.; Collin-d'Harleville, J.F. 
GeveinsdeGeveinsde zotheid, de, door liefde, bl.; Regnard, J.F. of Coningh, Th. de 
Gevolg,Gevolg, het, van een gemaskerd bal, bl.; * 
Gevolgen,Gevolgen, de, van een eenige leugen, to.; Spïesz, C.H. 
GevondeneGevondene brieventasch, de, of berouw en voldoening, to.; * 
GewaandeGewaande graaf, de, of de familie van Artigues, hist.to.; Gayot de Pitaval 
GewaandeGewaande huwelijk, het, bl.; Etienne, J.G. 
GewaandeGewaande onnozele juffer, de, of de belachelijke poëet, bl.; Destouches, P.N. 
Geweten,Geweten, het, to.; Iffland, A.W. 
GiafarenGiafaren Zaïda, of de bouwvallen van Babyloniën, gesch.to.; Guilbert de Pixérécourt, R.C. 
GijsbrechtGijsbrecht van Aemstel, tr.; Vondel, J. van den 
GraafGraaf Lode wijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee, vad.to.; Vreede Bik, P. 
GraafGraaf van Walton, de, of de subordonatie, to.; Schryvers van den Spectatorialen Schouw-

burg g 
GrijzeGrijze man, de, of de rondborstige, bl.; d'Aubigny, T.B./A.A.V. Poujol 
GroningenGroningen ontzet, vad.tr.; Ruijl, J. 
GrooteGroote waereld, de, en goedhartigheid, to.; Ziegler, F.W. 
Grootvader,Grootvader, de, of de twee levensperken, za.; * 
GustaafGustaaf Adolf, of de veldslag bij Lutzen, tr.; Arnault, L.E. 
HaarlemsHaarlems verlossing, za.; Lennep, J. van 
HaasjeHaasje Klaasdochter, stichteresse van het burger-weeshuis, to.; Muller-Westerman, A.P. 
Hagenaar,Hagenaar, de, te Enkhuizen, bl.; Boissy, L. de 
Hamelin,Hamelin, to.; Souvestre, E. 
Hamlet,Hamlet, tr.; Duels, J.F. 
HariadanHariadan Barbarossa, groot-admiraal van Soliman, to.; Lamarque de Saint-Victor, 

L.A./Labenette,, dit Corse 
HeerHeer Lustig, de, of de vrolijke deurwaarder, bl.; Théauleon de Lambert, M.E.G.M./A. de 

Choquart t 
Heerschappij,Heerschappij, de, der gewoonten, of de Malabaarsche weduwe, tr.; Le Mierre, A.M. 
Heerschzugtige,Heerschzugtige, de, of wrevelige huisvader, to.; Duval, A.V.P. 
Heidin,Heidin, de, in Noord-Amerika, to.; Scribe, E./Mélesville, A.H.J. Duveyrier 
Hekelaar,Hekelaar, de, bl.; Halmael, A. van 
Hekken,Hekken, de, zijn verhangen, bl.; Schroder, F.L. 
Hektor,Hektor, tr.; Lancival, J.C.J. Luce de 
HeldenmoedHeldenmoed door liefde bekroond, ton.voor.; Westerman, M. 
HendrikHendrik de Vierde huisvader, of het driekoningsfeest te Fontainebleau, gesch. bl.; * 
HendrikHendrik de Achtste, tr.; Chénier, MJ. 
HerodesHerodes en Mariamne, tr.; Tristan Thermite, F. 
HersenschimmigeHersenschimmige liefde, eene, par.; Warin, J. 
HiëronimusHiëronimus Jamaar, bl.; Bergh, P.T.H, van den 
HollandscheHollandsche flankeur, de, of het herbergsmeisje op de grenzen, bl.; * 
Hondentrouw,Hondentrouw, de, of de moord in het woud van Bondy, gesch.to.; Guilbert de Pixérécourt, 

R.C. . 
HoogsteHoogste lot, het, bl.; Hagemeister, J.G.L. 
Horatiers,Horatiers, de, en Curiatiërs, za.; * 
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Horatius,Horatius, tr.; Corneille, P. 
Hovaardige,Hovaardige, de, bl.; Destouches, P.N. 
HovaardijeHovaardije in armoede, bl.; Lentfrinck, F. 
Huigchelaar,Huigchelaar, de, bh; Molière 
Huisdokter,Huisdokter, de, bl.; Ziegler, F.W. 
Huishouden,Huishouden, het, van Jan Steen, bl.; Westerman, M. 
HuisselijkeHuisselijke twist, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
HuldeHulde aan de nagedachtenis van wijlen Jacoba Sardet geb. Wouters, zinneb.voor.; Wester-

man,, M. 
Hulde,Hulde, aan de nagedachtenis van Hollands zeeheld J. CJ. van Speyk, dram.ged.; Lennep, J. 

van n 
HuldeHulde aan de zanggodinnen;;;' 
Huwelijk,Huwelijk, het, door een weekblad, bl.; Schroder, F.L. 
Huwelijk,Huwelijk, het, van figaro, za.;:;" 
Huwelijk,Huwelijk, het, sluiten, bl.; Bernagie, P. 
HuwelijkenHuwelijken staat, de, kl.; Bernagie, P. 
Huwelijks-spiegel,Huwelijks-spiegel, de, voor bejaarden, bl.; Delavigne, J.F.C. 
Huwelijksgift,Huwelijksgift, de, to.; Iffland, A.W. 
Huwelijksontwerpen,Huwelijksontwerpen, de, of de twee militairen, bl.; Duval, A.V.P. 
Huzaar,Huzaar, de, van Felsheim, bl.; Villeneuve, T.F. Vallon de/C.D. Dupeuty/*** 
Hypermnestra,Hypermnestra, tr.; Le Mierre, A.M. 
IdaIda van Falkenstein, to.; :;" 
IederIeder zijn' weg, of triomf der vrouwelijke deugd, to.; Mazères, EJ.E. de 
IfigeniaIfigenia in Aulis, tr.; Racine, J. 
IfigeniaIfigenia in Tauris, tr.; Guymond de la Touche, C. 
IlIl  Fanatico par la musica, kom. op.; * 
Indiaanen,Indiaanen, de, in Engeland, bl; Kotzebue, A.F.F, von 
InesInes de Castro, tr.; Feith, R. 
Inspraak,Inspraak, de, van het bloed, tr.; Legouvé, G.M.J.B. 
Intermezzo,Intermezzo, het, of de landjonker voor de eerste maal in de 
residentie,residentie, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
Invloed,Invloed, de, der gelijkenis, of de gewaande koning van Polen, hist.bl.; Duval, A.V.P. 
Ion,Ion, tr.; Wiselius, S.Ipz. 
JacobJacob Simonszoon de Rijk, tr.; Winter-van Merken, L.W. van 
JacobaJacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland, tr.; Marre, J. de 
Jagers,Jagers, de [,een tafereel der zeden van het land], taf./to.; Iffland, A.W. 
Jagtpartij,Jagtpartij, de, van Hendrik den vierden, to.; Collé, C. 
JaloerscheJaloersche vrouw, de, bl.; Desforges, P.J.B. Choudard 
JeanneJeanne d'Arc, of de maagd van Orleans, tr.; Soumet, A. 
JeromeJerome Pointu, bl.; Robineau dit de Beaunoir, A.L.B. 
Jeugd,Jeugd, de, van Hendrik den vijfden, bl.; Duval, A.V.P. 
JocrisseJocrisse in een nieuwen dienst, klu.bl.; Dorvigny, L.A. 
JohannaJohanna van Montfaucon, rom.taf.; Kotzebue, A.F.F, von 
JongeJonge weduwe, de, of de twee losbollen, bl.; Rousseau-Saint-Phal? 
JongeJonge driftige vrouw, de, bl.; Etienne, Ch.G. 
JongeJonge driftige vrouw, de, za.; Etienne, Ch.G. 
JonkmanJonkman van zestig jaren, de, bl.; Brazier, N./J.T. Merle 
Jonkvrouw,Jonkvrouw, de, van het meir, za.; * 
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JuliusJulius van Sassen, tr.; Zschokke, H.D. 
Kamerdienaar,Kamerdienaar, de, za.; Scribe, E./Mélesville, A.H.J. Duveyrier 
Kamertje,Kamertje, het, van een waschmeisje, bl.; * 
KapiteinKapitein Paulus van Zaandam, aan het hof van Peter den Grooten, bl.; La Martelière, J.H.F. 

de e 
KarelKarel en Karolina, to.; Pigault Ie Brun [Ch.A.G. Pigault de 1'Epinoy] 
Karolina,Karolina, of het Geldersch Iandmeisje, bl.; Dartois, F.V.A./Leon 
Kasteel,Kasteel, het, van Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk, to.; Ruijsch, A. 
KenauKenau Simons Hasselaer, of een blijk van Haarlemsch heldenhart, hist.to.; Vijver, C. van der 
Ketellapper,Ketellapper, de, van Saint Flour, bl.; Gouffé, A./L.M. Henriquez 
KleineKleine stad, de, in Duitschland, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
KluchtigeKluchtige opera, de, vro.za.; Ségur Ie Jeune, J.A./E.M. Dupaty 
Kluizenaar,Kluizenaar, de, op Formentera, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
KoeradijnKoeradijn en Frederik, tr.; Liadières, P.C. 
Koepokken,Koepokken, de, fam.taf.; Rambach, F.E. 
KomKom hier, bl.; Elsholz, F. von 
KomplimentenKomplimenten en wind, bl.; Bretzner, C.F. 
KoningKoning Lear, tr.; Ducis, J.F./W. Shakespeare 
Koningin,Koningin, de, van zestien jaren, gesch. to.; Bayard, J.F.A. 
KoopmanKoopman Stark, of het Duitsche huisgezin, fam.taf.; "' 

KrelisKrelis Louwen, of Alexander de Groote op het Poëeten-maal, klu.bl.; Langendijk, P. 
Krijgsgevangenen,Krijgsgevangenen, de, gesch.taf.; Warin, J. 
Krispijn,Krispijn, medevrijer van zijn' heer, klu.kl.; Koenerding, J. 
KrispijnKrispijn Filosoof, bl.; Stijl, S. 
KrispijnKrispijn Medicijn, bl.; Noel Lebreton, sieur d'Hauteroche 
Kruisvaarders,Kruisvaarders, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Kruiwagen,Kruiwagen, de, van den azijnverkooper, to.; Mercier, L.S. 
Kuiper,Kuiper, de, za.; Medard Audinot, N. 
Kunstenaar,Kunstenaar, de, en de krijgsman, to.; Ducange, V. [V.H.J. Brahain] 
KwaadeKwaade luim, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Kwakzalvers,Kwakzalvers, de, bl.; Pigault Le Brun [C.A.G. Pigault de i'Epinoy] 
LambertLambert Melisz., of de ouderlievende jongeling van Westzanen, vad.to.; Muller-Westerman, 

A.P. . 
Landheer,Landheer, de, van Sterrenberg, bl.; Weissenthurn-Grünberg, J.F. von 
Landhuis,Landhuis, het, aan den grooten weg, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
Landjonker,Landjonker, de, voor de eerste maal in de residentie;:r' 
Landmeisje,Landmeisje, het, of de geheimzinnige minnaar, za. ; Dahmen, J. 
Laster,Laster, de, to.; Scribe, E. 
Lasteraar,Lasteraar, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Lauwerkrans,Lauwerkrans, de, of het gezag der wetten, to.; Ziegler, F.W. 
Lekkerbek,Lekkerbek, de, zonder geld, bl.; Ernest, X.B./E. Scribe/Brulay 
LeoLeo de Groote, tr.; Lannoy, J.C. de 

Lichtzinnige,Lichtzinnige, de, of de gevaren der onbedachtzaamheid, bl.; Barbaz, A.L. 
LogenLogen en waarheid, to.; Sachsen, A.M.F.A. von 
Logenaar,Logenaar, de, bl.; Barbaz, A.L. 
Losbollen,Losbollen, de, of de gewaande doode, bl.; Andrieux, F.G.J.S./Pieyre 
LosseLosse schot, het, bl.;;:' 
Loterijbriefje,Loterijbriefje, het, za.;::" 
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LouiseLouise d'Arlac, tr.; Winter-Van Merken, L.W. van 
Macbeth,Macbeth, tr.; Ducis, J.F. 
Mahomet,Mahomet, tr.; Voltaire 
Man,Man, de, zonder komplimenten, bl.; Leger, F.P.A. 
MarcoMarco Bozzaris, of de Grieken, hist.to.; Westerman, M. 
MargarethaMargaretha van Anjou, koninginne van Engeland, za.; * 
MariaMaria Tesselschade Visscher, op bet slot te Muiden, bl.; Beeloo, A. 
Maria,Maria, koningin van Zweden, en Kathanna, hertogin van Finland, gesch.to.; Weissenthurn-

Grünberg,, J.F. von 
MariaMaria van Lalain, of de verovering van Doornik, tr.; Nomsz, J. 
MariaMaria van Bourgondiën, gravmne van Holland, tr.; Winter-van Merken, L.W. van 
MariaMaria Stuart, koninginne van Schotland, tr.; Le Brun, P.A. 
Maurice,Maurice, to.; Mélesville, A.H.J. Duveyrier 
Mededingers,Mededingers, de, of wie zal het ambt hebben?, bl.; Thöne, C.W. 
MedeminnaarMedeminnaar van zichzelven, de, bl.; Carolet 
Medeminnaars,Medeminnaars, de, za.;::' 
MeesterMeester Knbkrab, of de belagchelijke rijm en adelzuchtige, klu.bl.; Meyer 
MeesterMeester Vink, of de vermiste diamant, bl.; Desaugiers, M.A./Gentil de Chavignac, M.J. 
Melanie,Melanie, of vaderlijke dwang, to.; La Harpe, J.F. de 
Melomanie,Melomanie, de, of drift tot zang en dans, za.; Grenier 
MenMen doet wat men kan, niet wat men wil, bl.; Dorvigny, L.A. 
Menagerie,Menagerie, de, bl.; Albini , A. [A.J.B, von Meddlhanner] 
MensebenMenseben vormen volken, to.; Warin, J. 
MenschenhaatMenschenhaat en berouw, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Merope,Merope, tr.; Voltaire 
MetalenMetalen kruis, het, vad.bl.; Aa, A.J. van der 
MevrouwMevrouw de Sévigné, to.; Bouilly, J.N. 
MichielMichiel Adriaansz. de Ruiter, tr.; Nomsz, J. 
MichielMichiel Adriaansz. de Ruiter te Syracuse, tr.; Bousquet, J.C. 
MijnMijn  vriend de gouverneur, za.; * 
MijnheerMijnheer van der Pronk, of het verkochte blijspel, bl.; Jouy, V.J.E. de 
MijnheerMijnheer van St. Charles, of de zeldzame man, to.; Gernevalde 
MilitairMilitair  arrest, het, of de drie gevangenen, bl.; Dupaty, L.E.F.C.M. 
MilitaireMilitaire  stand, de, to.; Arresto, Ch.G.H. 
Min,Min, de, in het Lazarushuis, bl; Focquenbrock, W van [=Focquenbroch?] 
MinderjarigeMinderjarige weezen, de, to.; Iffland, A.W. 
MinnaMinna van Barnhelm, of het krijgsmans geluk, to.; Lessing, G.E. 
Minnaar,Minnaar, de, op de proef, of het zonderlinge tweegevecht, bl.; * 
Minnaars,Minnaars, de, op stelten, of de heibewooners, bl.;::' 
Misanthrope,Misanthrope, le, komedie; Molière 
Misdaad,Misdaad, de, uit eergierigheid, to.; Iffland, A.W. 
MisleideMisleide echtgenoote, de, to.;;:" 
Mithridates,Mithridates, tr.; Racine, J. 
Moeder,Moeder, de, des huisgezins, of is er dan geene orde voor edele huisvrouwen?, to.; Kotzebue, 

A.F.F,, von 
MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot <'s-Gravensteen, te Antwerpen, 

gesch.to.;; Ruijsch, A. 
Molenaar,Molenaar, de, van Sans-Souci, hist.bl.; Dieulafoy, J.M.A.M. 
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Molière,Molière, bl.; Goldoni, C.-> Mercier, L.S. 
Montigni,Montigni, vad.tr.; Klijn , H.H. 
Montoni,Montoni, of het kasteel van Udolpho, to.; Duval, A.V.P. 
Monzongo,Monzongo, of de koninklijke slaaf, tr.; Winter, N.S. van 
Nachtmerrie,Nachtmerrie, de, za.; Perinet, J. 
Nanine,Nanine, of het verwonnen vooroordeel, bl.; Voltaire 
NathanNathan van Geneve, to.; Warnsinck Bz., W.H. 
NatuurNatuur en pligt, of de zoon regter over zijn' vader, to.; Pelletier de Volméranges, B. 
NatuurlijkeNatuurlijke zoon, de, to.; Huber, L.F. 
Nederlaag,Nederlaag, de, van Karel den Stouten, of het beleg van Nancy, hist.to.; Guilbert de Pixéré-

court,, R.C. 
NederlandscheNederlandsche volksfeest, het, all. voor.; Gravenweert, J. van 's 
NeefNeef van Guadeloupe, de, to.; Mercier, L.S. 
Neen,Neen, bl.; Kerkhoven, TJ. 
Neven,Neven, de, bl.; Bergh, P.T.H, van den 
NieuweNieuwe spiegel, de, der vaderlandsche kooplieden, bl.; Langendijk, P 
NinusNinus de Tweede, tr.; Brifaut, C. 
NumaNuma Pompilius, tweede koning van Rome, za.; Fodor, A. 
Oheron,Oheron, koning der beschermgeesten, za.; Giesecke, CL. von (C.L. Metzier) 
Oberon,Oberon, koning der elfen, ton.za.; Giesecke, C.L. von {CL . Metzier) 
Olimpia,Olimpia, tr.; Voltaire 
Omasis,Omasis, ofjosefin Egypte, tr.; Baour-Lormian, P.M.F.L. 
Onbescheidene,Onbescheidene, de, bl.; Voltaire 
OnechteOnechte zoon, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Ongehuwden,Ongehuwden, de, to.; Iffland, A.W. 
OngelijkeOngelijke huwelijk, het, bl.; Mazères, M. 
OnschuldOnschuld en misdaad, of de familie Anglade, hist.to.; Fournier, N./Frédéric, F.D.M. 
Ontkoming,Ontkoming, de, van Hugo de Groot uit Loevestein, vad.to.; Warnsinck Bz., W.H. 
Ontzet,Ontzet, het, der stad Leiden, gesch.taf.; Westerman, M. 
OnverOnver genoegde, de, bl.; Thöne, CW. 
OnverwachteOnverwachte weddingschap, de, bl.; Sedaine 
Oom,Oom, de, bl.;::' 
Opera-repetitie,Opera-repetitie, de, za.; '• 
OomOom Philibert, to.; Bayard, J.F.A./G. de Wailly 
Oost-Indiën-vaarder,Oost-Indiën-vaarder, de, to.; Arresto, Ch.G.H. 
OrtenhergscheOrtenhergsche familie, de, to.; Vreedenberg, C 
Othello,Othello, of de Moor van Venetiën, tr.; Ducis, J.F./W. Shakespeare 
Othello,Othello, de moor van Venetiën, za.; * 
Oud-oom,Oud-oom, de, en zijn nichtje, of de kindervriend, vro.bl.; ::' 
OudeOude en nieuwe zeden, bl.; Thöne, C.W. 
OudeOude tooneelspeler, de, bl.; Picard, L.B. 
OudeOude vrijer, de, bl.; Buisson, PU. du 
OuderwetscheOuderwetsche trant, de, to.; ;:' 

OverwinningOverwinning van Prins Willem I, de, of de aanslag op Antwerpen, tr.; Haverkorn jr., W. 
PachterPachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdelde huwelijk, bl.; Kotzebue, 

A.F.F,, von 
Page,Page, de; * 
Pages,Pages, de, van den hertog van Vendóme, bl.; DieulaFoi, J.M.A.M./N. Gersin 

http://vad.tr
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Pagie,Pagie, de, to.; Engel,JJ. 
Pagiestreken,Pagiestreken, de, kl.; Kotzebue, A.F.F, von 
Palmerijn,Palmerijn, of de Gallische kluizenaar, to.; Victor, M. 
Pamela,Pamela, of de zegepraal der onschuld, to.; Pelletier de Volméranges,B./M. de Cubières 

Palmézeaux x 
Pasquin,Pasquin, fland-Jheer van Villa Rosa, bl.; Barbaz, A.L. 
Pauline,Pauline, of drift en goedhartigheid, bl.; Dumersan, T.M. 
PedroPedro de Wreede, koning van Kastiliën, tr.; Belloy, RL.B. de 
Physionomie,Physionomie, de, of Karel en Sophia, to.; Bretzner, C.F. 
PieterPieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573, vad.to.; Warnsinck Bz., W.H. 
Pols,Pols, de, bl.; Babo, J.M. von 
Polydorus,Polydorus, tr.; Wiselius, S.Ipz. 
Precwsa,Precwsa, of het Spaansch heidinnetje, rom.to.; Wolff, RA. 
Quincampoix,Quincampoix, of de windhandelaars, bl.; Langendijk, R 
RadboudRadboud de tweede, koning van Friesland, tr.; Halmael, A. van 
Rataplan,Rataplan, of de jonge trommelslager, bl.; Swerin/Vizentini 
RaymondRaymond van Toulouse, of de Albigenzen, tr.; Ruijl, J. 
ReddingRedding voor redding, to.; Beck, H. 
RegtvaardigeRegtvaardige en menschlievende regter, de, to.; Puységur, A.M.J. de Chastenet, Mis de 
Regtvaardigheid,Regtvaardigheid, de, van Karel den Stouten, tr.; Westerman, M. 
Regulus,Regulus, tr.; Arnault, L.E. 
Reis,Reis, de, ter bruiloft, bl.; "' 
Reis,Reis, de, van Gent naar Ostende, bl.;;;' 
Reisgenooten,Reisgenooten, de, of de bedrogen erfgenaam, bl.; Picard, L.B. 
Reiziger,Reiziger, de, bl.; Genlis, de of Sewrin, A. de 
Rentmeester,Rentmeester, de, bl.;::' 
Repetitie,Repetitie, de, van een zangspel, za.;;;" 
RhadamisthusRhadamisthus en Zenobia, tr.; Crébillon, P.J. de 
RobbertRobbert de Vries, tr.; Haverkorn Wz., W. 
RobertRobert Hennebo, en zijne vrienden, of een Amsterdamsch zomernachtje in 1718, hist.bl.; 

Ray,, CA. van 
RobertRobert Maxwell, of de offerdood, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
RobertoRoberto d'Evereux, op.;::' 
Roem,Roem, de, van twintig eeuwen, gesch.zinneb.voor.; Lennep, J. van 
RomeoRomeo en Julia, to.; Weisse, C.F. [<- Shakespeare] 
RoodeRoode kapje, het, za.; Stephan de Jonge, Gottlieb 
RoofziekeRoofzieke ekster, de, za.;::' 
RosinaRosina van Montessi, of de wanhoop der eerzucht, to.; Cramer, A. 
Saffo,Saffo, za.; Lennep, J. van 
SaintSaint Maarten, of de gestolen ganzen, bl.; * 
Sara,Sara, of de slaapdrank, to.; Kerkhoven, T.J. 
SaraceenenSaraceenen de, tr.; Baale, H. van 
Schimpdicht,Schimpdicht, het, to.; Kotzebue, A.F.F. von 
Schipbreuk,Schipbreuk, de, of de erfgenamen, bl.; Duval, A.V.P. 
School,School, de, voor de regters, to.; Dubois, J.B./Ducange, V. 
School,School, het, voor de vaders, bl.; Pieyre, A. 
School,School, de, der zeden, of de gevolgen van een losbandig leven, to. ; Falbaire de Quingey, 

Ch.G.. Fenouillot de 
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Schoolkameraad,Schoolkameraad, de, of de gunsteling van den minister, bl.; Duval, G.LJ./T.M. Dumersan 
Schrijnwerker,Schrijnwerker, de, van Lijfland, of de doorluchtige reizigers, bl.; Duval, A.V.P. 
Schulden,Schulden, de, za.; Forgeot, N.J. 
ScipioScipio en de Spaansche bruid, tr.; Warnsinck Bz., W.H. 
SeïdSeïd en Palmire, za.; Grave Jsz., G. 
Semiramis,Semiramis, za.; Rossi, G.G. de 
Semiramis,Semiramis, tr.; Voltaire 
ShakespeareShakespeare minnaar, bl.; Duval, A.V.P. 
SiegfriedSiegfried van Lindenherg, bl.; Muller, J.G. (roman) 
Sigismundis,Sigismundis, of het leven is een droom, tr.; Calderon de Barca, P. 
SintSint Maerten, of de gestolen ganzen, to.; Hagemann, F.G. 
Slaapwandelaarster,Slaapwandelaarster, de, bl.; * 
Slag,Slag, de, op de Zuiderzee, in 1573, of de twee stuurlieden, gesch.vad.to.; Warnsinck Bz., 

W.H. . 
SnijderSnijder en zijn zoon, de, bl.; Fusz, F. 
Sofonisba,Sofonisba, op.; * 
SolimanSoliman de Tweede, of de drie sultanes, bl.; Favart, C.S. 
SpanjaardenSpanjaarden in Peru, de, of de dood van Rolla, tr.; Kotzebue, A.F.F, von 
Spel,Spel, het, der liefde en het geval, bl.; Marivaux, P. Carlet de Chamblain de 
Speler,Speler, de, of Revenge-Praag, to.; Iffland, A.W. 
Spook,Spook, het, rom.to.; Kotzebue, A.F.F, von 
SpookendSpookend weeuwtje, het, bl.; Meyer, L. 
SpraakloosSpraakloos meisje, het, van Senes, to.; Mellinet, F.A. 
SprakeloozeSprakelooze meisje, het, van Portici, of het oproer te Napels, za.; Scribe, E./G. Delavigne 
StaatkundigeStaatkundige tinnegieter, de, bl.; Holberg, L. 
Stiefmoeder,Stiefmoeder, de, bl.; Weissenthurn-Grünberg, J.F. von 
StilleStille waters hebben diepe gronden, bl.; Beaumont/Fletchers 
Sulmona,Sulmona, za.; Hiemer, F.K. 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van Rome, tr.; Jouy, V.J.E. de 
Tabaks-fabrikanten,Tabaks-fabrikanten, de, of het vaderlandsche familie-feest, bl.; Westerman, M. 
Tafelvrienden,Tafelvrienden, de, bl.; Robineau, dit de Beaunoir, A.L.B. 
Tancredo,Tancredo, tr.; Voltaire 
Tancredo,Tancredo, za.; * 

Tékéli,Tékéli, of het beleg van Mongatz, gesch.to.; Guilbert de Pixérécourt, R.C. 
Tempelfeest,Tempelfeest, het, na het vijftigjarig bestaan 
desdes Amsterdamschen Stads Schouwburgs, ton.voor.; Foppe, HJ. 
Tempelheeren,Tempelheeren, tr.; Raijnouard, F.J.M. 
Teniers,Teniers, hist.bl.; Bouilly, J.N./J.M. Pain 
Terugkomst,Terugkomst, de, van Ulysses, tr.; Jabot, J. 
Testament,Testament, het, bl.; Scribe, E./G. Delavigne 
TimonTimon de menschenhater, bl.; Lisle de La Drevetière, L.F. de 
TitusTitus de edelmoedige, za.; Metastasio, [P?] 
TomTom Jones te Londen, to.; Desforges, P.J.P. Choudard 
TomTom Jones en Fellamar, to.; * 
Toovenaar,Toovenaar, de, zonder tooverij, za.; :;' 

Toover-klokje,Toover-klokje, het [of Lucifer page], ton.za.; Théaulon de Lambert, M.E.G.M. 
Tooverfluit,Tooverfluit, de, za.; Schikaneder, E. 
TotTot middennacht, of list tegen list, bl.; Dumaniant, A.J. Bourlin 
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Trouwlust,Trouwlust, de, kl.;::::" ::' 
Trouwring,Trouwring, de, to.; Lembert, J.W. Wenzei Tremler 
TurfschipTurfschip van Breda, het, hist.to.; Vijver, C. van der 
TweeTwee figaro's, de, bl.; Richaud-Martelly, H.F. of H.A. 
TweeTwee gierigaards, de, za.; Falbaire de Quingey, Ch.G. Fenouillot de 
TweeTwee grenadiers, de, of het misverstand, bl.; Patrat, J. 
TweeTwee jagers, de, en het melkmeisje, kl.; Anseaume, L. 
TweeTwee jonge savojars, de, bl.; * 
TweeTwee kleine Auvergnaten, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
TweeTwee schoonzoons, de, bl.; Etienne, Ch.G. 
TweeTwee serjanten, de, to.; d'Aubigny, T.B. 
TweedeTweede tartuffe, de, of de schuldige moeder, to.; Beaumarchais, P.A. Caron de 
TweeTwee vrijmetselaars, de, to.; Pelletiers de Volméranges, B. 
TweeTwee vrienden, de, of verwarring en list, bl.; Victor, M. 
TweeTwee vriendinnen, de, bl.; Körner, Th. 
TweeTwee woekeraars, de, of de schaking en de diefstal, klu.bl.; Ruloffs, B. 
TwistziekeTwistzieke broeders, de, to.; Collin-d'Harlevüle, J.F. 
VaderVader en dochter, of de gevolgen van een enkelen misstap, to.; Honig, J.C. 
Vader,Vader, de, des kuisgezins, to.; Diderot, D. 
VaderlijkVaderlijk huis, het, to.; Iffland, A.W. 
Valeria,Valeria, of het vereffend proces, to.; Scribe, E./Mélesville, A.HJ. Duveyrier 
Valeria,Valeria, za.; Velde, van der 
Valk,Valk, de, of iets uit vader Cats, bl.; Radet, J.B. 
ValvaiseValvaise en Adelaide, of de zegepraal der vriendschap over de liefde, to.; Wiselius, S.Ipz. 
Verbanning,Verbanning, de, to.; Guttenberg, A.J. von 
VerbeterdeVerbeterde dwaas, de, bl.; Patrat, J. 
VerbondVerbond der edelen, het, tr.; Gravenweert, J. van 's 
VerdeeldeVerdeelde hart, het, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
VergeefscheVergeefsche reis, de, of de cacbemiren shawl, bl.; ::' 
VerkeerdVerkeerd vertrouwen, 't, bl.; Brandes, J.C. 
VerkeerdeVerkeerde reiskoffer, de, to.;;;' 
VerkeerdeVerkeerde schaamte, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Verkwister,Verkwister, de, of de eerlijke bedriegster, bl.; Destouches, P.N. 
VerlorenVerloren kind, het, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
VernietigdVernietigd verdrag, het, za.; Marsoilier des Vivetières, B.J. 
Verstrooide,Verstrooide, de, van gedagten, bl.; Regnard, J.F. 
Vertrouwde,Vertrouwde, de, bl.; Scribe, E./Mélesville, A.HJ. Duveyrier 
Verwarring,Verwarring, de, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
Verzoening,Verzoening, de, of de broedertwist, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Victorijn,Victorijn, of het weeskind en de moordenaar, to.; Castelli, FF. de 
Victorine,Victorine, to.;'~ 
Victorine,Victorine, to.; Schroder, F.L. 
Visschers-meisje,Visschers-meisje, het, of de ruïne aan den oever van den Rhijn, to.; Cramer, A. 
VloekVloek en zegen, to.; Houwald, E.H. von 
VondelsVondels droom, taf.; Lennep, J. van 
VorstinVorstin en vrouw, ofjacoba, gravin van Holland, hist.dram.; Lespinasse, A.F.H, de 
Vrek,Vrek, de, bl.; Molière -> Zschokke 
Vrijschot,Vrijschot, het, of de zwarte jager, za.; Kind, F. 



BijlageBijlage 2 393 3 

VrolijkeVrolijke luim, de, to.; Arresto, Ch.G.H. 
Vrouw,Vrouw, de, met twee mannen, to.; Guilbert de Pixérécourt, R.C. 
VrouwVrouw naar de waereld, de, bl.; Brandes, J.C. 
Vrouw,Vrouw, de, in drie gedaanten, of de Venetiaansche huurbenden, to.; Boirie, E.C. de/F. Du-

petit-Mère e 
Vrouwenhater,Vrouwenhater, de, to.; Bouilly, J.N. 
Vrouwtje,Vrouwtje, het, van den Donau, of de koningin der spooknimphen, za.; Hensier, K.F. 
Wanhoop,Wanhoop, de, vanjocrisse, bl.; Dorvigny, L.A. 
WatWat doen niet liefde en geld? bl.; Hoog, J.L. de 
WedergevondenWedergevonden zoon, de, to.; Voltaire 
WederzijdschWederzijdsch huwelijksbedrog, het, bl.; Langendijk, P. 
Weduwe,Weduwe, de, en haar echtgenoot, bl.; Dumas, A. 
Weeshuis,Weeshuis, het, of de zegepraal der moederlijke liefde, to.;::' 
Weeskind,Weeskind, het, to.; Schryvers van den Spectatorialen Schouwburg 
Weeskind,Weeskind, het, van China, tr.; Voltaire 
WeldadigeWeldadige knorrepot, de, to.; Goldoni, C. 

WelkomstgroetWelkomstgroet (voor de Amsterdamsche schutterij 1834), za.; Roobol, C.J.? 
Wildzang,Wildzang, de, of het gedwongen huwelijk, to./bl.; Caigniez, L.C. 
WillemWillem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche Rederijkers, een dichterlijk tafereel uit den 

jarejare 1660, bl.; K. 
WilliamWilliam Shakespeare, of de roeping, hist.to.;::" 
Windhandel,Windhandel, de, of de kostwinning van den dag, bl.; Picard, L.B./A.J.S. Empis 
Wiskunstenaars,Wiskunstenaars, de, of het gevlugte juffertje, bl.; Langendijk, P. 
WitteWitte burgvrouw, de, za.;::' 
WitteWitte pelgrim, de, of de weezen van het gehucht Olival, to.; Guilbert de Pixérécourt, R.C. 
Zaïre,Zaïre, tr.; Voltaire 
ZangziekeZangzieke kleermaker, de, za.; Gouffé, A./P. Villier s 
Zeekapitein,Zeekapitein, de, of de twee weezen, bl.; Théauleon 
Zeekapitein,Zeekapitein, de, of de twee levensperken, bl.; Théauleon de Lambert, M.E.G.M. 
ZeeuwseZeeuwse schutterij, de, in kantonnement, of het slot Berkenhof, ton.epi.; Ruijsch, A. 
Zelfgevoel,Zelfgevoel, het, to.; Klingemann, E.A.F. 
Zelmire,Zelmire, tr.; Belloy, P.L.B, de 
ZemireZemire en Azor, za.; Marmontel, J.F. 
ZiekeZieke bruidegom, de, of de bruiloft zonder huwelijk, bl.; Picard, L.B. 
ZijZij  is krankzinnig, to.; Mélesville, A.H.J. Duveyrier 
ZilverenZilveren bruiloft, de, to.; Kotzebue, A.F.F, von 
Zoé,Zoé, to.; Mercier, L.S. 
Zoon,Zoon, de, in vijandelijken dienst, to.; Arresto, Ch.G.H. 
Zoon,Zoon, de, uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
ZorgenZorgen zonder nood en nood zonder zorgen, bl.; Kotzebue, A.F.F, von 
Zoroaster,Zoroaster, tr.; Nomsz, J. 
Zuma,Zuma, of de ontdekking van den Kina-Bast, to.; (Quack Jz., J. de) 
ZwareZware rouw, de, bl.; Aude, J. 
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Afkort in g g 

bedr. . 
n.h. . 
u.h. . 

tr. . 
to. . 
bl. . 
kl. . 
za. . 

op. . 
taf. . 
voor. . 
dram. . 
dram.ged. . 

Ned. . 
Fr. . 
Ho-du. . 
Eng. . 
It. . 
Gr. . 
De. . 

en: : 

== bedrijf/bedrijven 
== naar het 
== uit het 

== treurspel 
== toneelspel 
== blijspel 
== klucht 
== zangspel 

== opera 
== tafereel 
== voorstelling 
== drama 
== dramatisch gedic 

== Nederlands 
== Frans 
== Hoogduits 
== Engels 
== Italiaans 
== Grieks 
== Deens 

all. . 
epi. . 
ff  am. 
gesch. . 
hist. . 
klu. . 
kom. . 
par. . 
rom. . 
ton. . 
vad. . 
vro. . 
zed. . 

== allegorisch 
== episode 
== familie-
== geschiedkundig 
== historisch 
== kluchtig 
== komisch/komiek 
== parodie 
== romantisch 
== toneelmatig 
== vaderlands 
== vrolij k 
== zedelijk 
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BIJLAGEE 3 

TONEELRECENSIESS VAN SUCCESVOORSTELLINGEN EN MISLUKT E VOORSTELLINGEN 

Recensiess van canonieke succesvoorstellingen: 

AdelAdel en Mathilda: De Tooneelkijker II , 268-287, 295-299; Het Kritisch Lampje, 5-7, 134; 
HetHet Tooneelklokje, 83-84; NACAH, 17-5-1841; De Cid: De Tooneelkijker I, 282-289; Het 
Tooneelklokje,Tooneelklokje, 25; De Arke Noach's 1 (1827) XI , 324; NACAH, 15-12-1840; Cijsbrecht van 
AemstehAemsteh De Tooneelkijker I, 209-218; II , 230-238; III , 279-280; Het Kritisch Lampje, 41; 
HetHet Tooneelklokje, 5-6, 147-150; De Arke Noacb's, 1 (1827) XI , 325; ld. 4 (1830) XI , 300-
301;; De huigchelaar: De Tooneelkijker 1,106-119; Het Kritisch Lampje, 42-45; De Arke No-
ach's,ach's, 3 (1829) IX , 288; Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland: De Tooneelkij-
kerker I, 521-534; Maria van Lalain, of de verovering van Doornik: ld. I, 355-358, 415-420; 
HetHet Kritisch Lampje, 39; Het Tooneelklokje, 54; NACAH, 24-10-1837; Menschenhaat en 
berouw:berouw: De Tooneelkijker I, 505-510; Het Kritisch Lampje, 14-15, 167; Het Tooneelklokje, 
150-151;; De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 216; NACAH, 23-8-1839,26-9-1840; De speler, of 
Revenge-Praag:Revenge-Praag: De Tooneelkijker I, 218-226; Het Tooneelklokje, 21-22, 146-147, 170; De 
ArkeArke Noach's 1 (1827) VIII , 216; Ibid. XI , 325; ld. 2 (1828) IX , 290; NACAH, 10-2-1838, 
22-12-1840. . 

Recensiess van langdurige succesvoorstellingen: 

Achilles:Achilles: De Tooneelkijker II , 89-107; Het Tooneelklokje, 114; Alzire, of de Amerikanen: De 
TooneelkijkerTooneelkijker I, 13-17; Het Tooneelklokje, 82; De Arke Noach's, 1 (1827) X, 304; Anthonius 
Hambroek,Hambroek, of de belegering van Formoza: De Tooneelkijker III , 127-142; Het Tooneelklok-
je,je, 36; Asschepoester: De Tooneelkijker II , 53-66; Athalia: ld. II I 146-163; Het Kritisch 
Lampje,Lampje, 4-5,171; De Arke Noach 's, 2 (1828), 94-100; De Barbier van Strasburg, of de Frank-
forterforter loterij:  De Arke Noach 's, 3 (1829) VIII , 253; De beloonde moederliefde, of de gevolgen 
eenereener nuttige opvoeding: De Tooneelkijker II , 138-143; Het Tooneelklokje, 188; Brutus: de 
TooneelkijkerTooneelkijker II , 356-369; Het Tooneelklokje, 55, 134; Het Kritisch Lampje, 142; De Dood 
vanvan Karel, kroonprins van Spanje: Het Tooneelklokje, 52, 117; Het Kritisch Lampje, 40; De 
ArkeArke Noach's, 7 (1834) X, 345; De doove, of het huis vol volk: De Tooneelkijker I, 420-423, 
452;; Het Tooneelklokje, 170-172; De Arke Noach's, 2 (1828) IX, 295-296; Edipus: De 
TooneelkijkerTooneelkijker II , 164-176; De Arke Noach's, 2 (1828) X, 327-335; Melpomene en Thalia, 49-
54;; Eduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings: De Tooneelkijker I, 408-415; Eliza-
bethbeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van Engeland: De Tooneelkij-
kerker II , 129-132; Het Tooneelklokje, 52; Het Kritisch Lampje, 40, 66; Fénélon, of de 
KamerijkscheKamerijksche kloosterlingen: De Tooneelkijker III , 399-403; Het Tooneelklokje, 35-36; Het 
KritischKritisch Lampje, 17, 48, 95; Gaston en Bayard: De Tooneelkijker II , 419-434; Het Tooneel-
klokje,klokje, 6; Het Kritisch Lampje, 15-16, 102; De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 217; De geban-
nennen amor, of de achterdochtige echtgenooten: De Tooneelkijker I, 129-132; NACAH, 27-10-
1838;; De gevolgen van één eenige leugen: De Tooneelkijker III , 241-251; NACAH, 
14-3-1840;; De Groote waereld, en goedhartigheid: Het Tooneelklokje, 36-37; Hamlet: De 
TooneelkijkerTooneelkijker I, 146-153; Het Tooneelklokje, 151-152, 203; Het Kritisch Lampje, 36, 66, 98, 
167;; De Arke Noach's, 1 (1827) IX , 256-265; ld. 2 (1828) II , 63; ld. 3 (1829) VI , 196; ld. 5 
(1831)) VIII , 287-288; Hariadan Barbarossa, groot-admiraal van Soliman: De Tooneelkijker 
II ,, 213-215; Het Tooneelklokje, 55-56, 86; De hondentrouw, of de moord in het woud van 
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Bondy:Bondy: De Tooneelkijker II , 68-75; Ifigenia in Tauris: De Tooneelkijker I, 264-267; Het 
Tooneelklokje,Tooneelklokje, 164-165; Ines de Castro: Het Kritisch Lampje, 41, 174; De Arke Noacb's, 2 
(1828)) I, 31; ld. 5 (1831) XII , 415-416; NACAH, 24-2-1832, 19-5-1840; Het intermezzo, of 
dede landjonker voor de eerste maal in de residentie: De Tooneelkijker I, 39-45, 95; Johanna 
vanvan Montfaucon: De Tooneelkijker I 351-353, 408; Julius van Sassen: De Tooneelkijker III , 
219-227,, 238; Het kasteelvan Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Trankrijk: NACAH, 
9-11-1835;; Koning Lear: Het Tooneelklokje, 130; Het Kritisch Lampje, 37; De Arke Noach 's, 
11 (1827) VIII , 217; NACAH, 30-9-1840, 9-10-1840; Macbeth: De Tooneelkijker III , 206-
218,, 238; Mahomet: De Tooneelkijker I, 238-246; Het Tooneelklokje, 137; Het Kritisch 
Lampje,Lampje, 11, 66, 134-135; NACAH, 4-11-1840; Maria Stuart, koninginne van Schotland: Het 
Tooneelklokje,Tooneelklokje, 82; Het Kritisch Lampje, 12-13, 69, 139, 156-157; NACAH, 15-9-1840; Ma-
riaria  van Bourgondien, gravinne van Holland: Het Tooneelklokje, 6, 52, 172-173; De Arke 
Noach's,Noach's, 1 (1827) VIII , 217; ld. 6 (1832) XII , 357-359, 376-377; ld. 7 (1834) X, 345; 
NACAH,NACAH, 15-3-1833; Merope: Het Tooneelklokje, 34, 65-75; Michiel Adriaanszoon de Rui-
ter:ter: De Tooneelkijker III , 11-24; Het Tooneelklokje, 88-89, 170; Het Kritisch Lampje, 102-
104;; De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 217; Montigm: Het Kritisch Lampje, 12, 41, 50-51; 
Monzongo,Monzongo, of de koninklijke slaaf. De Tooneelkijker I, 424-431; Het Tooneelklokje, 115; 
HetHet Kritisch Lampje, 100, 131-132; NACAH, 4-9-1838; Natuur enpligt, of de zoon regter 
overover zyn'vader: De Tooneelkijker 1,299-302, 340; Het Kritisch Lampje, 13; NACAH, 15-2-
1840;; De neven: NACAH, 12-12-1837; De onechte zoon: De Tooneelkijker I, 273-276, 340; 
III ,, 341-345; Het Tooneelklokje, 170; Het Kritisch Lampje, 11, 42, 60, 138; Othello, of de 
moormoor van Venetièn: De Tooneelkijker I, 402-408; Het Tooneelklokje, 186-188; Het Kritisch 
Lampje,Lampje, 40; De Arke Noach's,'S (1829) IV, 135; Oude en nieuwe zeden: De Arke Noach's, 3 
(1829)) I, 15-20; Pachter Veldkomyn van Tippelskerken, of het door list verijdelde huwelijk: 
DeDe Tooneelkijker III , 85-87, 112; Melpomene en Thalia, 74-75; Pieter Dirkszoon Hasselaar, 
inin 1573: Het Tooneelklokje, ?>5;Het Kritisch Lampje, 66; Preciosa, of het Spaansch heidinne-
tje:tje: De Arke Noach's, 4 (1830) III , 80-88, 96; NACAH, 18-5-1839; Siegfried van Linden-
berg:berg: De Tooneelkijker \, 314-316; Het Kritisch Lampje, 50-51; Melpomene en Thalia, 82-83; 
HetHet Sprakelooze meisje van Portici, of het oproer te Napels: De Arke Noach's, 2 (1828) XI , 
352-362,, 386-390, 397-398; ld. 3 (1829) I, 17-18; Ibid. IX , 287; ld. 6 (1832) XII , 363; 
NACAH,NACAH, 18-1-1837; 4-9-1839; 26-10-1839; Sylla, of de bevrijding van Rome: Het Tooneel-
klokje,klokje, 22, 137, 203; Het Kritisch Lampje, 71, 90-95, 98, 104-105, 170; Tékéli, of het beleg 
vanvan Mongatz: De Tooneelkijker I, 246-253, 272; Het Kritisch Lampje, 11, 26-27; De ver-
kwister,kwister, of de eerlijke bedriegster: De Tooneelkijker II , 299-307; Het Kritisch Lampje, 143; 
HetHet Vrijschot, of de zwarte jager: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 225-233; ld. 2 (1828) IX, 
286-287;; ld. 3 (1829) II , 62-63; 6 (1832) XII , 363-365; NACAH, 20-11-1838, 11-12-1838; 
HetHet weeskind van China: De Tooneelkijker III , 429-441; Het Kritisch Lampje, 36, 134; 
MelpomeneMelpomene en Thalia, 45-?; Zaïre: De Tooneelkijker II , 108-124; Het Tooneelklokje, 24,203; 
DeDe Arke Noach's, 1 (1827) XI , 327-328; ld. 4 (1830) XI , 342. 

Recensiess van tijdelijk e succesvoorstellingen: 

DeDe admiraal de Ruiter, te Napels: De Tooneelkijker \, 175-183, 269-270, 350-351; De Admi-
raalraal Piet Hein, te Delfsthaven: De Arke Noach's, 6 (1832) XII , 355-357; NACAH, 15-3-
1833;; Armando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte: De Arke Noach's, 1 (1827) II , 59-
60;; Ibid. Ill , 84-86; Ibid. 1 (1827) XI , 324; Arthur, of zestien jaren later: NACAH, 
22-12-1838,, 3-5-1841; De bergwerkers: NACAH, 5-2-1841; De Boodschaplooper uit be-
hoefte:hoefte: Het Tooneelklokje, \73A74, 185-186; Brama en Zoloé, of de verliefde Bayadere: 

file:///73A74
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NACAH,NACAH, 12-1-1836; De brandstichting, of de onschuldig veroordeelde: NACAH, 11-9-
1840;; De bruid van Vreeland, of wie is de bruidegom: NACAH, 25-4-1840; Claudine van 
Florian:Florian:  Het Kritisch Lampje, 70, 98, 175; Clemence, of de dochter van den advokaat: 
NACAH,NACAH, 23-2-1841; Constance, of de gevolgen van den hoogmoed: NACAH, 25-4-1840; 
DeDe dankbare schuldenaar, of de geredde koopman: De Tooneelkijker TV, 97-101; De dichter 
enen zijn huisgezin: De Tooneelkijker II , 258-267; De dochter der natuur: De Tooneelkijker I, 
4311 -441,452; De dorpsbarbier, of de menschenkenner ten platten lande: De Tooneelkijker II , 
383-386,, 389-395, 417; De ekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal: De Tooneel-
kijkerkijker I, 7-13, 30, 183-193; Het geheim: NACAH, 11-3-1841, 15-3-1841; De gelofte: 
NACAH,NACAH, 13-10-1840, 31-10-1840; De Graaf van Walton, of de subordonatie: Het Tooneel-
klokje,klokje, 86-88; Groningen ontzet: De Arke Noach's, 6 (1832) X, 297-299; Ibid. XI , 344-348; 
Ibid.Ibid. XII , 359-362; Id. 7 (1834) X, 345; NACAH, 10-12-1832; De huisdokter: De Tooneel-
kijkerkijker III , 262-267; De invloed der gelijkenis, of de gewaande koning van Polen: De 
TooneelkijkerTooneelkijker II , 249-254; De Jonkvrouw van het meir: De Arke Noach's, 6 (1832) XI , 339-
344;; NACAH, 15-1-1833, 24-8-1838; Koopman Stark, of het Duitsche huisgezin: De 
TooneelkijkerTooneelkijker III , 407-412; De Kruisvaarders: Het Kritisch Lampje, 139-142; De laster: 
NACAH,NACAH, 24-11-1840; De logenaar: Ibid. 297-301, 314; Marco Bozzaris, of de Grieken: Het 
Tooneelklokje,Tooneelklokje, 136-137, 150; Michiel Adriaans, de Ruiter te Syracuse: De Arke Noach's, 1 
(1827)) XII , 349-361; ld. 2 (1828) IX , 295; De minnaar op de proef, of het zonderlinge twee-
gevecht:gevecht: De Arke Noach's, 5 (1831) I, 35; Ibid. II , 681; Moederliefde en heldenmoed, of de 
gevangenisgevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen: NACAH, 12-9-1837 (uitvoering ge-
zelschapp Bingley); Molière: Het Kritisch Lampje, 42-45; Nathan van Geneve: Het Tooneel-
klokje,klokje, 100-101; De onver genoegde: De Arke Noach's, 7 (1834) I, 17-18; De ouderwetsche 
trant:trant: Het Tooneelklokje, 150; Palmerijn, of de Gallische kluizenaar: De Tooneelkijker IV, 
126-130,, 148; Pamela, of de zegepraal der onschuld: Het Kritisch Lampje, 53-54, 133; Rad-
boudboud de tweede, koning van Friesland: NACAH, 16-4-1839; Raymond van Toulouse, of de 
Albigenzen:Albigenzen: NACAH, 11-2-1835; De rentmeester: NACAH, 4-2-1841; De roem van twin-
tigtig eeuwen: De Arke Noach's, 5 (1831) VIII , 286-287; Melpomene en Thalia, 40-42; Romeo 
enen Julia: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 218-224; Saffo: NACAH, 26-3-1834, 12-5-1840; 
Sara,Sara, of de slaapdrank: NACAH, 29-2-1840; Het spook: De Tooneelkijker I, 88-94, 95;; Titus 
dede edelmoedige: NACAH, 29-2-1840, 4-2-1840; Tom Jones, te Londen: De Tooneelkijker 
III ,, 113-122; De tooverfluit: De Arke Noach's, 2 (1828) XI , 403-404; De trouwring: Ibid. 
329-334;; De tweede tartuffe, of de schuldige moeder: De Tooneelkijker II , 333-341, 381; De 
vergeefschevergeefsche reis, of de cachemiren shawl: NACAH, 21-10-1840; De verkeerde schaamte: De 
TooneelkijkerTooneelkijker I, 31-39; Victorine: Het Kritisch Lampje, 39-40, 69-70, 170, 179; De vrolijke 
luim:luim: De Tooneelkijker IV, 157-165; De zoon uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving: Ibid. 
17-20,36. . 

Recensiess van niet-succesvolle voorstellingen: 

DeDe adelyke landman: Het Kritisch Lampje, 48-49, 143; Adolph en Clara, of de twee gevan-
genen:genen: Melpomene en Thalia, 27; Agis: NACAH, 23-10-1838; Aleid van Poelgeest: Het 
Tooneelklokje,Tooneelklokje, 171; Amsterdam in 1672: De Arke Noach's, 5 (1831) III , 91-95; Een Amster-
damschedamsche wintermorgen in januari] 1832: De Arke Noach's, 6 (1832) I, 29; NACAH, 23-3-
1832,, 6-4-1832 (reactie), 17-4-1832 (reactie); Antigone: NACAH, 17-11-1837, 18-11-1837; 
Asschepoester:Asschepoester: De Tooneelkijker II , 53-66; De behoeftige uit weldadigheid: De Arke No-
ach's,ach's, 5 (1831) XII , 412-414; De beproeving, of de jonge echtgenoten: De Tooneelkijker III , 
32-34;; De Arke Noach's, 1 (1827) III , 81; De bruid uit de residentie: NACAH, 18-3-1839, 2e 
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editie;; De Calif van Bagdad: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 217; Het concert aan het hof, 
ofof de debutante: Melpomene en Thalia, 24-25; Constantia, keizerinne te Nicomedië: 
NACAH,NACAH, 17-11-1835; Dertig jaren tooneeldienst, of de vertooning ten voordeele van een' 
oudoud souffleur: De Arke Noach's, 1 (1827) III , 80-81; Ibid. VIII , 216; Donfuan, of de steenen 
gast:gast: NACAH, 18-5-1835; De dubbelde vader, De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 215; ld. 2 
(1828)) IX, 295; De edelmoedige dragonder: De Tooneelkijker I, 518-520; De Arke Noach's 5 
(1831)) VII , 261; Het Tooneelklokje, 203; Het eiland van verwarring: Het Tooneelklokje, 53; 
HetHet Kritisch Lampje, 53, 66, 67; De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 215; Faniska, of de zege-
praalpraal der deugd: De Arke Noach's, 6 (1832) IX, 279-284; De fortumzoeker: NACAH, 26-12-
1834;; Frosine, of de laatst aangekomene: Melpomene en Thalia, 76-77; De gebroeders Phili-
bert,bert, of het misverstand: De Tooneelkijker II , 201-210; Het geweten: Het Tooneelklokje, 
115;; Graaf Lo dew ijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee: Melpomene en Thalia, 
22-25,, 55; Haarlems verlossing: De Arke Noach's, 7 (1834) III , 77-82; Hamelin: NACAH, 6-
5-1839,, 2e editie; Hendrik de Vierde huisvader, of het drie koningsfeest te Fontainebleau: De 
ArkeArke Noach's, 3 (1829) VI , 196; De Horatiers en Cunatiers: De Arke Noach's, 2 (1828) I, 21-
23;; De huisselijke twist: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII,217; De huwelijks-spiegel voor be-
jaarden:: De Arke Noach's, 3 (1829) IX, 289-290; Het huwelijk sluijten: De Arke Noach's, 1 
(1827)) VIII , 215; De jagtparti] van Hendrik den vierden: Het Tooneelklokje, 151, \73;fero-
meme Pointu: De Tooneelkijker I, 312-313; Melpomene en Thalia, S\;Jocrisse in een nieuwen 
dienst:dienst: Het Tooneelklokje, 86; Het Kritisch Lampje, 14; De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 215; 
DeDe jonge driftige vrouw: Melpomene en Thalia 24; De jonkman van zestig jaren: De Arke 
Noach's,Noach's, 1 (1827) VIII , 215; De kamerdienaar, De Arke Noach's, 2 (1828) IX, 288; Het ka-
mertjevanmertjevan een waschmeisje: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 215; Karolina, of het Geldersch 
landmeisje:landmeisje: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 215; De ketellapper van St. Flour: De Tooneel-
kijkerkijker 86-87; De koningin van zestien jaren: De Arke Noach's, 4 (1830) XI , 344; De kuiper: 
HetHet Tooneelklokje, 82-83, 171; Het landhuis aan den grooten weg: Het Tooneelklokje, 6, 35; 
HetHet Kritisch Lampje, 170-171; De landjonker voor de eerste maal in de residentie: Het Kri-
tischtisch Lampje, 179; Logen en waarheid: NACAH, 4-5-1838; De losbollen, of de gewaande 
doode:doode: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 216; Maria, koningin van Zweden en Katharina, 
hertoginhertogin van Finland: NACAH, 21-5-1834, 26-5-1840; Menschen vormen volken: 
NACAH,NACAH, 27-11-1838; Neen: 11-5-1838; Numa Pompilius, tweede koning van Rome: De 
ArkeArke Noach's, 4 (1830) 1,20-23; De ongehuwden, de: De Arke Noach's, 6 (1832) 1,28-29; Ra-
taplan,taplan, of de jonge trommelslager: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 215; De regtvaardigheid 
vanvan Karel den Stouten: De Tooneelkijker III , 360-389; Regulus: De Arke Noach's, 3 (1829) 
VIII ,, 253; De reis van Gent naar Ostende: De Arke Noach's, 2 (1828) IX, 287; De roofzieke 
ekster:ekster: De Arke Noach's, 3 (1829) VII , 223-224; De schipbreuk, of de erfgenamen: De Arke 
Noach's,Noach's, 1 (1827) VIII , 215; De schoolkameraad, of de gunsteling van den minister: De Arke 
Noach's,Noach's, 3 (1829) IX, 288-289; Sint Maerten, of de gestolen ganzen: De Arke Noach's, 1 
(1827)) X,304; De slaapwandelaarster: De Arke Noach's, 1 (1827) VIII , 215; De slag op de 
ZuiderzeeZuiderzee in 1573, of de twee stuurlieden: 14-2-1832; Sulmona: De Arke Noach's, 6 (1832) 
II ,, 63-67; Teniers: De Tooneelkijker I, 360-362; Het Tooneelklokje, 205; Het Kritisch Lamp-
je,je, 9; De Arke Noach's, 4 (1830) XI , 344; De twee figaro's: Het Kritisch Lampje, 168-169, 
171;; De twee serjanten: De Arke Noach's, 4 (1830) VII , 162-163; De twee vrienden, of ver-
warringwarring en list: Het Tooneelklokje, 24, 83; De twee vriendinnen, De Arke Noach's, 2 (1828) 
IX ,, 295; De verbeterde dwaas: De Tooneelkijker I, 133-134; Het Kritisch Lampje, 9; De Arke 
Noach's,Noach's, 5 (1831) XI , 366; De vertrouwde: De Arke Noach's, 1 (1827) X, 304; Victorme: De 
ArkeArke Noach's, 4 (1830) II , 61; De wiskunstenaars, of het gevlugte juffertje: De Tooneelkijker 
12-16;; Het Tooneelklokje, 85-86, 115; Het Kritisch Lampje, 14, 171-172. 
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BIJLAGEE 4 TABELLEN 

TabelTabel 2.1 Aantal vermelde zitplaatsen 

balkon n 

loges s 
amfi--
theater r 
bak k 
2ee amfi-
theater r 
gaanderij j 
3ee amfi-
theater r 
2ee gaanderij 

Historie Historie 

l774-'75 l774-'75 

>102 2 

330-500 0 

Mattheij j 

na a 

1782-'83 3 

60-80 0 
102-136 6 

(90) ) 

330 0 

350 0 

bespr.pl. . 

1801 1 

75 5 

294 4 
68 8 

-- V.d. Hart 
GAA A 

PAA 5040 

1805 5 

90 0 
150 0 

80 0 

450 0 

230 0 

270 0 

lootjes s 

bkn. . 

1835-36 6 
1838-39 9 

90 0 

125 5 
78 8 

500 0 
100 0 

175 5 
100 0 

229 9 

brieven n 

comm. . 

GAA A 

PAA 5181 

(1839-40 0 

80 0 

111 1 
65 5 

300 0 

Wybr. . 

(1875) ) 

62 2 
180 0 

62 2 

234 4 

78 8 

156 6 
120 0 

118 8 

bespr.pl l 

ca.1875 5 

96 6 

178-208 8 
62 2 

244 4 
78 8 

185 5 
120 0 

118 8 

totaal l ....-16000 932/986(-1600) 1270 1397 7 10100 1081/1111 

http://bespr.pl
http://bespr.pl
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TabelTabel 4.1a Kwantitatief succesvolle auteurs 

Auteur r 

Kotzebue e 
Voltaire e 
Ifff  land 
Duval l 
Westerman n 
Wiselius s 
Picard d 
Racine e 
Mercier r 
Langendijk k 
Haverkorn n 
Pixérécourt t 
Bouilly y 
Warnsinck k 
Vann Lennep 
Etienne e 
Scribe e 
Ducis s 
Kerkhoven n 
Belloy y 
Nomsz z 
Pelletierr de Volméranges 
Arresto o 
Weissenthurn--
Marsollierr des 
Beaumarchais s 
Pigaultt leBrur 
Ziegler r 
Schroder r 
Sedaine e 
Barbaz z 
Thöne e 
Bernagie e 

Grünberg g 
Vivestieres s 

ï ï 

Muller-Westerman n 
Warin n 
Ruijsch h 
Regnard d 
Patrat t 
Dee Falbaire de 
Desforges s 
Destouches s 
Foppe e 
Corneille e 
Klij n n 
Dorvigny y 

Quingey y 

Winterr - Van Merken 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

} } 

} } 

} } 

X X 

X X 

? ? 

} } 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

? ? 

X X 

X X 

X X 

X X 

? ? 
X X 

X X 

X X 

XX X 

XX X 
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Verklaringg der tekens bij tabel 4.1a: 
11 Opgevoerd oeuvre groter dan periode-gemiddelde (-2 toneelstukken) 
22 Aantal opvoeringen groter dan periode-gemiddelde per toneelstuk per auteur (=7 opvoerin-

gen),, bij de helft of meer dan de helft van het opgevoerde oeuvre 
33 Aantal jaren waarin een toneelstuk op het repertoire stond groter dan periode-gemiddelde per 

toneelstukk per auteur (=4 jaar), bij de helft of meer dan de helft van het opgevoerde oeuvre 
44 Recette groter dan periode-gemiddelde per toneelstuk per auteur (=ƒ 643), bij de helft of meer 

dann de helft van het opgevoerde oeuvre; een vraagteken geeft aan dat van de helft of meer van het 
aantall  stukken waarvan de recette bekend was, de opbrengsten bovengemiddeld groot waren. 

55 Aantal opvoeringen groter dan periode-gemiddelde per auteur (= 15 opvoeringen) 
66 Aantal jaren waarin een auteur gespeeld werd groter dan periode-gemiddelde per auteur (=5 

jaar) ) 
77 Recette groter dan periode-gemiddelde per auteur (=ƒ 643) 

TabelTabel 4.1b Kwantitatief succesvolle auteurs 

Auteur r aant. . 
stuk.. >2 

aant. . 
opv.. >7 

Arresto o 
Barbaz z 

Beaumarchais s 
Belloy y 
Bernagie e 
Bouilly y 

Corneille e 
Desforges s 

Destouches s 
Dorvigny y 

Ducis s 
Duval l 

Etienne e 

Fenouillott de Falbaire de Q. 
Foppe e 
Haverkorn n 
Iffland d 

Kerkhoven n 
Klij n n 

Kotzebue e 
Langendijk k 

Vann Lennep 

Marsollierr des Vivestières 
Mercier r 
Muller-- Westerman 
Nomsz z 
Patrat t 

Pelletierr de Volméranges 
Picard d 
Pigaultt Ie Brun 

Pixérécourt t 

4 4 
3 3 
4 4 
4 4 

3 3 
5 5 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 
4 4 

11 1 
5 5 
3 3 
3 3 
6 6 

11 1 

4 4 
3 3 

40 0 

6 6 
5 5 
4 4 

6 6 
3 3 
4 4 
3 3 
4 4 
7 7 

4 4 
6 6 

aant. . 
jr.. >4 

1 1 

2 2 

3 3 

1 1 
1 1 

2 2 
2 2 

4 4 
6 6 

ree. . 
>643 3 

1 1 

3 3 

2 2 
1 1 
2 2 

4 4 
2 2 

1 1 
3 3 

1 1 
19 9 
3 3 
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Pixérécourt t 

Racine e 
Regnard d 
Ruijsch h 
Schroder r 

Scribe/Mélesville e 
Scribe e 
Sedaine e 
Thöne e 

Voltaire e 
Warin n 
Warnsinck k 

Weissenthurn-Grünberg g 
Westerman n 
Winter-vann Merken 
Wiselius s 
Ziegler r 

6 6 
7 7 

3 3 
3 3 
3 3 

5 5 
3 3 
3 3 
3 3 

14 4 
3 3 

5 5 
4 4 
9 9 
3 3 
7 7 

4 4 

2 2 
2 2 

2 2 
1 1 
1 1 
2 2 

1 1 

8 8 

2 2 

2 2 
3 3 
2 2 

2 2 
2 2 

3 3 
2 2 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

8 8 

1 1 

2 2 
1 1 
2 2 
3 3 
2 2 

1 1 
2 2 
1 1 
3 3 

1 1 

3 3 

3 3 
11 1 

2 2 

2 2 
1 1 

3 3 
1 1 

Betekeniss kolommen bij tabel 4.1b: 
1.. aantal stukken groter dan gemiddeld per auteur 
2.. aantal stukken waarvan het aantal opvoeringen groter was dan gemiddeld per toneelstuk 
3.. aantal stukken dat langer repertoire hield dan gemiddeld 
4.. aantal stukken waarvan de gemiddelde recette groter was dan gemiddeld per toneelstuk (voor 

zoverr bekend). 

TabelTabel 4.2 Kwantitatief succesvolle componisten 

aantall  aantal recette aantal jr. op 

stukkenn opvoeringen (gem./652,95) het repertoire 

(gem.2)) (gem. 14) (gem. 3) 

Auber r 

Boieldieu u 

Vann Bree 

Tenn Cate 

Cimarosa a 

Niccoloo de Make 

Mozart t 

Rossini i 

Rossini/Meijerbeer r 

Weber r 

Wenzell  Mul ler 

92 2 

19 9 

21 1 

16 6 

23 3 

6 6 

29 9 

112 2 

18 8 

43 3 

16 6 

864,0 9 9 

590,0 7 7 

770,0 3 3 

509.9 3 3 

526,8 7 7 

285,9 1 1 

538,7 7 7 

535,6 6 6 

843,9 4 4 

729,7 0 0 

573,4 6 6 

9 9 

6 6 

3 3 

3 3 

6 6 

4 4 

8 8 

13 3 

3 3 
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TabelTabel 5.2 Canonieke succesvoorstellingen 

Titel l 

AdelAdel en Mathilda (tr) 
Cid,Cid, de (tr) 
GijsbrechtGijsbrecht van Aemstel (tr) 
Huigchelaar,Huigchelaar, de (bl) 
JacobaJacoba van Beieren, gravin 
vanvan Holland en Zeeland (tr) 
MariaMaria van Lalain, of de 
veroveringverovering van Doornik (tr) 
MenschenhaatMenschenhaat en berouw (to) 
Speler,Speler, de, of Revenge-Praag (to) 

Auteur r 

Wiselius s 
Corneille e 
Vondel l 
Molière e 

Marre,, de 

Nomsz z 
Kotzebue e 
Iffland d 

1 1 

12 2 
19 9 

163 3 
36 6 

12 2 

25 5 
42 2 
37 7 

2 2 

6 6 
17 7 
29 9 
21 1 

10 0 

15 5 
26 6 
23 3 

3 3 

2.00 0 
1.12 2 
5.62 2 
1.71 1 

1.20 0 

1.67 7 
1.62 2 
1.61 1 

4 4 

941.13 3 
679.04 4 
732.71 1 
676.93 3 

703.47 7 

750.47 7 
677.07 7 
901.30 0 

Verklaringg der tekens: 
1:: Aantal opvoeringen 
2:: Aantal speeljaren waarin het stuk repertoire hield 
3:: Gemiddeld aantal opvoeringen per speeljaar 
4:: Gemiddelde recette 

TabelTabel 5.3 Langdurige succesvoorstellingen 

Titel l 

AchillesAchilles (tr) 
Alzire,Alzire, of de Amerikanen (tr) 
AnthoniusAnthonius Hambroek, of de 
belegeringbelegering van Formoza (tr) 
AsschepoesterAsschepoester (za) 
AthaliaAthalia (tr) 
Barbier,Barbier, de, van Strasburg, of 
dede Frankfurter loterij (bl) 
BeloondeBeloonde moederliefde, De, 
ofof de gevolgen eener nuttige 
opvoedingopvoeding (to) 
BrutusBrutus (tr) 
Dood,Dood, de, van Karel, kroonprins 
vanvan Spanje (tr) 
Doove,Doove, de, of het huis vol volk (bl) 
EdipusEdipus (tr) 
EduardEduard in Schotland, of de nacht 
eeneseenes vlugtelings (hist.to) 
ElizabethElizabeth Woodeville, weduwe 
vanvan Eduard den Vierden, koning 
vanEngelandvanEngeland (tr) 
Fénelon,Fénelon, of de Kamerijksche 
kloosterlingenkloosterlingen (tr) 
GastonGaston en Bayard (tr) 

Auteur r 

Huydecoper r 
Voltaire e 

Nomsz z 
Etienne e 
Racine e 

Babo o 
Voltaire e 

Wiselius s 
Desforges s 
Voltaire e 

Duval/Kotzebue e 

Haverkorn n 

Chénier r 
Belloy,, de 

1 1 

13 3 
10 0 

8 8 
U U 
16 6 

22 2 

10 0 
15 5 

21 1 
15 5 
12 2 

23 3 

14 4 

9 9 
11 1 

2 2 

10 0 
8 8 

5 5 
5 5 
9 9 

8 8 

6 6 
9 9 

13 3 
8 8 
9 9 

13 3 

11 1 

7 7 
8 8 

3 3 

1.40 0 
1.00 0 

1.60 0 
2.00 0 
1.50 0 

2.75 5 

1.67 7 
1.67 7 

1.54 4 
1.88 8 
1.38 8 

1.77 7 

1.30 0 

1.29 9 
1.25 5 

4 4 

737.28 8 
826.06 6 

739.62 2 
0.00 0 

850.60 0 

718.98 8 

780.45 5 
895.68 8 

794.14 4 
779.64 4 
890.17 7 

789.72 2 

0.00 0 

0.00 0 
849.46 6 
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GebannenGebannen amor, de,o f de 
achterdochtigeachterdochtige echtgenooten (bl) 
Gevolgen,Gevolgen, de, van een eenige 
leugenleugen (to) 
GrootGroot e waereld, de, 
enen goedhartigheid (to) 
HamletHamlet (tr) 

HariadanHariadan Barbarossa, groot-
admiraaladmiraal van Soliman (to) 
Hondentrouw,Hondentrouw, de, of de moord 
inin het woud van Bondy (gesch.to) 
IfigeniaIfigenia in Tauris (tr) 
InesInes de Castro (tr) 
Intermezzo,Intermezzo, het, of de landjonker 
voorvoor de eerste maal in de 
residentieresidentie (bl) 

JohannaJohanna van Montfaucon (rom.taf) 
JuliusJulius van Sassen (tr) 
Kasteel,Kasteel, het, van Tourville, of de 
HollandscheHollandsche zeelieden in 
FrankrijkFrankrijk (to) 
KoningKoning Lear (tr) 
MacbethMacbeth (tr) 
MahometMahomet (tr) 

MariaMaria Stuart,koninginne van 
SchotlandSchotland (tr) 
MariaMaria van Bourgondiën 
gravinnegravinne van Holland (tr) 
MauriceMaurice (to) 
MM er ope (tr) 
MichielMichiel Adriaansz.de Ruiter (tr) 
MontigniMontigni (vad.tr) 
Monzongo,Monzongo, of de koninklijke 
slaafslaaf (tv) 

NatuurNatuur en pligt, of de zoon regter 
overover zijn' vader (to) 
Neven,Neven, de (bl) 
OnechteOnechte zoon, de (to) 
Othello,Othello, of de Moor van 
VenetiënVenetiën (tr) 

OudeOude en nieuwe zeden (bl) 
PachterPachter Veldkomijn van 
Tippelskerken,ofTippelskerken,of het door list 
verijdeldeverijdelde huwelijk (bl) 
PieterPieter Dirkszoon Hasselaar, 
inin 1573 (to) 

Preciosa,Preciosa, of hetSpaansch 
heidinnetjeheidinnetje (rom.to) 
SiegfriedSiegfried van Lindenberg (bl) 

Kotzebue e 

Spiesz z 

Ziegler, , 

Ducis s 

L.S.V.&&  L.C.:: 

Pixérécourt t 

Dee la Touche 
Feith h 

Kotzebue e 
Kotzebue e 

Zschokke e 

Ruijsch h 
Ducis s 
Ducis s 
Voltaire e 

Lee Brun 

W.-VM.*** * * 
Mélésville e 
Voltaire e 
Nomsz z 

Klij n n 

Winter,, van 

P.. de Volm.** 
Bergh,, van den 

Kotzebue e 

Ducis s 

Thöne e 

Kotzebue e 

Warnsinck k 

Wolff f 
Muller r 

12 2 

10 0 

10 0 

28 8 

10 0 

17 7 

12 2 
17 7 

11 1 
12 2 

10 0 

9 9 
14 4 
7 7 

21 1 

17 7 

14 4 
9 9 

12 2 
18 8 
22 2 

18 8 

32 2 
22 2 
22 2 

16 6 
11 1 

13 3 

8 8 

40 0 
16 6 

6 6 

5 5 

7 7 

17 7 

7 7 

5 5 

8 8 
9 9 

7 7 
8 8 
5 5 

5 5 
10 0 
6 6 

17 7 

10 0 

7 7 
9 9 

9 9 
14 4 
8 8 

12 2 

14 4 
5 5 

11 1 

13 3 

6 6 

8 8 

5 5 

11 1 

10 0 

2.00 0 

2.20 0 

1.80 0 

1.65 5 

1.43 3 

3.40 0 
1.44 4 

1.89 9 

1.57 7 
1.63 3 
2.00 0 

1.80 0 
1.40 0 
1.33 3 
1.24 4 

1.70 0 

1.86 6 

1.00 0 
1.30 0 
1.29 9 
2.75 5 

1.42 2 

2.13 3 
4.40 0 
2.18 8 

1.23 3 

1.67 7 

1.63 3 

1.60 0 

3.64 4 
1.70 0 

777.85 5 

890.67 7 

739.78 8 

932.78 8 

969.08 8 

0.00 0 

1226.06 6 
910.27 7 

0.00 0 
1105.90 0 

0.00 0 

755.18 8 
958.30 0 
709.32 2 
795.94 4 

1034.35 5 

746.71 1 

0.00 0 
783.89 9 
813.86 6 
738.54 4 

745.03 3 

955.09 9 
814.79 9 

0.00 0 

995.57 7 
722.77 7 

739.94 4 

695.01 1 

699.77 7 

787.07 7 

http://Adriaansz.de
http://vad.tr
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SprakeloozeSprakelooze meisje, bet, van Portici, 
ofof het oproer te Napels (za) 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van 
RomeRome (tr) 

Tékéli,Tékéli, of het beleg van Mongatz 
(gesch.to) ) 
Verkwister,Verkwister, de, of de eerlijke 
bedriegsterbedriegster (bl) 
Vrijschot,Vrijschot, of de zwarte jager (za) 
Weeskind,Weeskind, het, van China (tr) 
ZaireZaire (tr) 

Scribe/Del.*** * 

Dee Jouy 

Pixérécourt t 

Destouches s 
Kind d 

Voltaire e 
Voltaire e 

61 1 

21 1 

20 0 

13 3 
34 4 
11 1 
13 3 

5 5 

8 8 

8 8 

10 0 
8 8 
9 9 

11 1 

12.20 0 

2.50 0 

2.50 0 

1.30 0 
4.25 5 
1.11 1 
1.18 8 

902.82 2 

930.39 9 

1064.10 0 

727.76 6 
768.32 2 
971.31 1 
762.22 2 

Verklaringg der tekens: 
1:: Aantal opvoeringen 
2:: Aantal speeljaren waarin het stuk repertoire hield 
3:: Gemiddeld aantal opvoeringen per speeljaar 
4:: Gemiddelde recette 

Lamarquee de Saint-Victor & Labenette,dit Corse 
Pelletierr de Volméranges 
Scribee & Delavigne 

'~:'~: Winter-Van Merken 
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TabelTabel 5.3a Langdurige successtukken: opvoeringen per weekdag 

AchillesAchilles (tr) 
Alzire,Alzire, of de Amerikanen (tr) 

AnthoniusAnthonius Hambroek, of de belegering 
vanvan Formoza (tr) 

AsschepocsterAsschepocster (za) 
AtbaliaAtbalia (tr) 
Barbier,Barbier, de, van Strasburg, of de Frankfurter 

loterijloterij  (bl) 
BeloondeBeloonde moederliefde, de, of de gevolgen 

eenereener nuttige opvoeding (to) 
BrutusBrutus (tr) 
Dood,Dood, de, van Karel, kroonprins van Spanje (tr) 

Doove,Doove, de, of het huis vol volk (bl) 
EdipusEdipus (tr) 
EduardEduard in Schotland, of de nacht eenes 
vlugtelingsvlugtelings (hist.to) 

ElizabethElizabeth Woodeville, weduwe van Eduard 
denden Vierden,koning van Engeland (tr) 
Fénelon,Fénelon, of de Kamerijksche kloosterlingen (tr) 

GastonGaston en Bayard (tr) 
GebannenGebannen amor, de, of de achterdochtige 

cchtgenootencchtgenooten (bl) 
Gevolgen,Gevolgen, de, van een eenige leugen (to) 
GrooteGroote waereld, de, en goedhartigheid (to) 

HamletHamlet (tr) 
HariadanHariadan Barbarossa, groot-admiraal van 

SolimanSoliman (to) 
Hondentrouw,Hondentrouw, de, of de moord in het woud 
vanvan Bondy (gesch.to) 

IfigeniaIfigenia in Tauris (tr) 
InesInes de Castro (tr) 
Intermezzo,Intermezzo, het, of de landjonker voor de 

eersteeerste maal in de residentie (bl) 
JohannaJohanna van Montfaucon (rom.taf) 
JuliusJulius van Sassen (tr) 
Kasteel,Kasteel, het, van Tourville,of de Hollandsche 
zeeliedenzeelieden in Frankrijk (to) 

KoningKoning Lear (tr) 
MacbethMacbeth (tr) 
MahometMahomet (tr) 
MariaMaria van Bourgondiën, gravinne van Holland \ 

MariaMaria Stuart, koninginne van Schotland (tr) 

MauriceMaurice (to) 
MeropeMerope (tr) 
MichielMichiel Adriaansz. de Ruiter(tr) 

MontigniMontigni (vad.tr) 

ma a 

1 1 
0 0 

0 0 

5 5 
1 1 

7 7 

0 0 
1 1 
2 2 

12 2 
0 0 

6 6 

0 0 
1 1 
0 0 

2 2 
1 1 
5 5 

0 0 

3 3 

9 9 

0 0 

2 2 

8 8 
1 1 

5 5 

4 4 
0 0 
0 0 
0 0 

tr)3 3 
0 0 
3 3 

0 0 
1 1 
1 1 

di i 

0 0 
0 0 

0 0 
1 1 

0 0 

1 1 

1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
1 1 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

WO O 

1 1 
1 1 

2 2 
4 4 

0 0 

8 8 

8 8 
1 1 
0 0 
3 3 
2 2 

8 8 

0 0 
3 3 
3 3 

6 6 
3 3 
3 3 
0 0 

2 2 

4 4 
1 1 

0 0 

3 3 
5 5 

3 3 

2 2 
0 0 
0 0 
2 2 
1 1 
2 2 
3 3 

0 0 
1 1 
2 2 

do o 

1 1 
2 2 

0 0 
1 1 

4 4 

2 2 

0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 

4 4 

0 0 
1 1 
2 2 

2 2 
1 1 
1 1 

3 3 

0 0 

1 1 
0 0 
1 1 

0 0 
1 1 

2 2 

1 1 
2 2 
2 2 
0 0 
0 0 
3 3 
0 0 

2 2 
1 1 
4 4 

vr r 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

1 1 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
1 1 

0 0 

za a 

11 1 
8 8 

6 6 
3 3 

11 1 

3 3 

1 1 
11 1 
19 9 
0 0 
9 9 

5 5 

14 4 

4 4 
6 6 

2 2 
5 5 
1 1 

25 5 

5 5 

3 3 
12 2 
14 4 

0 0 

5 5 
0 0 

2 2 

13 3 
6 6 

18 8 
10 0 
12 2 

3 3 
11 1 
14 4 

15 5 

http://vad.tr
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Monzongo,Monzongo, of de koninklijke slaaf (tr) 0 0 0 2 0 16 
NatuurNatuur en pligt, of de zoon regter 
overover zijn' vader (to) 
Neven,Neven, de (bl) 
OnechteOnechte zoon, de (to) 
Othello,Othello, of de Moor van Venetiën (tr) 
OudeOude en nieuwe zeden (bl) 
PachterPachter Veldkomijn van Tippelskerken, 
ofof het door list verijdelde huwelijk (bl) 
PieterPieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 (to) 
Preciosa,Preciosa, of het Spaansch heidinnetje (rom.to) 
SiegfriedSiegfried van Lindenberg (bl) 
SprakeloozeSprakelooze meisje, het, van Portici, of het 
oproeroproer te Napels(zz) 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van Rome(tr) 
Tékéli,Tékéli, of het beleg van Mongatz (gesch.to) 
Verkwister,Verkwister, de, of de eerlijke bedriegster (bl) 
VrijVrij  schot, het, of de zwarte jager (za) 
Weeskind,Weeskind, het, van China (tr) 
ZaireZaire (tr) 

20 0 
4 4 

11 1 
0 0 
1 1 

7 7 
4 4 
9 9 
7 7 

18 8 
1 1 
7 7 
0 0 
9 9 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 

1 1 
0 0 
2 2 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

8 8 
9 9 
7 7 
0 0 
4 4 

1 1 
3 3 

12 2 
6 6 

20 0 
4 4 
4 4 
3 3 

12 2 
1 1 
0 0 

2 2 
1 1 
0 0 
2 2 
1 1 

3 3 
0 0 
6 6 
1 1 

4 4 
2 2 
2 2 
3 3 
3 3 
2 2 
3 3 

0 0 
2 2 
2 2 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
1 1 
0 0 

0 0 
0 0 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 1 
5 5 
1 1 

15 5 
5 5 

1 1 
1 1 

10 0 
1 1 

19 9 
14 4 
5 5 
7 7 

10 0 
7 7 
9 9 
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TabelTabel 5.3b Langdurige successtukken: broncultuur 

Ned.. Fr. Hdu. Eng. 

AchillesAchilles (tr) Ned 
Alzire,Alzire, of de Amerikanen (tr) Fr 
AnthoniusAnthonius Hambroek, 
ofof de belegering van Formoza (tr) Ned 
AsschepoesterAsschepoester (za) Fr 
AthaliaAthalia (tr) Fr 
Barbier,Barbier, de, van Strasburg, 
ofof de Frankfurter loterij (bl) Fr 
BeloondeBeloonde moederliefde, de, 
ofof de gevolgen eener nuttige opvoeding (to) Hdu 
BrutusBrutus (tr) Fr 
Dood,Dood, de, van Karel, kroonprins 
vanvan Spanje (tr) Ned 
Doove,Doove, de, of het huis vol volk (bl) Fr 
EdipusEdipus (tr) Fr 
EduardEduard in Schotland, 
ofof de nacht eenes vlugtelings (hist, to) Fr Hdu 
ElizabethElizabeth Woodeville, weduwe van Eduard 
denden Vierden, koning van Engeland (tr) Ned 
Eénelon,Eénelon, of de Kamerijksche kloosterlingen (tr) Fr 
GastonGaston en Bayard (tr) Fr 
GebannenGebannen amor, de, of de achterdochtige 
echtgenootenechtgenooten (bl) Hdu 
Gevolgen,Gevolgen, de, van een eenige leugen (to) Hdu 
GrooteGroote waereld, de, en goedhartigheid (to) Hdu 
HamletHamlet (tr) Fr 
HariadanHariadan Barbarossa, groot-admiraal van 
SoSo liman (to) Fr 
Hondentrouw,Hondentrouw, de, of de moord in het woud van 
BondyBondy (gesch.to) Fr 
IfigeniaIfigenia in Tauris (tr) Fr 
InesInes de Castro (tr) Ned 
Intermezzo,Intermezzo, het, of de landjonker voor de 
eersteeerste maal in de residentie (bl) Hdu 
JohannaJohanna van Montfaucon (rom.taf) Hdu 
JuliusJulius van Sassen (tr) Hdu 
Kasteel,Kasteel, het, van Tourville,of de Hollandsche 
zeeliedenzeelieden in Frankrijk (to) Ned 
KoningKoning Lear (tr) Fr En̂  
MacbethMacbeth (tr) Fr 
MahometMahomet (tr) Fr 
MariaMaria van Bourgondiën, gravinne van 
HollandHolland (tr) Ned 
MariaMaria Stuart, koninginne van Schotland (tr) Fr 
MauriceMaurice (to) Fr 
MeropeMerope (tr) Fr 
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MichielMichiel Adriaansz. de Ruiter (tr) Ned 

MontigniMontigni (vad.tr) Ned 

Monzongo,Monzongo, of de koninklijke slaaf (tr) Ned 

NatuurNatuur en pligt, of de zoon regter over 

zijn'zijn' vader (to) Fr 

Neven,Neven, de (bl) Ned 
OnechteOnechte zoon, de (to) H du 

Othello,Othello, of de Moor van Venetiën (tr) Fr Eng 
OudeOude en nieuwe zeden (bl) Ned 

PachterPachter Veldkomijn van Tippelskerken, 

ofof het door list verijdelde huwelijk (bl) H du 
PieterPieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 (to) Ned 

Preciosa,Preciosa, of het Spaansch heidinnetje (rom.to) Hdu 
SiegfriedSiegfried van Lindenherg (bl) H du 

SprakeloozeSprakelooze meisje, het, van Portici, of het 

oproeroproer te Napels (za) Fr 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van Rome (tr) Fr 

Tékéli,Tékéli, of het beleg van Mongatz (gesch.to) Fr 
Verkwister,Verkwister, de, of de eerlijke bedriegster (bl) Fr 

Vrijschot,Vrijschot, het, of de zwarte jager (za) H du 

Weeskind,Weeskind, het, van China (tr) Fr 
ZaireZaire (tr) Fr 

Afkortingen: : 
Ned.. Nederlands 
Fr.. Frans 
Hdu.. Hoogduits 
Eng.. Engels 
Waarr twee bronculturen vermeld zijn, was dit op het toneel affiche vermeld. Ik heb in de tabel 
geenn onderscheid gemaakt tussen de eventuele eerste en tweede broncultuur. 

http://vad.tr
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TabelTabel 5.3c Langdurige successtukken: opvoeringen per decennium 

18100 1820 1830 

AchillesAchilles (tr) 
Alzire,Alzire, of de Amerikanen (tr) 
AnthomusAnthomus Hambroek, of de belegering van Formoza (tr) 

AsschepoesterAsschepoester (za) 
AthaliaAthalia (tr) 
Barbier,Barbier, de, van Strasburg, of de Frankfurter loterij (bl) 

BeloondeBeloonde moederliefde, de,of de gevolgen e ener nuttige 

opvoeding(io) opvoeding(io) 
BrutusBrutus (tr) 
Dood,Dood, de, van Karel, kroonprins van Spanje (tr) 
Doove,Doove, de, of het huis vol volk (bl) 
EE dip us (tr) 
EduardEduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings (hist, to) 
ElizabethElizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, 

koningkoning van Engeland (tr) 
Eénelon,Eénelon, of de Kamerijksche kloosterlingen (tr) 
GastonGaston en Bayard (tr) 
GebannenGebannen amor, de, of de achterdochtige echtgenooten (bl) 
Gevolgen,Gevolgen, de, van een eenige leugen (to) 
GrooteGroote waereld, de, en goedhartigheid (to) 
HamletHamlet (tr) 
HariadanHariadan Barbarossa, groot-admiraal van Sohman (to) 
Hondentrouw,Hondentrouw, de, of de moord in het woud van 
BondyBondy (hist.to) 
IfigeniaIfigenia in Tauns (tr) 
InesInes de Castro (tr) 
Intermezzo,Intermezzo, het, of de landjonker voor de eerste 
maalmaal in de residentie (bl) 
JohannaJohanna van Montfaucon (rom.taf) 
JuliusJulius van Sassen (tr) 
Kasteel,Kasteel, het, van Tourville,of de Hollandsche zeelieden 

inin Frankrijk (to) 
KoningKoning Lear (tr) 
MacbethMacbeth (tr) 
MahometMahomet (tr) 
MariaMaria van Bourgondiën, gravinne van Holland (tr) 
MariaMaria Stuart, koninginne van Schotland (tr) 

MauriceMaurice (to) 
MeropeMerope (tr) 
MichielMichiel Adriaansz. de Ruiter (tr) 
MontigniMontigni (vad.tr) 
Monzongo,Monzongo, of de koninklijke slaaf {tv) 
NatuurNatuur en pligt, of de zoon regter over zijn' vader (to) 

Neven,Neven, de (bl) 
OnechteOnechte zoon, de (to) 
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Othello,Othello, of de Moor van Venetien (tr) 
OudeOude en nieuwe zeden (bl) 
PachterPachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list 
verijdeldeverijdelde huwelijk (bl) 
PieterPieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 (vad.to) 
Preciosa,Preciosa, of het Spaansch heidinnetje (rom.to) 
SiegfriedSiegfried van Lindenberg (bl) 
SprakeloozeSprakelooze meisje, het, van Portici, of het oproer 
tete Napels (za) 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van Rome (tr) 
Tékéli,Tékéli, of het beleg van Mongatz (gesch.to) 
Verkwister,Verkwister, de, of de eerlijke bedriegster (bl) 
Vrijschot,Vrijschot, het, of de zwarte jager (za) 
Weeskind,Weeskind, het, van China (tr) 
ZaireZaire (tr) 
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+ + 
+ + 
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TabelTabel 5.4 Tijdelijke succesvoorstellingen 

Titel l Auteur r 

AdmiraalAdmiraal de Ruiter, de, te Napels 
(hist.to) ) 
AdmiraalAdmiraal Piet Hein, de, te 
DelfsthavenDelfsthaven (vad.to) 
AgathoclesAgathocles (tr) 
ArmandoArmando en Palmyde, of de 
kruisvaarderkruisvaarder in Egypte (za) 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later (to) 
Bergwerkers,Bergwerkers, de (za) 
Boodschaplooper,Boodschaplooper, de, uit 
behoeftebehoefte (to) 
BramaBrama en Zoloé, of de verliefde 
BayadereBayadere (za-ba) 
Brandstichting,Brandstichting, de,of de onschuldig 
veroordeeldeveroordeelde (to) 
Bruidskroon,Bruidskroon, d e,o f de [dr oom] -
verschijningverschijning (to) 
Bruid,Bruid, de, van Vreeland 
ofof wie is de bruidegom (bl) 
ClaudineClaudine van Florian (to) 

Clemence,Clemence, of de dochter 
vanvan den advokaat (to) 
Constance,Constance, of de gevolgen van 
denden hoogmoed (to) 
DankbareDankbare schuldenaar, de, of de 
gereddegeredde koopman (to) 
Dichter,Dichter, de, en zijn huisgezin (to) 

DiederijkDiederijk en Willem van 
HollandHolland (tr) 
Dochter,Dochter, de, der natuur (to) 
Dorpsbarbier,Dorpsbarbier, de, of de menseken-
kennerkenner ten platten lande (bl) 
Ekster,Ekster, de, en de dienstmaagd, of 
dede onschuldige diefstal (hist.to) 
FidelioFidelio (za) 
Fridolin,Fridolin, of de boodschap naarde 
ijzersmelterijijzersmelterij (to) 
Geheim,Geheim, het (to) 

Gelofte,Gelofte, de (rom.za) 
GenovevaGenoveva (tr) 
GraafGraaf van Walton, de, of de 
subordonatiesubordonatie (to) 

Westerman n 
Muller--
Westerman n 
Klij n n 

Scribe e 

Spiesz z 

Cuno o 

Weissenthurn n 
Pigault t 
Lee Brun 

Ancelot t 

Epagny y 

Hoen/t t 
Roller, , 
Burchard d 

Walré,, van 
Laa Fontaine 

Picard d 
Caigniez, , 
d'Aubigny y 

Holbein n 
Arnould, , 
Fournier r 
Wit,, de 
Hilman n 
Schryverss van 
denn Spectorialen 
Schouwburg g 

10 0 

II I 
Dupeuty,Fontan,, 20 
Davrigny y 
Körnerr 5 
Laloue,, 8 
Menissier r 

27 7 

5 5 

5 5 
3 3 

4 4 
12 2 

2 2 

3 3 

1 1 

3 3 

4 4 

1 1 

1 1 

3 3 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

4 4 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

5.0 0 0 

2.6 7 7 

3.0 0 0 

6.0 0 0 

5.0 0 0 

5.0 0 0 

8.0 0 0 

9.0 0 0 

5.0 0 0 

2.5 0 0 

3.0 0 0 

4.0 0 0 

6.0 0 0 

3.0 0 0 

3.0 0 0 

3.0 0 0 

5.0 0 0 

3.0 0 0 

4.0 0 0 

3.0 0 0 

5.0 0 0 

3.0 0 0 

8.0 0 0 

3.0 0 0 

4.0 0 0 

3.5 0 0 

0.0 0 0 

940.4 2 2 

817.1 5 5 

843.9 4 4 

967.1 6 6 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

828.2 8 8 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

932.3 3 3 

0.0 0 0 

0.0 0 0 

808.5 3 3 

0.0 0 0 
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GroningenGroningen ontzet (vad.tr) 
Huisdokter,Huisdokter, de (bl) 
Invloed,Invloed, de, der gelijkenis, of de 
gewaandegewaande koning van Polen 
(hist.bt) ) 
JeanneJeanne d'Arc, of de maagd van 
OrleansOrleans (tr) 
Jonkvrouw,Jonkvrouw, de, van bet meir (za) 
KoopmanKoopman Stark,of het Duitscbe 
huisgezinhuisgezin (fam.taf) 
Kruisvaarders,Kruisvaarders, de (to) 
Laster,Laster, de (to) 
Logenaar,Logenaar, de (bl) 
MarcoMarco Bozzaris, of de Grieken 
(hist.to) ) 
Menagerie,Menagerie, de (bl) 
MichielMichiel Adriaans, de Ruiter te 
SyracuseSyracuse (tr) 
Minnaar,Minnaar, de, op de proef of het 
zonderlingezonderlinge tweegevecht (bl) 
MisleideMisleide echtgenoote, de (to) 
MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of 
dede gevangenis op het slot 
's-Gravensteen,'s-Gravensteen, te 
AntwerpenAntwerpen (gesch.to) 
MolièreMolière (bl) 

NathanNathan van Genève (to) 
Nederlaag,Nederlaag, de, van Karel den 
Stouten,Stouten, of het beleg van Nancy 
(hist.to) ) 
OheronOheron (za) 
Ontkoming,Ontkoming, de, van Hugode Groot 
uituit Loevestein (vad.to) 
Onvergenoegde,Onvergenoegde, de (bl) 
OuderwetscbeOuderwetscbe trant, de (to) 
Palmerijn,Palmerijn, of de 
GallischeGallische kluizenaar (to) 
Pamela,Pamela, of de zegepraal der 
onschuldonschuld (to) 

RadboudRadboud de tweede, 
koningkoning van Friesland (tr) 
RaymondRaymond van Toulouse, 
ofof de Alhigenzen (tr) 
Rentmeester,Rentmeester, de (bl) 
RobertRobert Maxwell, of de offerdood (to) 
Roem,Roem, de, van twintig eeuwen 

Ruijl l 
Ziegler r 

Duval l 

Soumet t 

Kotzebue e 
Scribe e 
Barbaz z 

Westerman n 
Albini i 

Bousquet t 

12 2 
3 3 

5 5 

4 4 
11 1 

4 4 
4 4 
7 7 
4 4 

6 6 
3 3 

5 5 

8 8 
3 3 

2 2 
1 1 

1 1 
2 2 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

2 2 
1 1 

1 1 

3 3 
1 1 

6.00 0 
3.00 0 

2.50 0 

4.00 0 
5.20 0 

4.00 0 
4.00 0 
7.00 0 
4.00 0 

3.00 0 
3.00 0 

5.00 0 

2.67 7 
3.00 0 

743.62 2 
0.00 0 

0.00 0 

680.26 6 
698.74 4 

0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

0.00 0 
748.33 3 

937.93 3 

797.67 7 
0.00 0 

Ruijsch h 
Goldoni, , 
Mercier r 
Warnsinck k 

Pixérécourt t 
Giesecke e 

Warnsinck k 
Thöne e 

Victor r 
Pelletier r 
dee Volméranges, 
dee Cubières-
Palmézeaux x 

Halmael,, van 

Ruijl l 

Kotzebue e 

22 2 
4 4 

4 4 

6 6 
4 4 

10 0 
7 7 
7 7 

3 3 
5 5 

3 3 

9 9 
4 4 
4 4 

3 3 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
3 3 
2 2 

1 1 
2 2 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

7.30 0 
4.00 0 

4.00 0 

6.00 0 
4.00 0 

10.00 0 
2.33 3 
3.50 0 

3.00 0 
2.50 0 

3.00 0 

9.00 0 
4.00 0 
4.00 0 

942.85 5 
0.00 0 

0.00 0 

0.00 0 
0.00 0 

0.00 0 
748.36 6 
708.55 5 

0.00 0 
0.00 0 

1035.38 8 

884.68 8 
0.00 0 

781.48 8 
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(gesch.zinneb.. voorst) 
RomeoRomeo en Julia{\,6) 

SaffoSaffo (za) 
Sara,Sara, of de slaapdrank (to) 
ScipioScipio en de Spaansche bruid (tr) 
Spook,Spook, het (rom.to) 
TitTit us de edelmoedige (za) 

TomTom Jones te Londen (to) 
Tooverfluit,Tooverfluit, de (za) 
Toover-klokje,Toover-klokje, het[, of Lucifer page] 

(ton.za) ) 
Trouwring,Trouwring, de (to) 
TweedeTweede tartuffe, de, of de schuldige 
moedermoeder (to) 

VergeefscheVergeefsche reis, de, of de 

cachemirencachemiren shawl (bl) 
VerkeerdeVerkeerde schaamte, de (to) 
VictorVictor ine{l.o) 
Visschers-meisje,Visschers-meisje, het, of de ruïne 
aanaan den oever van den Rhijn (to) 
VorstinVorstin en vrouw, ofjacoba, 
gravingravin van Holland (hist.dram) 

VrolijkeVrolijke luim, de (to) 
Vrouwtje,Vrouwtje, het, van den Donau, 
ofof de koningin 
derder spookmmphen (za) 
WelkomstgroetWelkomstgroet (voor de 
AmsterdamscheAmsterdamsche schutterij 

1834)1834) (za) 
Windhandel,Windhandel, de, of de 
kostwinningkostwinning van den dag (bl) 
Toon,Toon, de, uitfamaika, 
ofof de vaderlijke 
beproevingbeproeving (bl) 

Zuma,Zuma, of de ontdekking 
vanvan den Kina-Bast (to) 

Lennep,, van 

Wcisse e 
Lennep,van n 
Kerkhoven n 

Warnsinck k 

Kotzebue e 
Metastasio o 
Desforges s 
Schikaneder r 

Théaulonn de 
Lambert t 
Lembert t 

Beaumarchais s 

Kotzebue e 

Cramer r 

Lespinasse,, de 

Arresto o 

Hensier r 

Roobol l 

Picard,, Empis 

Kotzebue e 

Genlis,, de 

7 7 
3 3 

18 8 
3 3 
5 5 
3 3 
9 9 
3 3 
7 7 
4 4 

3 3 

8 8 

4 4 

3 3 
6 6 

12 2 

4 4 
5 5 

10 0 

3 3 

8 8 

3 3 

3 3 

1 1 

1 1 
3 3 

1 1 
2 2 
1 1 

1 1 
1 1 

2 2 
1 1 

1 1 

3 3 

1 1 
1 1 
2 2 

4 4 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

7.00 0 

3.00 0 
6.00 0 

3.00 0 
2.50 0 
3.00 0 

9.00 0 
3.00 0 
3.50 0 
4.00 0 

3.00 0 

2.67 7 

4.00 0 
3.00 0 
3.00 0 

3.00 0 

4.00 0 

2.50 0 

5.00 0 

3.00 0 

4.00 0 

3.00 0 

3.00 0 

814.19 9 
830.08 8 

771.61 1 
0.00 0 

818.07 7 

0.00 0 
0.00 0 

0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

0.00 0 

0.00 0 

0.00 0 

0.00 0 
0.00 0 

0.00 0 

0.00 0 
900.08 8 

815.78 8 

761.12 2 

882.51 1 

0.00 0 

0.00 0 
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TabelTabel 5.4a Tijdelijke succesvoorstellingen: opvoeringen per weekdag 

Titell  ma di wo do 

AdmiraalAdmiraal de Ruiter, de, te Napels (hist.to) 
AdmiraalAdmiraal Piet Hein, de, te Delfstbaven (vad.to) 
AgathoclesAgathocles (tr) 
ArmandoArmando en Palmyde, of de kruisvaarder in 
EgypteEgypte (za) 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later (to) 
Bergwerkers,Bergwerkers, de (za) 
Boodschaplooper,Boodschaplooper, de, uit behoefte (to) 
BramaBrama en Zoloé, of de verliefde Bayadere (za-ba) 
Brandstichting,Brandstichting, de, of de onschuldig 
veroordeeldeveroordeelde (to) 
Bruidskroon,Bruidskroon, de, of de [droomverschijning (to) 
Bruid,Bruid, de, van Vreeland, of wie is de 
bruidegombruidegom (bl) 
ClaudineClaudine van Florian (to) 
Clemence,Clemence, of de dochter van den advokaat (to) 
Constance,Constance, of de gevolgen van den hoogmoed (to) 1 
DankbareDankbare schuldenaar, de, of de geredde 
koopmankoopman (to) 
Dichter,Dichter, de, en zijn huisgezin (to) 
DiederijkDiederijk en Willem van Holland (tr) 
Dochter,Dochter, de, der natuur (to) 
Dorpsbarbier,Dorpsbarbier, de, of de menschenkenner 
tenten platten lande (bl) 
Ekster,Ekster, de, en de dienstmaagd, of de 
onschuldigeonschuldige diefstal (hist.to) 
FidelioFidelio (za) 
Fridolin,Fridolin, of de boodschap naar de ijzersmelterij (to)l 
Geheim,Geheim, het (to) 
Gelofte,Gelofte, de (rom.za) 
GenovevaGenoveva (tr) 
GraafGraaf van Walton, de, of de suhordonatie (to) 
GroningenGroningen ontzet (vad.tr) 
Huisdokter,Huisdokter, de (bl) 
Invloed,Invloed, de, der gelijkenis, of de gewaande 
koningkoning van Polen (hist.bl) 
JeanneJeanne d'Arc, of de maagd van Orleans (tr) 
Jonkvrouw,Jonkvrouw, de, van het meir (za) 
KoopmanKoopman Stark, of het Duitsche huisgezin (fam.taf)O 
Kruisvaarders,Kruisvaarders, de (to) 
Laster,Laster, de (to) 
Logenaar,Logenaar, de (bl) 
MarcoMarco Bozzaris, of de Grieken (hist.to) 
Menagerie,Menagerie, de (bl) 
MichMich iel Adriaans, de Ruiter te Syracuse (tr) 
Minnaar,Minnaar, de, op de proef of het zonderlinge 

2 2 
1 1 
0 0 

4 4 
4 4 
2 2 
3 3 
9 9 

1 1 
0 0 

2 2 
1 1 
3 3 
1 1 

2 2 
2 2 
1 1 
2 2 

0 0 
0 0 
0 0 

2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 

1 1 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 1 
4 4 
0 0 

6 6 
5 5 
1 1 
2 2 
8 8 

2 2 
0 0 

3 3 
3 3 
2 2 
1 1 

0 0 
0 0 
1 1 
1 1 

3 3 
1 1 
0 0 

0 0 
4 4 
0 0 
2 2 
1 1 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 1 
1 1 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 1 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

3 3 
2 2 
3 3 

6 6 
8 8 
2 2 
1 1 
9 9 

0 0 
1 1 

1 1 
0 0 
2 2 
1 1 

0 0 
0 0 
3 3 
0 0 

5 5 
1 1 

>)1 1 
2 2 
1 1 
0 0 
0 0 
3 3 
1 1 

2 2 
1 1 
4 4 
)0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 

1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 1 
2 2 
0 0 
3 3 
1 1 
0 0 
1 1 
3 3 
1 1 

2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
4 4 
1 1 
2 2 
0 0 
1 1 

1 1 
0 0 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
3 3 
0 0 

1 1 
0 0 
1 1 
0 0 
1 1 
0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
0 0 

1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 

3 3 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
4 4 
0 0 
2 2 
1 1 

0 0 
2 2 
3 3 
3 3 
0 0 
2 2 
1 1 
2 2 
0 0 
3 3 
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tweegevechttweegevecht (bl) 
MisleideMisleide echtgenoote, de (to) 
MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op 
hethet slot 's-Gravensteen, te Antwerpen (gesch.to) 
MolièreMolière (bl) 
NathanNathan van Genève (to) 
Nederlaag,Nederlaag, de, van Karel den Stouten, of het 
belegbeleg van Nancy (hist.to) 
OheronOheron (za) 
Ontkoming,Ontkoming, de, van Hugo de Groot uit 
LoevesteinLoevestein (vad.to) 
Onvergenoegde,Onvergenoegde, de (bl) 
OuderwetscheOuderwetsche trant, de (to) 
Palmerijn,Palmerijn, of de Gallische kluizenaar (to) 
Pamela,Pamela, of de zegepraal der onschuld (to) 
RadboudRadboud de tweede, koning van Friesland (tr) 
RaymondRaymond van Toulouse, of de Albigenzen (tr) 
Rentmeester,Rentmeester, de (bl) 
RobertRobert Maxwell, of de offerdood (to) 
Roem,Roem, de, van twintig eeuwen 
(gcsch.,zinneb.voorst) ) 
RomeoRomeo en Julia (to) 
SaffoSaffo (za) 
Sara,Sara, of de slaapdrank (to) 
ScipioScipio en de Spaansche bruid (tr) 
Spook,Spook, het (rom.to) 
TitusTitus de edelmoedige (za) 
TomTom Jones te Londen (to) 
Tooverfluit,Tooverfluit, de (za) 
Toover-klokje,Toover-klokje, het[, of Lucifer page] (ton.za) 
Trouwring,Trouwring, de (to) 
TweedeTweede tartuffe, de, of de schuldige moeder (to) 
VergeefscheVergeefsche reis, de, of de cachemiren shawl (bl) 
VerkeerdeVerkeerde schaamte,de (to) 
VictorineVictorine (to) 
Visschers-meisje,Visschers-meisje, het, of de ruine aan den 
oeveroever van den Rhijn (to) 2 1 3 1 1 1 
VorstinVorstin en vrouw, ofjacoba, gravin van 
HollandHolland (hist.dram) 0 0 2 1 0 1 
VrolijkeVrolijke luim, de (to) 2 0 1 0 0 2 
Vrouwtje,Vrouwtje, het, van den Donau, of de koningin 
derder spooknimphen (za) 2 2 2 2 2 0 
WelkomstgroetWelkomstgroet (voor de Amsterdamsche 
schutterijschutterij 1834) (za) 1 
Windhandel,Windhandel, de, of de kostwinning van den dag (bl)5 
Zoon,Zoon, de, uit Jamaika, of de vaderlijke 
beproevingbeproeving (bl) 1 
Zuma,Zuma, of de ontdekking van den Kina-Bast (to) 1 

4 4 
1 1 

5 5 
1 1 
1 1 

2 2 
1 1 

3 3 
1 1 
5 5 
1 1 
2 2 
0 0 
1 1 
1 1 
1 1 

3 3 
1 1 
4 4 
1 1 
0 0 
1 1 
3 3 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
0 0 
2 2 
0 0 
3 3 

0 0 
0 0 

3 3 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 1 
0 0 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

3 3 
1 1 

5 5 
1 1 
1 1 

1 1 
2 2 

2 2 
2 2 
2 2 
0 0 
3 3 
0 0 
1 1 
2 2 
1 1 

1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
0 0 
0 0 
3 3 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

0 0 
0 0 

3 3 
1 1 
1 1 

1 1 
0 0 

1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
2 2 

0 0 
0 0 
2 2 
1 1 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 0 
1 1 
0 0 

0 0 
0 0 

3 3 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 1 
1 1 

3 3 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

4 4 
4 4 
0 0 
1 1 
0 0 
3 3 
6 6 
1 1 
0 0 

2 2 
1 1 
7 7 
0 0 
5 5 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
0 0 
5 5 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
4 4 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

1 1 
1 1 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
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TabelTabel 5.4b Tijdelijke succesvoorstellingen: broncultuur 

Nedd Fr Hdu It. Eng 

AdmiraalAdmiraal de Ruiter, de, te Napels (hist.to) Ned 
AdmiraalAdmiraal Piet Hem, de, te Delfsthaven (vad.to) Ned 
AgathoclesAgathocles (tr) Ned 
ArmandoArmando en Palmy de, of de kruisvaarder in 
EgypteEgypte (za) It 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later (to) Fr 
Bergwerkers,Bergwerkers, de (za) Hdu 
Boodschaplooper,Boodschaplooper, de, uit behoefte (to) Fr 
BramaBrama en Zoloé, of de verliefde Bayadere (za-ba) Fr 
Brandstichting,Brandstichting, de, of de onschuldig veroordeelde (to) Hdu 
Bruidskroon,Bruidskroon, de, of de [droomverschijning (to) Hdu 
Bruid,Bruid, de, van Vreeland, of wie is de bruidegom (bl) Hdu 
ClaudineClaudine van Florian (to) Fr 
Clemence,Clemence, of de dochter van den advokaat (to) Fr 
Constance,Constance, of de gevolgen van den hoogmoed (to) Fr 
DankbareDankbare schuldenaar, de, of de geredde koopman (to) Ned 
Dichter,Dichter, de, en zijn huisgezin (to) Hdu 
DiederijkDiederijk en Willem van Holland (tr) Ned 
Dochter,Dochter, de, der natuur (to) Hdu 
Dorpsbarbier,Dorpsbarbier, de, of de menschenkenner ten 
plattenplatten lande (bl) Fr 
Ekster,Ekster, de, en de dienstmaagd, of de onschuldige 
diefstaldiefstal (hist.to) Fr 
FidelioFidelio (za) Hdu 
Fridolin,Fridolin, of de boodschap naar de ijzersmelterij (to) Hdu 
Geheim,Geheim, het (to) Fr 
Gelofte,Gelofte, de (rom.za) Ned 
GenovevaGenoveva (tr) Ned 
GraafGraaf van Walton, de, of de subordonatie (to) Hdu 
GroningenGroningen ontzet (vad.tr) Ned 
Huisdokter,Huisdokter, de (bl) Hdu 
Invloed,Invloed, de, der gelijkenis, of de gewaande koning Fr 
vanvan Polen (hist.bl) 
JeanneJeanne d'Arc, of de maagd van Orleans (tr) Fr 
Jonkvrouw,Jonkvrouw, de, van het meir (za) 
KoopmanKoopman Stark, of het Duitsche huisgezin (fam.taf.) Hdu 
Kruisvaarders,Kruisvaarders, de (to) Hdu 
Laster,Laster, de (to) Fr 
Logenaar,Logenaar, de (bl) Ned 
MarcoMarco Bozzaris, of de Grieken (hist.to) Ned 
Menagerie,Menagerie, de (bl) Hdu 
MichielMichiel Adriaans, de Ruiter te Syracuse (tr) Ned 
Minnaar,Minnaar, de, op de proef, of het zonderlinge 
tweegevechttweegevecht (bl) Hdu 
MisleideMisleide echtgenoote, de (to) Fr 
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MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of de gevangenis 
opop het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen (gesch.to) Ned 
MolièreMolière (bl) 
NathanNathan van Geneve (to) Ned 
Nederlaag,Nederlaag, de, van Karel den Stouten, of het beleg 
vanvan Nancy (hist.to) 
Oberon,Oberon, [koning der beschermgeesten] (za) 
Ontkoming,Ontkoming, de, van Hugo de Groot uit Loevestein Ned 
(vad.to) ) 
Onvergenoegde,Onvergenoegde, de (bl) Ned 
OuderwetscheOuderwetsche trant, de (to) 
Palmerijn,Palmerijn, of de Gallische kluizenaar (to) 
Pamela,Pamela, of de zegepraal der onschuld (to) 
RadboudRadboud de tweede, koning van Friesland (tr) Ned 
RaymondRaymond van Toulouse, of de Albigenzen (tr) Ned 
ReddingRedding voor redding (to) 
Rentmeester,Rentmeester, de (bl) 
RobertRobert Maxwell, of de offerdood (to) 
Roem,Roem, de, van twintig eeuwen (gesch.zinneb.voor) Ned 
RomeoRomeo en Julia (to) 
SaffoSaffo (za) Ned 
Sara,Sara, oj de slaapdrank (to) Ned 
ScipioScipio en de Spaansche bruid (tr) Ned 
Spook,Spook, het (rom.to) 
TitusTitus de edelmoedige (za) 
TomTom Jones te Londen (to) 
Tooverfluit,Tooverfluit, de (za) 
Toover-klokje,Toover-klokje, het [,of Lucifer page](ton.za) 
Trouwring,Trouwring, de (to) 
TweedeTweede tartuffe, de, of de schuldige moeder (to) 
VergeefscheVergeefsche reis, de, of de cachemiren shawl (bl) 
VerkeerdeVerkeerde schaamte, de (to) 
VictorineVictorine (to) 
Visschers-meisje,Visschers-meisje, het, of de ruïne aan den oever van 
denden Rhijn (to) Ned 
VorstinVorstin en vrouw, ofjacoba, gravin van Holland 
(hist.dram)) Ned 
VrolijkeVrolijke luim, de (to) 
Vrouwtje,Vrouwtje, het, van den Donau, of de koningin der 
spooknimphenspooknimphen (za) 
WelkomstgroetWelkomstgroet (voor de Amsterdamsche schutterij 
1834)1834) (za) Ned 
Windhandel,Windhandel, de, of de kostwinmng van den dag (bl) 
Zoon,Zoon, de, uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving (bl) 
Zuma,Zuma, of de ontdekking van den Kina-Bast (to) 

Fr r 

Fr r 
Fr r 

Fr r 

Fr r 

Fr r 
Fr r 

Fr r 

Hdu u 

Hdu u 

Hdu u 
Hdu u 
Hdu u 

Hdu u 

Hdu u 

Hdu u 

Hdu u 

Hdu u 

Fr r 

Fr r 

Hdu u 

Hdu u 

Hdu u 
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Afkortingen: : 
Ned.. : Nederlands 
Fr.. : Frans 
Hdu.. : Hoogduits 
It.. : Italiaans 
Eng.. : Engels 
Waarr twee bronculturen vermeld zijn, was dit op het toneelaffiche vermeld. Ik heb in de tabel 
geenn onderscheid gemaakt tussen de eventuele eerste en tweede broncultuur. 

TabelTabel 5.4c Tijdelijke succesvoorstellingen: opvoeringen per decennium 

Titell  1810 1820 1830 

AdmiraalAdmiraal de Ruiter, de, te Napels (hist.to) x - -
AdmiraalAdmiraal Piet Hein, de, te Delfsthaven (vad.to) - - x 
AgathoclesAgathocles (tr) - - x 
ArmandoArmando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte (za) - x x 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later (to) - - x 
BergwerkerSyBergwerkerSy de (za) - - x 
Boodschaplooper,Boodschaplooper, de, uit behoefte (to) - x -
BramaBrama en Zoloé, of de verliefde Bayadere (za-ba) - - x 
Brandstichting,Brandstichting, de, of de onschuldig veroordeelde (to) - - x 
Bruid,Bruid, de, van Vreeland, of wie is de bruidegom (bl) - - x 
Bruidskroon,Bruidskroon, de, of de fdroomjverschijning (to) x - -
ClaudineClaudine van Florian (to) - x -
Clemence,Clemence, of de dochter van den advokaat (to) - - x 
Constance,Constance, ofde gevolgenvan den hoogmoed (to) - - x 
Bruidskroon,Bruidskroon, de, of de [droomverschijning (to) 
DankbareDankbare schuldenaar, de, of de geredde koopman {to) x - -
Dichter,Dichter, de, en zijn huisgezin (to) x - -
DiederijkDiederijk en Willem van Holland (tr) - x — 
Dochter,Dochter, de, der natuur (to) x - — 
Dorpsbarbier,Dorpsbarbier, de, of de menschenkenner ten platten lande (bl) x - -
Ekster,Ekster, de, en de dienstmaagd, of deonschuldige diefstal (hist.to) x - -
FidelioFidelio (za) - - x 
Fridolin,Fridolin, of de boodschap naar de ijzersmelt erij (to) - - x 
Geheim,Geheim, het (to) x 
Gelofte,Gelofte, de (rom.za) - - x 
GenovevaGenoveva (tr) - - x 
GraafGraaf van Walton, de, of de subordonaüe (to) x x -
GroningenGroningen ontzet (vad.tr) - - x 
Huisdokter,Huisdokter, de (bl) x - -
Invloed,Invloed, de, der gelijkenis, of de gewaande koning van 
PolenPolen (hist.bl) x - -
JeanneJeanne d'Are, of de maagd van Orleans (tr) - x -
Jonkvrouw,Jonkvrouw, de, van het meir (za) x 
KoopmanKoopman Stark, of het Duitsche huisgezin (fam.taf) x - -
Kruisvaarders,Kruisvaarders, de (to) - x -
Laster,Laster, de (to) - - x 
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Logenaar,Logenaar, de (bi) x 

MarcoMarco Bozzaris, of de Grieken (hist.to) -

Menagerie,Menagerie, de (bl) -
MicbielMicbiel Adriaans.de Ruiter, te Syracuse (tr) 

Minnaar,Minnaar, de, op deproef, of het zonderlinge tweegevecht (bl) -
MisleideMisleide echtgenoote, de (to) 
MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 

\~Gravensteen,\~Gravensteen, te Antwerpen (gesch.to) -
MolièreMolière (bl) -
NathanNathan van Genève (to) -
Nederlaag,Nederlaag, de, van Karel den Stouten, of het beleg van 

NancyNancy (hist.to) x 
OheronOheron (za) -
Ontkoming,Ontkoming, de, van Hugo de Groot uit Loevestein (vad.to) -
OnverOnver genoegde, de (bl) -
OuderwetscheOuderwetsche trant, de (to) -

Palmerijn,Palmerijn, of de Gallische kluizenaar (to) x 
Pamela,Pamela, of de zegepraal der onschuld (to) -
RadboudRadboud de tweede, koning van Friesland (tr) -
RaymondRaymond van Toulouse, of de Alhigenzen (tr) -
Rentmeester,Rentmeester, de (bl) -
RobertRobert Maxwell, of de offerdood (to) 
Roem,Roem, de, van twintig eeuwen (gesch.zinneb.voor) -
RomeoRomeo en Julia (to) -
SaffoSaffo (za) -
Sara,Sara, of de slaapdrank (to) -
ScipioScipio en de Spaansche bruid (tr) -

Spook,Spook, het (rom.to) x 
TitusTitus de edelmoedige (za) -
TomTom Jones te Londen (to) x 
Tooverfluit,Tooverfluit, de (za) x 
ToovToov er-klok] e, het f, of Lucifer page] (ton. za) -
Trouwring,Trouwring, de (to) x 
TweedeTweede tartuffe, de, of de schuldige moeder (to) x 
VergeefscheVergeefsche reis, de, of de cachemiren shawl (bl) -
VerkeerdeVerkeerde schaamte, de (to) x 
VictorineVictorine (to) 

Visschers-meisje,Visschers-meisje, het, of de ruine aan den oever van den Rhijn (to)x 
VorstinVorstin en vrouw, of Jacob a, gravin van Holland (hist.dram) -

VrolijkeVrolijke luim, de (to) x 
Vrouwtje,Vrouwtje, het, van den Donau, of de koningin der 
spooknimphenspooknimphen (za) -
WelkomstgroetWelkomstgroet (voor de Amsterdamsche schutterij 1834) (za) 
Windhandel,Windhandel, de, of de kostwinmng van den dag (bl) 
Zoon,Zoon, de, uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving (bl) x 
Zuma,Zuma, of de ontdekking van den Kina-Bast (to) x 
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TabelTabel 5.5 Niet-succesvolle voorstellingen 

Titel l Auteur r 

AdelijkeAdelijke landman, de (bl) 
AdolphAdolph en Clara, of de twee 
gevangenengevangenen (bl) 

AgisAgis (tr) 
AlcestisAlcestis (tr) 
AleidAleid van Poelgeest (tr) 
AmsterdamAmsterdam in 1672 (vad.tr) 
AmsterdamscheAmsterdamsche wintermorgen, 
een,een, injanuarij 1832 (fam.taf) 
AndromacheAndromache (tr) 
AntigoneAntigone (tr) 
Apothecar,Apothecar, de, en de doctor (za) 
AsschepoesterAsschepoester (za) 
Behoeftige,Behoeftige, de, uit 
weldadigheidweldadigheid (taf/huiss.to) 
Beproeving,Beproeving, de, of de jonge 
echtgenotenechtgenoten (bl) 
BraveBrave vrouw, de (bl) 
Breinaalden,Breinaalden, de (to) 
Bruid,Bruid, de, uit de residentie (bl) 
CalifCalif van Bagdad, de (za) 
CamillaCamilla (za) 
ClémenceClémence en Waldemar (to) 

Concert,Concert, het, aan het hof, 
ofof de debutante (vro.za) 
Constantia,Constantia, keizerinne te 
NicomedieNicomedie (za) 
DargoDargo (tr) 

DertigDertig jaren tooneeldienst, of de 
vertooningvertooning ten voordeele van een' 
oud-souffleuroud-souffleur (bl) 
DeugdzameDeugdzame armoede, de (zed.bl) 
Dochter,Dochter, de, van Dominique (bl) 
Donjuan,Donjuan, of de steenen gast (za) 
DubbeldeDubbelde vader, de (bl) 
DuitscheDuitsche trouw (to) 

EdelmoedigeEdelmoedige dragonder, de (to) 
Eiland,Eiland, het, van verwarring (bl) 
Elizabeth,Elizabeth, koningin van 
EngelandEngeland (za) 
EmmaEmma (bl) 

Nesselrode e 

Marsollier r 
dess Vivetières 
Alfieri i 
Wiselius s 
Haverkorn n 
Bousquet t 

Kerkhoven n 
Racine e 
Sophocles s 
Stephani i 
Etienne e 

5 5 

1 1 

2 2 
7 7 
4 4 
7 7 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
3 3 

3 3 

1 1 

1 1 
3 3 
3 3 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 

1.67 7 

1.00 0 

2.00 0 
2.30 0 
1.30 0 
7.00 0 

1.00 0 
2.00 0 
3.00 0 
2.50 0 
1.50 0 

604.13 3 

296.25 5 

538.33 3 
673.28 8 
648.11 1 
503.20 0 

348.70 0 
533.73 3 
670.67 7 
624.33 3 
603.52 2 

Iffland d 2.333 500.13 

Pigaultt Ie Brun 
Foppe e 
Kotzebue e 
Sachsen n 
Saint-Just t 

Pelletierr de 
Volméranges s 
Scribee & 
Mélesville e 

Foppe e 
Bilderdijk--
Schweickhardt t 

Mercier r 

Daponte e 
Hagemann n 
Weissenthurn--
Grünberg g 
Dumaniant t 
Elvervelt t 

2 2 
4 4 
5 5 
6 6 
3 3 
2 2 
7 7 

3 3 

3 3 
2 2 

7 7 
3 3 
2 2 
4 4 
6 6 
1 1 

3 3 
4 4 

2 2 
2 2 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
4 4 

2 2 

1 1 
1 1 

4 4 
2 2 
1 1 
1 1 
4 4 
1 1 

3 3 
4 4 

1 1 
1 1 

1.00 0 
2.00 0 
2.50 0 
3.00 0 
2.00 0 
2.00 0 
1.75 5 

1.50 0 

3.00 0 
2.00 0 

1.75 5 
1.50 0 
2.00 0 
4.00 0 
1.50 0 
1.00 0 

1.00 0 
1.00 0 

2.00 0 
2.00 0 

543.25 5 
623.23 3 
585.52 2 
590.98 8 
308.19 9 
586.35 5 
337.20 0 

454.28 8 

589.43 3 
298.70 0 

447.61 1 
494.12 2 
615.80 0 
557.06 6 
522.48 8 
621.40 0 

418.58 8 
568.05 5 

496.25 5 
572.98 8 
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EngelscheEngelsche landhuis, het (bl) 
Erfenis,Erfenis, de (to) 
EufrosineEufrosine en Koradijn (za) 

EugeniaEugenia (to) 
FanfanFanfan en Klaas, of de twee 
zoogbroederszoogbroeders (to) 
Famska,Famska, of de zegepraal der 
deugddeugd (za) 
FilipsFilips van Egmond (tr) 
Fortuinzoeker,Fortuinzoeker, de (bl) 

Mélesvüle e 
Kotzebue e 
Witsenn Geysbeek/ 
Hoffman n 
Beaumarchais s 

Beaunoir r 

Klij n n 
Foppe e 

2 2 
5 5 
3 3 

2 2 

2 2 

3 3 
2 2 
3 3 

1 1 
3 3 
1 1 

2 2 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

2.00 0 
1.67 7 
3.00 0 

1.00 0 

2.00 0 

3.00 0 
2.00 0 
3.00 0 

310.25 5 
470.70 0 
361.15 5 

528.01 1 

283.38 8 

262.98 8 
613.50 0 
501.68 8 

Frosine,Frosine, of de laatst 
aangekomeneaangekomene (bl) 
GebroedersGebroeders Philibert, de, 
ofof het misverstand (bl) 
Gehuwde,Gehuwde, de, en de ongehuwde 
manman (bl) 
GeldGeld en adel (to) 
GelukkigeGelukkige misvatting, de (to) 
Geweten,Geweten, het (to) 
GraafGraaf Lodewijk van Nassau, 
ofof de overwinning bij 
HeiligerleeHeiligerlee (vad.to) 
HaarlemsHaarlems verlossing (za) 
HamelinHamelin (to) 
Heidin,Heidin, de, in Noord-Amerika (to) 

HendrikHendrik de Vierde huisvader, 
ofof het driekoningsfeest 
tete Fontainebeau (gesch.bl) 
HoogsteHoogste lot, het (bl) 
Horatiërs,Horatiërs, de, en Curiatiërs (za) 
HoratiusHoratius (tr) 
HuisselijkeHuisselijke twist, de (to) 
Huwelijksgift,Huwelijksgift, de (to) 
Huwelijks-spiegel,Huwelijks-spiegel, de, 
voorvoor bejaarden (bl) 
Huwelijk,Huwelijk, het, sluiten (bl) 
Huzaar,Huzaar, de, van Felsheim (bl) 

HypermnestraHypermnestra (tr) 
IederIeder zijn' weg, of triomf der 
vrouwelijkevrouwelijke deugd (to) 
Jagtpartij,Jagtpartij, de, van Hendrik den 
vierdenvierden (to) 
JeromeJerome Pointu (bl) 

JocrisseJocrisse in een 
nieuwennieuwen dienst (klu.bl) 

Radet t 1.000 235.70 

Picard d 
Wafflardd & 
Fulgence e 
Warr in 
Patrat t 
Iffland d 

Vreedee Bik 
Lennep p 
Souvestre e 
Scribee & 
Mélesvüle e 

Hagemeister r 

Corneille e 
Kotzebue e 
Iffland d 

Delavigne e 
Bernagie e 
Villeneuvee & 
Dupeutyy & an. 
Lee Mierre 

Mazères s 

Collé é 
Robineauu dit 
dee Beaunoir 

Dorvigny y 

5 5 
4 4 

2 2 
1 1 
5 5 

3 3 
7 7 
5 5 
3 3 

4 4 
5 5 
6 6 
3 3 
6 6 
3 3 

3 3 
3 3 
4 4 

2 2 

3 3 

7 7 

3 3 

1 1 

3 3 
2 2 

1 1 
1 1 
4 4 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

3 3 
4 4 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 

1 1 
2 2 
3 3 

2 2 

2 2 

4 4 

3 3 

1 1 

1.67 7 
2.00 0 

2.00 0 
1.00 0 
1.00 0 

3.00 0 
7.00 0 
5.00 0 
3.00 0 

1.33 3 
1.25 5 
6.00 0 
3.00 0 
2.00 0 
3.00 0 

3.00 0 
1.50 0 
1.50 0 

1.00 0 

1.50 0 

1.75 5 

1.00 0 

1.00 0 

221.31 1 
395.65 5 

536.13 3 
427.40 0 
602.31 1 

289.33 3 
286.74 4 
474.43 3 
585.73 3 

506.28 8 
416.06 6 
541.04 4 
531.55 5 
634.78 8 
650.00 0 

551.70 0 
652.90 0 
489.50 0 

380.08 8 

549.95 5 

269.72 2 

440.15 5 

337.15 5 
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JongeJonge driftige vrouw, de (za) 
JonkmanJonkman van zestig jaren, de (bl) 
Kamerdienaar,Kamerdienaar, de (za) 

Kamertje,Kamertje, het,van een 
waschmeisjewaschmeisje (bl) 
Karolina,Karolina, of het Geldersch 
landmeisjelandmeisje (bl) 
Ketellapper,Ketellapper, de, van Saint Flour (bl) 
KoenradijnKoenradijn en Frederik (tr) 
Koningin,Koningin, de,van zestien jaren 
(gesch.to) ) 
Krijgsgevangenen,Krijgsgevangenen, de (gesch.taf) 
KrispijnKrispijn Filosoof (bl) 
Kuiper,Kuiper, de (za) 
Kunstenaar,Kunstenaar, de,en de krijgsman (to) 
Kwakzalvers,Kwakzalvers, de (bl) 
LambertLambert Melisz.,of de ouderlievende 
jongelingjongeling van Westzanen (vad.to) 
Landhuis,Landhuis, het, aan den grooten 
wegweg (bl) 
Landjonker,Landjonker, de, voor de eerste 
maalmaal in de residentie 
Landmeisje,Landmeisje, het, of de 
geheimzinnigegeheimzinnige minnaar (za) 
Lauwerkrans,Lauwerkrans, de, of het gezag der 
wettenwetten (to) 
LogenLogen en waarheid (to) 
Losbollen,Losbollen, de, of de gewaande 
doodedoode (bl) 
Loterijbriefje,Loterijbriefje, het (za) 
MargarethaMargaretha van Anjou, 
koninginnekoninginne van Engeland (za) 
Maria,Maria, koningin van Zweden, en 
Katharina,Katharina, hertogin van 
FinlandFinland (gesch.to) 
Medeminnaars,Medeminnaars, de (za) 
MenMen doet wat men kan, niet wat 
menmen wil (bl) 
MenschenMenschen vormen volken (to) 
MetalenMetalen kruis, het (vad.bl) 
MijnheerMijnheer van der Pronk, 
ofof het verkochte blijspel (bl 
Misdaad,Misdaad, de, uit eergierigheid (to) 
NeenNeen (bl) 
NumaNuma Pompilius, tweede koning 
vanvan Rome (za) 
Onbescheidene,Onbescheidene, de (bl) 
Ongehuwden,Ongehuwden, de (to) 

Etienne e 
Brazierr & Merle 
Scribee & 
Mélesville e 

2 2 
1 1 
4 4 

2 2 
1 1 
4 4 

1.00 0 
1.00 0 
1.00 0 

296.53 3 
609.95 5 
626.03 3 

1.000 513.12 

Dartoiss & Leon 2 
Goufféé & Henriquez 1 
Liadièress 3 

Bayard d 
Warin n 
Stijl l 
Medardd Audinot 
Ducange e 
Pigaultt Le Brun 

Muller-Westerman n 

Kotzebue e 

Dahmen n 

Ziegler r 
Sachsen n 

Andrieux;; Pieyre 

2 2 
2 2 
5 5 
1 1 
1 1 
4 4 

5 5 

3 3 

2 2 

1 1 

5 5 
3 3 

5 5 
1 1 

2 2 
1 1 
2 2 

1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
2 2 

3 3 

3 3 

2 2 

1 1 

2 2 
1 1 

3 3 
1 1 

1.00 0 
1.00 0 
1.50 0 

2.00 0 
2.00 0 
1.67 7 
1.00 0 
1.00 0 
2.00 0 

1.67 7 

1.00 0 

1.00 0 

1.00 0 

2.50 0 
3.00 0 

1.67 7 
1.00 0 

470.45 5 
473.60 0 
631.60 0 

256.33 3 
358.18 8 
508.13 3 
503.45 5 
277.95 5 
623.02 2 

664.11 1 

434.95 5 

562.01 1 

647.35 5 

548.76 6 
401.23 3 

577.78 8 
487.25 5 

3.500 347.70 

Weissenthurn--
Grünberg g 

Dorvigny y 
Warin n 
Aa,, van der 

Jouy,, de 
Iffland d 
Kerkhoven n 

Fodor r 
Voltaire e 
Iffland d 

7 7 
2 2 

1 1 
3 3 
2 2 

2 2 
7 7 
1 1 

4 4 
2 2 
6 6 

2 2 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

2 2 
2 2 
1 1 

1 1 
1 1 
2 2 

3.50 0 
2.00 0 

1.00 0 
3.00 0 
2.00 0 

1.00 0 
3.50 0 
1.00 0 

4.00 0 
2.00 0 
3.00 0 

462.56 6 
262.73 3 

375.30 0 
441.65 5 
349.75 5 

536.45 5 
298.67 7 
352.15 5 

440.00 0 
594.38 8 
631.77 7 
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OomOom Philibert (to) 

Oom,Oom, de (bl) 
Opera-repetitie,Opera-repetitie, de (za) 
OrtenbergscheOrtenbergsche familie, de (to) 
Oud-oom,Oud-oom, de, en zijn nichtje, 
ofof de kindervriend (bl) 
Page,Page, de 
Pauline,Pauline, of drift en 
goedhartigheidgoedhartigheid (bl) 
Pols,Pols, de (bl) 
Rataplan,Rataplan, of de 
jongejonge trommelslager (bl) 
RegulusRegulus (tr) 
Reis,Reis, de, van Gent naar Ostendc (bl 
Repetitie,Repetitie, de, van een zangspel (za) 
RoofziekeRoofzieke ekster, de (za) 
Schipbreuk,Schipbreuk, de, of de erfgenamen 
(bl) ) 
Schoolkameraad,Schoolkameraad, de, of de gunste-
lingling van den minister (bl) 
School,School, het, voor de vaders (bl) 
SintSint Maerten, of de gestolen 
ganzenganzen (to) 
SlaapwandelaarSlaapwandelaar ster, de (bl) 
Slag,Slag, de, op de Zuiderzee, in 1573, 
ofof de twee stuurlieden (gesch.vad.to 
SulmonaSulmona (za) 
PentersPenters (hist.bl) 
Pestament,Pestament, het (bl) 

PweePwee figaro's, de (bl) 
PweePwee gierigaards, de (za) 

TweeTwee jonge savojars, de (bl) 
TweeTwee serjanten, de (to) 
TweeTwee vrienden, de, 
ofof verwarring en list (bl) 
TweeTwee vriendinnen, de (bl) 
TweeTwee woekeraars, de, of de schaking 
enen de diefstal (klu.bl) 
VaderlijkVaderlijk huis, het (to) 
Vader,Vader, de, des huisgezins (to) 
Verbanning,Verbanning, de (to) 
VerbeterdeVerbeterde dwaas, de (bl) 
VerdeeldeVerdeelde hart, het (bl) 
VerkeerdVerkeerd vertrouwen, 't (bl) 
Vertrouwde,Vertrouwde, de (bl) 

Bayardd & 
dee Wailly 

Vreedenberg g 

Dumersan n 
Babo o 
Swerinn & 
Vizcntini i 
Arnault t 

) ) 

Duval l 

Duvall  & Dumersan 
Pieyre e 

Hagemann n 

)) Warnsinck 
Hiemer r 
Bouillyy & Pain 
Scribee & 
Delavigne e 
Richaud-Martelly y 
Falbairee de 
Quingey y 

d'' Aubigny 

Victor r 
Körner r 

Ruloffs s 
Iffland d 
Diderot t 
Guttenberg g 
Patrat t 
Kotzebue e 
Brandes s 
Scribee & 
Mélesville e 

1 1 

6 6 
2 2 
1 1 

2 2 
2 2 

3 3 
4 4 
1 1 

3 3 
7 7 
4 4 
5 5 

5 5 

3 3 
2 2 

3 3 
1 1 

1 1 
4 4 
4 4 
1 1 

7 7 
1 1 

2 2 
5 5 

4 4 
3 3 

2 2 
2 2 
3 3 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

2 2 
2 2 

3 3 
4 4 
1 1 

1 1 
4 4 
1 1 
2 2 

4 4 

2 2 
2 2 

2 2 
1 1 

1 1 
1 1 
2 2 
1 1 

3 3 
1 1 

1 1 
2 2 

2 2 
2 2 

2 2 
1 1 
2 2 

1.00 0 

6.00 0 
1.00 0 
1.00 0 

1.00 0 
1.00 0 

1.00 0 
1.00 0 
1.00 0 

3.00 0 
1.75 5 
4.00 0 
2.50 0 

1.50 0 

1.50 0 
1.00 0 

1.50 0 
1.00 0 

1.00 0 
4.00 0 
2.00 0 
1.00 0 

2.33 3 
1.00 0 

2.00 0 
2.50 0 

1.00 0 
1.50 0 

1.00 0 
2.00 0 
1.50 0 
3.00 0 
1.00 0 
1.00 0 
1.00 0 
1.00 0 

672.00 0 

469.17 7 
392.88 8 
587.50 0 

365.38 8 
471.17 7 

375.02 2 
615.42 2 
362.15 5 

497.62 2 
632.79 9 
283.39 9 
443.89 9 

365.18 8 

438.92 2 
593.15 5 

430.65 5 
656.80 0 

596.35 5 
260.91 1 
514.73 3 
246.60 0 

563.73 3 
319.25 5 

633.48 8 
567.62 2 

479.15 5 
634.52 2 

450.35 5 
467.12 2 
481.75 5 
347.56 6 
276.95 5 
415.30 0 
509.17 7 
326.35 5 
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5 5 
5 5 
1 1 
2 2 

1 1 
4 4 
1 1 
1 1 

5.0 0 0 
1.2 5 5 
1.0 0 0 
2.0 0 0 

386.4 4 4 
530.0 9 9 
673.2 5 5 
402.7 5 5 

Victorijn,Victorijn, of het weeskind 
enen de moordenaar (to) De Castelli 
VictorineVictorine (to) Schroder 
Weduwe,Weduwe, de, enhaar echtgenoot (bl) Dumas 
WeldadigeWeldadige knorrepot, de (to) Goldoni 
WillemWillem van Focquenbroch, of 
dede Amsterdamsche Rederijkers, 
eeneen dichterlijk tafereel 
uituit den jare 1660 (bl) K. 3 2 1.50 475.00 
Wiskunstenaars,Wiskunstenaars, de, of 
hethet gevlugte juffertje (bl) Langendijk 5 4 1.25 657.00 
ZijZij  is krankzinnig {to) Mélesville 7 4 1.75 638.73 

TabelTabel 6.1a Opgevoerde toneelstukken in 1835-36 

11 Agathocles (tr) 
22 Arme dichter, de (to) 
33 Barbier, de, van Seville, of de nuttelooze voorzorg (za) 
44 Barbier, de, van Strasburg, of de Frankfurter loterij (bl) 
55 Boekhandelaar, de, of het welbetaalde handschrift (bl) 
66 Brama en Zoloé, of de verliefde Bayadere (za-ba) 
77 Clémence en Waldemar (to) 
88 Concert, het, aan het hof, of de debutante (vro.za) 
99 Constantia, keizerinne te Nicomedië (za) 
100 Deugdzame Galeiroeijer, de, of de beloonde vaderliefde (to) 
111 Dood, de, van Karel, kroonprins van Spanje (tr) 
122 Eerste bruidsdag, de (bl) 
133 Engeland in het jaar 1651, of deugd en misdaad (gesch.to) 
144 Erfenis, de (to) 
155 Florville en Valsain, of de zedelijke tartuffe (to) 
166 Geheim huwelijk, het (za) 
177 Genoveva (tr) 
188 Groote waereld, de, en goedhartigheid (to) 
199 Gijsbrecht van Aemstel (tr) 
200 Heidin, de, in Noord-Amerika (to) 
211 Hekken, de, zijn verhangen (bl) 
222 Hoogste lot, het (bl) 
233 Huigchelaar, de (bl) 
244 Ifigenia in Aulis (tr) 
255 Ines de Castro (tr) 
266 Karolina, of het Geldersch landmeisje (bl) 
277 Kasteel, het, van Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk (to) 
288 Landheer, de, van Sterrenberg (bl) 
299 Lasteraar, de (to) 
300 Maria van Bourgondiën, gravinne van Holland (tr) 
311 Maria van Lalain, of de verovering van Doornik (tr) 
322 Medeminnaars, de (za) 
333 Meester Vink, of de vermiste diamant (bl) 
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344 Menschenhaat en berouw (to) 
355 Michiel Adriaansz. de Ruiter (tv) 
366 Militair  arrest, bet, of de drie gevangenen (bl) 
377 Minnaar, de, op de proef, of bet zonderlinge tweegevecht (bl) 
388 Misdaad, de, uit eergierigheid (to) 
399 Montigni (vad.tr) 
400 Monzongo, of de koninklijke slaaf (tr) 
411 Nachtmerrie, de (za) 
422 Natuur en pligt, of de zoon regter over zijn' vader (to) 
433 Oude tooneelspeler, de (bl) 
444 Oud-oom, de, en zijn nichtje, of de kindervriend (vro.bl) 
455 Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdelde huwelijk (bl) 
466 Pedro de Wreede, koning van Kastiliën (tr) 
477 Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 (vad.to) 
488 Plechtige hulde (-) 
499 Pols, de (bl) 
500 Preciosa, of het Spaansch heidinnetje (rom.to) 
511 Raymond van Toulouse, of de Albigenzen (tr) 
522 Reis, de, ter bruiloft (bl) 
533 Repetitie, de, van een zangspel (za) 
544 Scipio en de Spaansche bruid (tr) 
555 Tancredo (za) 
566 Turfschip van Breda, het (hist.to) 
577 Twee grenadiers, de, of bet misverstand (bl) 
588 Twee vriendinnen, de (bl) 
599 Verkwister, de, of de eerlijke bedriegster (bl) 
600 Verzoening, de, of de broedertwist (to) 
611 Victorijn, of het weeskind en de moordenaar (to) 
622 Victorine (to) 
633 Vrek, de (bl) 
644 Vrouw naar de waereld, de (bl) 
655 Zelmire (tr) 

TabelTabel 6.1b Opgevoerde toneelstukken in 1838-39 

11 Admiraal Piet Hein, de, te Delfsthaven (vad.to) 
22 Agis (tr) 
33 Arthur, of zestien jaren later (to) 
44 Barbier, de, van Strasburg, of de Frankfurter loterij (bl) 
55 Bloedverwanten, de (bl/to) 
66 Boekhandelaar, de, of het welbetaalde handschrift (bl) 
77 Brave vrouw, de (bl) 
88 Bruid, de, uit de residentie (bl) 
99 Bruid, de, van Lammermoor (to) 
100 Dochter, de, van Dominique (bl) 
111 Dood, de, van Karel, kroonprins van Spanje (tr) 
122 Doove, de, of het huis vol volk (bl) 
133 Eduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings (hist.to) 

http://vad.tr
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144 Eerste bruidsdag, de (bl) 
155 Eerste liefde, de, of de herinneringen der kindschheid (bl) 
166 Emma (bl) 
177 Frederik 1'I te Rutwen (bl) 
188 Gebannen amor, de, of de achterdochtige echtgenooten (bl) 
199 Gesner, of het Zwitsersch huisgezin (to) 
200 Gewaande huwelijk, het (bl) 
211 Gijsbrecht van Aemstel (tr) 
222 Hamelin (to) 
233 Hekelaar, de (bl) 
244 Hekken, de, zijn verhangen (bl) 
255 Hieronimus Jamaar (bl) 
266 Huigchelaar, de (bl) 
277 Huishouden, het, van Jan Steen (bl) 
288 Huwelijk, het, van figaro (za) 
299 Huwelijksontwerpen, de, of de twee militairen (bl) 
300 7«e5 de Castro (tr) 
311 Jagers, de, een tafereel der zeden van het land (taf/to) 
322 Jaloersche vrouw, de (bl) 
333 Johanna van Montfaucon (rom.taf) 
344 Kasteel, het, van Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk (to) 
355 Kleine stad, de, in Duitschland (bl) 
366 Kom hier (bl) 
377 Menschen vormen volken (to) 
388 Menschenhaat en berouw (to) 
399 Merope (tr) 
400 Michiel Adriaansz. de Ruiter (tr) 
411 Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen (gesch.to) 
422 Monzongo, of de koninklijke slaaf (tr) 
433 Nachtmerrie, de (za) 
444 Neven, de (bl) 
455 Onvergenoegde, de (bl) 
466 Oom, de (bl) 
477 Ortenbergsche familie, de (to) 
488 Oude tooneelspeler, de (bl) 
499 Preciosa, of het Spaansch heidinnetje (rom.to) 
500 Radboud de tweede, koning van Friesland (tr) 
511 Speler, de, of Revenge-Praag (to) 
522 Sylla, of de bevrijding van Rome (tr) 
533 Verzoening, de, of de broedertwist (to) 
544 Vrek, de (bl) 
555 Vrijschot, het, of de zwarte jager (za) 
566 Vrouw naar de waereld, de (bl) 
577 Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche Rederijkers, een dichterlijk tafereel 

uituit den jare 1660 (bl) 
588 Zij is krankzinnig (to) 
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Tabel6.2aTabel6.2a Aantal opvoeringen per titel in 1835-36, met rangbezetting groter dan 
gemiddeldegemiddelde rangbezetting van dit speelseizoen 

TT N 

11 * 

2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
66 * 
7 7 
8 8 
99 ::-

10 0 
11 1 
12 2 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
177 » 
188
19 9 
200 ::-
21 1 
22 2 
23 3 
24 4 
25 5 
26 6 
277 * 
28 8 
29 9 
30 0 
31 1 
322
33 3 
34 4 
35 5 
36 6 
37 7 
38 8 
39 9 
40 0 
41 1 
42 2 

O O 

2 2 

21 1 

3 3 
2 2 
6 6 
3 3 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 5 
1 1 
2 2 
1 1 
4 4 

1 1 
>19 9 

1/6 6 

2/7 7 

13/7,2 2 

2/7 7 

1/7 7 
1/9 9 

1/6 6 

2/7 7 
1/8 8 
1/6 6 

1/6 6 

2/7 2/7 

1/6 6 

1/7 7 

2 2 
>35 5 

2/7,5 5 

2/7,5 5 

16/7,6 6 

117 117 

1/8 8 
1/8 8 

1/6 6 

2/8 8 
2/7 7 

4/7 7 

1/7 7 

1/7 7 

1/8 8 
1/7 7 

1/7 7 

2/8 8 

1/8 8 

1/6 6 

1/8 8 

1/7 7 

3 3 

>44 4 

2/8 8 

2/7,5 5 

16/8 8 

1/7 7 

1/8 8 
1/9 9 

1/7 7 

1/7 7 

2/7,5 5 
2/8 8 
4/7 7 

1/7 7 

1/9 9 

1/9 9 
1/7 7 

1/8 8 

2/8,5 5 

1/7 7 

1/9 9 
1/7 7 

1/7 7 

2/7,5 5 

4 4 

>38 8 

2/7,5 5 

217 217 

1/6 6 
13/7,4 4 

1/7 7 

1/8 8 
1/9 9 

217 217 

1/8 8 
4/7,5 5 

1/7 7 

1/8 8 
1/7 7 
1/7 7 

2/8,5 5 

1/7 7 

1/8 8 
1/7 7 

1/7 7 

1/7 7 

5 5 

>60 0 

2/9 9 

2/8,5 5 

2/8 8 

15/8,7 7 

1/9 9 
1/8 8 

2/8 8 
1/9 9 
6/8,6 6 
2/8 8 
1/8 8 
1/8 8 
1/8 8 
1/8 8 
1/9 9 

4/8,5 5 
2/8 8 
1/8 8 
1/8 8 

1/8 8 

1/9 9 

1/8 8 
1/9 9 
1/8 8 
1/8 8 
4/9 9 

6 6 
>51 1 

2/7 7 

1/9 9 

15/8,2 2 

1/7 7 
1/9 9 
1/9 9 

1/8 8 
1/7 7 
6/8,5 5 

1/7 7 

1/7 7 
1/8 8 
1/8 8 

2/8 8 
2/8,5 5 

1/7 7 

1/9 9 

1/8 8 
1/9 9 
1/9 9 
4/8,8 8 

7 7 
>52 2 

2/8 8 

1/8 8 
1/9 9 
1/8 8 

11/8,5 5 
1/7 7 

1/8 8 
1/9 9 

2/8,5 5 
2/7,5 5 
6/7,8 8 
2/8 8 
1/7 7 

1/7 7 
1/7 7 
1/8 8 

3/7,6 6 
1/7 7 

1/8 8 

1/9 9 

1/9 9 
1/8 8 
1/7 7 
4/9 9 

8 8 
>59 9 

1/8 8 

2/8,55 i 
1/9 9 

B B 

i.b3x x 

cc lx 

8/88 d,e2x 

1/8 8 

1/9 9 
1/9 9 

2/8 8 

1/8 8 

2/8,5 5 
1/8 8 

5/8,6 6 

2/8,5 5 

1/9 9 
1/9 9 
1/9 9 

1/9 9 
1/8 8 

3/8,7 7 

1/9 9 

1/7 7 

1/9 9 
1/9 9 

3/9 9 

bb lx 

bb lx 

dd lx 

b l x x 

f i x x 

h l x x 
cc lx 

cc lx 

cc lx 

bb lx 

cc lx 

cc lx 

cc lx 
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43 3 
444 -' • 

45 5 
46 6 
477 * 

48 8 
49 9 
50 0 
51 1 
52 2 
53 3 
544 * 

55 5 
56 6 
57 7 
58 8 
59 9 
60 0 
611 * 

62 2 
63 3 
64 4 
65 5 

1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
3 3 
2 2 
3 3 
3 3 
4 4 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
5 5 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 

1/ 6 6 

1/ 8 8 

1/ 8 8 

2/6, 5 5 

1/ 6 6 

1/ 6 6 

1/ 8 8 

1/ 8 8 
1/ 8 8 
1/ 8 8 
1/ 7 7 

1/ 8 8 
1/ 7 7 
2/7, 5 5 

3/7, 3 3 

1/ 7 7 

1/ 9 9 
1/ 7 7 

1/ 8 8 
1/ 8 8 
1/ 9 9 
1/ 7 7 

2/8, 5 5 

1/ 7 7 
1/ 8 8 

2/8, 5 5 

1/ 9 9 
1/ 8 8 

1/ 8 8 
1/ 8 8 
1/ 9 9 
1/ 8 8 

2/7, 5 5 

2/ 7 7 

2/8, 5 5 

1/ 7 7 

1/ 7 7 

1/ 9 9 
1/ 7 7 

1/ 8 8 
1/ 9 9 
1/ 9 9 

1/ 9 9 
1/ 9 9 

3/8, 6 6 

3/ 8 8 

2/ 9 9 

1/ 8 8 
1/ 9 9 

1/ 9 9 

1/ 8 8 
1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 9 9 

1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 9 9 

3/ 8 8 

2/8, 5 5 

3/8, 7 7 

1/ 9 9 

1/ 8 8 

1/ 8 8 
1/ 9 9 
1/ 8 8 

1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 9 9 

2/ 9 9 

2/ 8 8 

2/ 8 8 
1/ 8 8 

1/ 9 9 
1/ 8 8 
1/ 8 8 
1/ 9 9 
1/ 7 7 

2/7, 5 5 

1/ 9 9 
1/ 9 9 

1/ 8 8 

1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 9 9 

2/ 8 8 

1/ 8 8 
4/8, 8 8 

1/ 8 8 

1/ 8 8 
1/ 8 8 
1/ 7 7 

1/ 9 9 
1/ 9 9 
1/ 8 8 

cc  l x 

cc  l x 

gl x x 
hl x x 

cc  2 x 

b3x x 

cc  l x 

ee l x 

a, ee 2 x 

hl x x 
hl x x 

Verklaringg der tekens: 
T:: titelnummer 
N:: nieuw (première/reprise) 
O:: totaal aantal opvoeringen per titel 
B:: bijzondere gelegenheid, met daaronder totaal aantal bijzondere opvoeringen: 

a:: debuut 
b:: optreden liefhebber 
c:: kermis 
d:: bezoek koning 
e:: fondsvoorstelling 
f:: nieuwjaar 
g:: feest 
h:: benefiet 

Cijferss 1 t /m 8 horizontaal: rangen, respectievelijk: balkon, loge, amfitheater, bak, tweede amfi-
theater,, gaanderij, derde amfitheater, tweede gaanderij 
Vett gedrukt zijn opvallend succesvolle titels: meer dan de helft van het aantal opvoeringen op 
minstenss vier rangen bovengemiddeld bezet; wegingsgetal daarbij groter dan 8; geen mogelijk 
'storende'' invloed van bijzondere gelegenheden; geen duidelijk afnemende bezoekersaantallen na 
dee eerste voorstelling. 
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TabelTabel 6.2b Aantal opvoeringen per titel in 1838-39, met rangbezetting groter 
dandan gemiddelde rangbezetting van dit speelseizoen 

T N O O 

1 1 
22

33 » 
4 4 
5 5 
6 6 
77 * 
88 ::" 
9 9 
100 :;-
11 1 
12 2 
13 3 
14 4 
15 5 
166 -
17 7 
188 * 
199 ;:" 
20 0 
21 1 
222 * 

23 3 

24 4 
255 * 

26 6 

27 7 
28 8 

29 9 
30 0 
31 1 
32 2 

33 3 

34 4 
35 5 

36 6 
37 7 

38 8 

39 9 
40 0 
41 1 
42 2 

1 1 
2 2 

15 5 
2 2 
1 1 
1 1 
3 3 
3 3 
8 8 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
3 3 
2 2 
1 1 
3 3 
2 2 
2 2 
6 6 
4 4 
3 3 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
3 3 
1 1 
1 1 
6 6 
2 2 

1 1 
>22 2 

1/8 8 

10/7 7 
1/7 7 

1/7 7 
2/6 6 

1/6 6 
1/7 7 
1/6 6 

2/6,5 5 

1/6 6 
1/7 7 

2/7,5 5 

1/9 9 
2/6 6 

1/6 6 

2/8 8 

1/6 6 

1/8 8 
1/7 7 
2/6,5 5 

1/8 8 

1/7 7 

2/6,5 5 
1/6 6 

2 2 
>38 8 

1/7 7 
1/7 7 

13/7,6 6 
1/7 7 

1/7 7 
1/7 7 
3/7,3 3 
1/7 7 
1/7 7 
1/7 7 
1/8 8 

1/7 7 

1/7 7 
1/8 8 
1/7 7 
2/8 8 

2/7,5 5 
2/7 7 

2/7 7 

2/8 8 

1/7 7 

1/8 8 
1/8 8 
2/7,5 5 

1/8 8 

1/8 8 
1/7 7 
1/7 7 
1/8 8 

3/7,7 7 

1/7 7 

3 3 
>49 9 

14/8,1 1 
1/7 7 

2/7,5 5 
2/7 7 

5/7,6 6 

2/7,5 5 

1/9 9 

2/8 8 

1/9 9 
1/8 8 
2/7,5 5 

2/8 8 

2/7,5 5 

1/8 8 
2/7,5 5 

1/7 7 

1/9 9 
1/8 8 
2/8 8 

1/9 9 
1/7 7 

1/9 9 
1/8 8 

1/8 8 

3/8,6 6 

1/9 9 

4 4 
>41 1 

1/8 8 

11/7,4 4 

1/7 7 

5/7,6 6 

1/8 8 
1/7 7 
1/8 8 

1/7 7 

1/9 9 

1/7 7 
1/9 9 
1/7 7 
2/7 7 

2/7,5 5 

1/8 8 
1/7 7 
2/7 7 

1/8 8 
1/7 7 

1/8 8 
1/7 7 

1/8 8 

4/8 8 
1/8 8 

5 5 
>64 4 

13/8,9 9 
1/8 8 

3/8 8 

5/9 9 
2/8 8 

2/8,5 5 

2/8,5 5 

1/9 9 
1/8 8 
2/9 9 
2/8,5 5 

1/9 9 
1/9 9 

1/8 8 
4/9 9 

3/8,3 3 

1/9 9 

1/8 8 
2/8 8 

1/9 9 
2/9 9 

1/9 9 
1/8 8 

1/9 9 
1/8 8 

1/9 9 

6/8,6 6 
1/9 9 

6 6 
>55 5 

1/9 9 
1/8 8 

10/8,1 1 
1/7 7 

2/7,5 5 

5/8,8 8 

1/9 9 

1/9 9 

1/8 8 
1/8 8 
1/8 8 
1/8 8 

5/8,2 2 
1/8 8 
2/7,5 5 

1/8 8 

1/8 8 
1/8 8 

2/8 8 

1/9 9 
1/9 9 

1/8 8 

1/8 8 

6/8,6 6 
2/8,5 5 

7 7 
>56 6 

1/8 8 
9/8,6 6 

3/7,6 6 

5/8,8 8 

1/9 9 
3/8 8 

1/9 9 
1/7 7 
1/8 8 
2/8 8 

2/8 8 
1/9 9 

4/8 8 

1/7 7 

1/8 8 
1/9 9 
1/8 8 
1/8 8 
2/9 9 

1/9 9 
1/9 9 
1/8 8 
1/9 9 

1/8 8 

5/9 9 
1/9 9 

88 B 
>63 3 

1/8 8 
4/8,88 e l x 

1/8 8 

3/8 8 

2/8,55 c 4x 

1/9 9 
3/8,7 7 

1/9 9 
1/9 9 
1/8 8 
1/8 8 

2/99 h lx 
1/99 e lx 

5/8,88 d,e 2x 

1/8 8 

d l x x 

1/9 9 
1/9 9 
1/8 8 
1/8 8 
2/9 9 

1/99 h lx 
1/9 9 
1/8 8 
1/9 9 

1/9 9 

3/8,77 c 6x 
2/9 9 



BijlageBijlage 4 431 1 

43 3 
44 4 
45 5 
46 6 
47 7 
48 8 
49 9 
50 0 
511 * 

52 2 
53 3 
54 4 
55 5 
56 6 
57 7 
58 8 

1 1 
5 5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
2 2 
1 1 
3 3 

2/6, 5 5 

1/ 7 7 

2/7 2/7 
2/7, 5 5 

1/6 6 

1/ 8 8 

3/7, 3 3 

1/ 7 7 

2/ 8 8 
2/ 8 8 

1/ 7 7 
1/ 8 8 

1/ 8 8 

2/ 8 8 

1/ 8 8 

2/ 8 8 
3/8, 3 3 

1/ 8 8 
1/ 9 9 
1/ 8 8 

1/ 9 9 

2/7, 5 5 

1/ 7 7 

2/7, 5 5 

3/ 8 8 

1/ 8 8 
1/ 8 8 

1/ 8 8 

1/ 8 8 
2/ 9 9 
1/8 8 

2/ 8 8 
3/ 9 9 

1/ 9 9 
3/8, 3 3 

1/ 9 9 

2/8, 5 5 

2/8, 5 5 

1/ 7 7 

1/ 8 8 
3/8, 3 3 

1/ 8 8 

1/ 8 8 
2/ 9 9 

1/ 9 9 

1/ 9 9 
2/ 8 8 
1/ 8 8 

1/ 8 8 

2/8, 5 5 

3/8, 3 3 

1/ 9 9 
2/ 9 9 

1/ 9 9 

1/ 9 9 
1/ 88 d l x 

1/ 9 9 

1/ 88 h l x 

ee l x 

1/ 9 9 
3/8, 77 c, e 2 x 

1/ 9 9 

1/ 88 c l x 

3/ 99 a3 x 

1/ 8 8 

2/ 8 8 

Verklaringg der tekens: 
T:: titelnummer 
N:: nieuw (première/reprise) 
O:: totaal aantal opvoeringen per titel 
B:: bijzondere gelegenheid, met daaronder totaal aantal bijzondere opvoeringen: 

a:: debuut 
b:: optreden liefhebber 
c:: kermis 
d:: bezoek koning 
e:: fondsvoorstelling 
f:: nieuwjaar 
g:: feest 
h:: benefiet 

Cijferss 1 t /m 8 horizontaal: rangen, respectievelijk: balkon, loge, amfitheater, bak, tweede amfi-
theater,, gaanderij, derde amfitheater, tweede gaanderij 
Vett gedrukt zijn opvallend succesvolle titels: meer dan de helft van het aantal opvoeringen op 
minstenss vier rangen bovengemiddeld bezet; wegingsgetal groter dan 8; geen mogelijk 'storende' 
invloedd van bijzondere gelegenheden; geen duidelijk afnemende bezoekersaantallen na de eerste 
voorstelling. . 
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tr r 
tr r 
bl l 
tr r 
tr r 
to o 
to o 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

--
+ + 

+ + 
+--

+ + 

+ + 
+ + 

--

--
+ + 
+ + 

TabelTabel 7.1 Canonieke succesvoorstellingen beoordeeld door recensenten 

Titell  Genre 1 2 

AdelAdel en Mathilda 
Cid,Cid, de 
GijsbrechtGijsbrecht van Aemstel 
Huigcbelaar,Huigcbelaar, de 
JacobaJacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland 
MariaMaria van Lalain, of de verovering van Doornik 
MenschenbaatMenschenbaat en berouw 
Speler,Speler, de, of Rev enge-Praag 

Verklaringg der tekens: 
1:: De tooneelkijker 
2:: Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen 

Hett tooneelklokje. Nuttig en lastig 
Dee arke noach's 

3:: Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 
4:: Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouwburg. 
Genre-afkortingenn zie bijlage 2. 

TabelTabel 7.2 Langdurige succesvoorstellingen beoordeeld door recensenten 

Titell  Genre 1 2 

Achilles Achilles 
Alzire,Alzire, of de Amerikanen 
AnthoniusAnthonius Hambroek, of de belegering van Formoza 
Atbalia Atbalia 
BeloondeBeloonde moederliefde, de, of de gevolgen eener 
nuttigenuttige opvoeding 
Brutus Brutus 
Dood,Dood, de, van Karel, kroonprins van Spanje 
Doove,Doove, de, of het huis vol volk 
Edipus Edipus 
EduardEduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings 
ElizabethElizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den 
Vierden,Vierden, koning van Engeland 
Fénélon,Fénélon, of de Kamerijksche kloosterlingen 
GastonGaston en Bayard 
GebannenGebannen amor, de, of de achterdochtige echtgenooten bl 
Gevolgen,Gevolgen, de, van een eenige leugen 
Hamlet Hamlet 
HariadanHariadan Barbarossa, groot-admiraal van Soliman 
Hondentrouw,Hondentrouw, de, of de moord in het woud van Bondy gesch.to -
IfigeniaIfigenia in Tauris tr + 
InesInes de Castro tr 
Intermezzo,Intermezzo, het, of de landjonker voor de 

tr r 
tr r 
tr r 
tr r 

to o 
tr r 
tr r 
bl l 
tr r 
hist.to o 

tr r 
tr r 
tr r 
bl l 
to o 
tr r 
to o 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

--
+ + 
+ + 

+ --

--
--
+ + 
+ + 
+ + 

+ --

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
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eersteeerste maal in de residentie 

JohannaJohanna van Montfaucon 

JuliusJulius van Sassen 

Kasteel,Kasteel, het, van Tourville, of de Hollandsche zeelieden 

inin Frankrijk 
KoningKoning Lear 
Macbeth Macbeth 

Mahomet Mahomet 
MariaMaria Stuart, koninginne van Schotland 
MariaMaria van Bourgondiën, gravinne van Holland 
MichielMichiel Adriaansz. de Ruiter 
Montigni Montigni 
MonzongOyMonzongOy of de koninklijke slaaf 
NatuurNatuur en pligt, of de zoon regter over zijn' vader 
Neven,Neven, de 
OnechteOnechte zoon, de 
Othello,Othello, of de Moor van Venetiën 
OudeOude en nieuwe zeden 
PachterPachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list 
verijdeldeverijdelde huwelijk 
PieterPieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 
Preciosa,Preciosa, of het Spaansch heidinnetje 
SiegfriedSiegfried van Lindenberg 
SprakeloozeSprakelooze meisje, het, van Portici, of het oproer te 
Napels Napels 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van Rome 
Tékéli,Tékéli, of het beleg van Mongatz 
Verkwister,Verkwister, de, of de eerlijke bedriegster 
Vrijschot,Vrijschot, het, of de zwarte jager 
Weeskind,Weeskind, het, van China 
Zaïre Zaïre 

bl l 
rom.taf f 

tr r 

to o 

tr r 
tr r 
tr r 

tr r 
tr r 
tr r 
vad.tr r 
tr r 
to o 
bl l 
to o 
tr r 
bl l 

bl l 
to o 
rom.to o 
bl l 

za a 
tr r 
gesch.to o 

bl l 
za a 
tr r 
tr r 

--
--

+ --

--
+ + 

+ + 

+ + 

--

--
--

--

+ + 

--
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

--
+ + 

+ --
+ + 

+ + 
+ --

+ --
+ + 
--
+ + 

--
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ --
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

Verklaringg der tekens: 
1:: De tooneelkijker 
2:: Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen 

Hett tooneelklokje. Nuttig en lastig 
Dee arke noach's 

3:: Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 
4:: Melpomene en Thaha. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouwburg. 
Genre-afkortingenn zie bijlage 2. 
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TabelTabel 7,3 Tijdelijke succesvoorstellingen beoordeeld door recensenten 

Titel l Genree 1 

AdmiraalAdmiraal de Ruiter, de, te Napels 
AdmiraalAdmiraal Piet Hein, de, te Delfstbaven 
ArmandoArmando en Palmy de, of de kruisvaarder in Egypte 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later 
Bergwerkers,Bergwerkers, de 
Boodscbaplooper,Boodscbaplooper, de, uit behoefte 
BramaBrama en Zoloé, of de verliefde Bayadere 
Brandstichting,Brandstichting, de, of de onschuldig veroordeelde 
Bruid,Bruid, de, van Vreeland, of wie is de bruidegom 
ClaudineClaudine van Florian 
Clemence,Clemence, of de dochter van den advokaat 
Constance,Constance, of de gevolgen van den hoogmoed 
DankbareDankbare schuldenaar, de, of de geredde koopman 
Dichter,Dichter, de, en zijn huisgezin 
Dochter,Dochter, de, der natuur 
Dorpsbarbier,Dorpsbarbier, de, of de menschenkenner ten 
plattenplatten lande 
Ekster,Ekster, de, en de dienstmaagd, of de onschuldige 
diefstal diefstal 
Geheim,Geheim, het 
Gelofte,Gelofte, de 
GraafGraaf van Walton, de, of de subordonatie 
GroningenGroningen ontzet 
Huisdokter,Huisdokter, de 
Invloed,Invloed, de, der gelijkenis, of de gewaande koning 
vanvan Polen 
Jonkvrouw,Jonkvrouw, de, van het meir 
KoopmanKoopman Stark, of het Duitsche huisgezin 
Kruisvaarders,Kruisvaarders, de 
Laster,Laster, de 
Logenaar,Logenaar, de 
MichielMichiel Adriaans, de Ruiter te Syracuse 
Minnaar,Minnaar, de, op de proef, of het zonderlinge 
tweegevecht tweegevecht 
MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of de gevangenis 
opop het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen 
Molière Molière 
NathanNathan van Geneve 
OuderwetscheOuderwetsche trant, de 
Palmerijn,Palmerijn, of de Gallische kluizenaar 
Pamela,Pamela, of de zegepraal der onschuld 
RadboudRadboud de tweede, koning van Friesland 
RaymondRaymond van Toulouse, of de Albigenzen 
Rentmeester,Rentmeester, de 
Roem,Roem, de, van twintig eeuwen 
RomeoRomeo en Julia 

hist.to o 
vad.to o 

za a 
to o 
za a 

to o 
za-ba a 
to o 
bl l 
to o 

to o 
to o 
to o 

to o 
to o 

--

+ + 
+ + 

--

bl l 

hist.to o 
to o 
rom.za a 
to o 
vad.tr r 
bl l 

hist.bl l 
za a 
fam.taf f 
to o 
to o 
bl l 
tr r 

bl l 

gesch.to o 
bl l 
to o 

to o 
to o 
to o 
tr r 
tr r 
bl l 

gesch.zinneb.voor r 

too +-

+ + 

+ --

--

--

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 
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Saffo Saffo 
Sara,Sara, of de slaapdrank 

Spook,Spook, het 
TitusTitus de edelmoedige 
TomTom Jones te Londen 

Tooverfluit,Tooverfluit, de 
Trouwring,Trouwring, de 
TweedeTweede tartuffe, de, of de schuldige moeder 

VergeefscheVergeefsche reis, de, of de cachemiren 
VerkeerdeVerkeerde schaamte, de 
Victorine Victorine 
VrolijkeVrolijke luim, de 
Zoon,Zoon, de, uitjamaika, of de vaderlijk 

shawl shawl 

ee beproeving 

za a 
to o 

rom.to o 
za a 
to o 
za a 
to o 
to o 

bl l 
to o 
to o 

to o 

bl l 

Verklaringg der tekens: 
1:: De tooneelkijker 
2:: Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen 

Hett tooneelklokje. Nuttig en lastig 
Dee arke noach's 

3:: Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 
4:: Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouwburg. 
Genre-afkortingenn zie bijlage 2. 

TabelTabel 7.4 Niet-succesvolle voorstellingen beoordeeld door recensenten 

Titel l 

AdelijkeAdelijke landman, de 
AdolphAdolph en Clara, of de twee gevangenen 
Agis Agis 
AmsterdamAmsterdam in 1672 
AmsterdamscheAmsterdamsche wintermorgen, een, in januari] 1832 
Antigone Antigone 
Asschepoester Asschepoester 
Behoeftige,Behoeftige, de, uit weldadigheid 
Beproeving,Beproeving, de, of de jonge echtgenoten 
Bruid,Bruid, de, uit de residentie 
Concert,Concert, het, aan het hof, of de debutante 
Constantia,Constantia, keizerinne te Nicomedie 
DertigDertig jaren tooneeldienst, of de vertooning 
tenten voordeele van een' oud souffleur 
DonjuanDonjuan of de steenen gast 
DubbeldeDubbelde vader, de 
EdelmoedigeEdelmoedige dragonder, de 
Eiland,Eiland, het, van verwarring 
Faniska,Faniska, of de zegepraal der deugd 
Fortuinzoeker,Fortuinzoeker, de 
Frosine,Frosine, of de laatst aangekomene 
GebroedersGebroeders Philibert, de, of het misverstand 

Genre e 

bl l 
bl l 
tr r 
vad.tr r 

fam.taf f 
tr r 
za a 

taf/huiss.to o 

bl l 
bl l 
vro.za a 

za a 

bl l 
za a 
bl l 
to o 
bl l 
za a 
bl l 
bl l 
bl l 

1 1 

+ --

+ + 

+ + 

+--

2 2 

_ _ 

--
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+ + 
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+ + 
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+ --
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GraafGraaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning 
bijbij  Heiligerlee 
HaarlemsHaarlems verlosstng 
Hamelin Hamelin 
HendrikHendrik de Vierde huisvader, of het drie koningsfee st 
tete Fontainebleau 
Horattërs,Horattërs, de, en Curiatiërs 
HuisselijkeHuisselijke twist, de 
Jagtpartij,Jagtpartij, de, van Hendrik den vierden 
JeromeJerome Pointu 
JocrisseJocrisse in een nieuwen dienst 
JongeJonge driftige vrouw, de 
JonkmanJonkman van zestig jaren, de 
Kamerdienaar,Kamerdienaar, de 
Kamertje,Kamertje, het, van een waschmeisje 
Karolina,Karolina, of het Geldersch landmeisje 
Ketellapper,Ketellapper, de, van Saint Flour 
Koningin,Koningin, de, van zestien jaren 
Kuiper,Kuiper, de 
Landhuis,Landhuis, het, aan den grooten weg 
Landjonker,Landjonker, de, voor de eerste maal in de residentie 
LogenLogen en waarheid 
Losbollen,Losbollen, de, of de gewaande doode 
Maria,Maria, koningin van Zweden, en Katharina, hertogin 
vanvan Finland 
MenschenMenschen vormen volken 
Neen Neen 
Rataplan,Rataplan, of de jonge trommelslager 
Regtvaardigheid,Regtvaardigheid, de, van Karel den Stouten 
Schipbreuk,Schipbreuk, de, of de erfgenamen 
Schoolkameraad,Schoolkameraad, de, 
ofof de gunsteling van den minister bl 
Slag,Slag, de, op de Zuiderzee, in 1573, of de twee 
stuurlieden stuurlieden 
Teniers Teniers 
TweeTwee figaro's, de 
TweeTwee serjanten, de 
TweeTwee vrienden, de, of verwarring en list 
TweeTwee vriendinnen, de 
VerbeterdeVerbeterde dwaas, de 
Victorine Victorine 
Wiskunstenaars,Wiskunstenaars, de, of het gevlugte juffertje 

vad.to o 
za a 
to o 

gesch.bl l 

za a 
to o 
to o 
bll  + 
klu.bl l 

za a 
bl l 
za a 
bl l 

bl l 
bll  +-
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Verklaringg der tekens: 
1:: De tooneelkijker 
2:: Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen. Het tooneelklokje. Nuttig en lastig 

Dee arke noach's 
3:: Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 
4:: Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouwburg. 
Genre-afkortingenn zie bijlage 2. 
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Lijstt van illustraties 

omslag: : 
'Eenn lootje in de bak'. O.i. inkt en waterverf door Christiaan Andriessen. Afm.: 
25,55 x 18 cm. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

1.. Schets voor een decor, met 'ad-hoc' decoronderdelen. Voorbeeld van herge-
bruikk van decors (onbekend voor welke voorstelling). 
Potloodtekeningg door F.J. Pfeiffer, z.j. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

2.. Schets van de plattegrond van een decoropstelling, waarbij verschillende be-
staandee decoronderdelen gebruikt worden. Voorbeeld van hergebruik van decors 
(onbekendd voor welke voorstelling). 
Potloodd en pentekening door F.J. Pfeiffer, z.j. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

3.. Decorontwerp, waarschijnlijk voor het zangspel Saffo. 
Potloodd en pen in zwart en bruin door F.J. Pfeiffer, z.j. Afm.: 30,5 x 21,5 cm. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

4.. Plattegrond van de zaal en het toneel van de Amsterdamse Schouwburg. 
Gravuree door R. Vinkeles naar J.E. de Witte, 1774. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

5.. Plattegrond van het toneel met de stand van de coulissen en het brede achter-
schermm van de Amsterdamse schouwburg, na de verbouwing van 1822. 
Gravure,, zonder naam en jaar. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

6.. De Romeinsche Hof-gallery. Met de afbeelding van het agtste tooneel des 
vierdenn bedryfs, uit het treurspel, Titus. 
Decorprentt van de Amsterdamse Schouwburg. 
Gravuree door J. de Wit en P.H. Jonxis naar J. Bulthuis, 1788. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 
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7.. Leidseplein met Leidsepoort en schouwburg door J. van Leeuwen, 1822 of 
1824.. Tekening. 
Collectiee Historisch-topografische Atlas, Gemeentearchief Amsterdam. 

8.. Schouwburg, Leidseplein. 
Gravuree door N. v.d. Meer Jr., 1775. 
Collectiee Historisch-topografische Atlas, Gemeentearchief Amsterdam. 

9.. Vue de Fintérieur du theatre hollandais, a la representation de la tragédie de 
Gysbertt d'Amstel, Sujet national. 
Gekleurdee gravure van Maaskamp, 1812. Afmeting 17 x 20,2 cm. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

10.. Bespreekplannen van de Stadsschouwburg op het Leidseplein uit 1774. 
Links:: plan van de zitplaatsen in de bak vóór de bouw van het amfitheater. Rechts: 
eerstee en tweede amfitheater 1801 en plan van de zitplaatsen in de bak. 
Penn en inkt, 1801. 
Collectiee Nederlands Theater Instituut. 

11.. Bespreekplan Stads-Schouwburg. 
Gemeentearchieff  Amsterdam, bibliotheek, T 701.012. 

12.. 'O wonder boven wonder!! Komt binnen maar! Komt binnen maar!' 
Spotprentt op voorstellingen van acrobaten en honden enz. in de stadsschouwburg 
opp het Leidseplein uit 1774. Gravure [door A. Cramer]. 1826. Afm.: 37,5 x 24 cm. 
Collectiee Theater Instituut Nederland. 

13.. 'Muzikaal tafereel.' 
Stotprentt op operavoorstellingen, door A. Cramer, bij De Arke Noach's 6 (1832) 
XII . . 
Collectiee Universiteitsbibliotheek, Universiteit van Amsterdam. 
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AKLBAKLB Algemeene konst- en letter-bode 
DeDe atlas De Atlas. Amsterdamsche zondags-kronijk. Neder-

landschlandsch staat-, handel-letter- huishoudkundig en alge-
meenmeen nieuwsblad 
ArkArk e noach's, De 
DeDe Nederlandsche Mercurius. Tijdschrift aan de beoe-
fenarenfenaren vanfraaije kunsten en wetenschappen gewijd 
LetterkundigLetterkundig magazijn van wetenschap, kunst en 
smaak smaak 
NieuweNieuwe Amsterdamsche courant (en) algemeen han-
delsblad delsblad 
DeDe recensent, ook der recensenten 
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis 
VaderlandscheVaderlandsche Letteroefeningen 

Worp,, Drama en tooneel Worp, J.A., Geschiedenis van het drama en van het 
tooneeltooneel in Nederland (2 dln.; Rotterdam z.j. [1903-
1907])) II 

DAN DAN 
DNM DNM 

LetterkundigLetterkundig magazijn 

NAC&AH NAC&AH 

DeDe recensent 

TvSG TvSG 
VLO VLO 



Archievenn en literatuur 

Geraadpleegdee archieven 

GAAGAA (Gemeentearchief van Amsterdam) 

PAA 266 Amsterdamse muziek- en zangschool 
11 notulen 1826-1829 
55 bijlagen der notulen 1826-1829 
77 bijlagen der notulen 1834-1840 
88 bijlagen der notulen 1840-1844 
144 bijlagen der notulen 1850-1852 
166 bundel reglementen en instructiën 1843-1844, 1851 

PAA 267 Amsterdamse Schouwburg 
33 notulen 
188 lootjesboek 1835-1836 
211 'Lyst van het mannen kleeden en de wapen magazynen opgemaakt Julij 1852 
288 leveranciersboekje aug.-dec. 1820 
34FF t/m 34AA programma-aankondigingen 1814-1841 

50400 Stadswerken en gebouwen 

50799 Gemeenteraad van Amsterdam 

51777 Gemeentesecretarie van Amsterdam, afd. financiën 

51811 Gemeentesecretarie van Amsterdam, afd. algemene zaken 

Bibliotheek k 
entreebiljetten n 
bespreekplan n 

TINTIN (Theater Instituut Nederland) 

Berg,, T. van den, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam' (voorlopige inven-
tariss van de decoraties van FJ. Pfeiffer Jr.) 

Grootee collectie doorgetrokken afbeeldingen van costumes van alle tydvakken, 
gemaaktt door FJ. Pfeiffer Jr., Coll. Tooneeltje v. Si. XII I 

Coffeng,, J.M., manuscript Amsterdamse Schouwburgen 
Coffeng,, J.M., 'nog in te werken diversen, coll. Coffeng' 
Jelgerhuiss Rz., J., Album met kostuumschetsen ten behoeve van het toneel 
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Jelgerhuiss Rz., J., Studiën van Klederdrachten voor alle tijden en volken tot narigt 
vann den toneelspeler of kunstschilder verzameld door J. Jelgerhuis Rz. 

Jelgerhuiss Rz., J., Toneel studiën bevattende ontwikkelingen der gedachten van 
onderscheydenee toneel studiën welke slegts tot op de helft van het voorgeno-
menn plan zijn afgeschreven door den Hollandschen toneel speeler J: Jelgerhuis 
Rzn.. Dezelven zijn meestal geschreeven bij ziekte mijner huisgenoten en zitten-
dee tot dezelver oppassing en gezelschap 

Knipselmapp Rederijkers II : Wetten van het Genootschap voor Uiterlijke Welspre-
kendheid d 

Knipselmapp Stadsschouwburg, o.a.: Bespreekplannen 
Magazynn van Mansklederen behorende aan den Schouwburg der Stad Amsterdam 

(1801-1802) ) 
Ontvangstenn door kaartverkoop uit de jaren 1838-1839 (lootjesboek) 
Slingelandt,, H. van, Toneel Aantekeningen, Eerste Deel, beginnende met den V 

Januarii  1812 tot den26 December 1812 
Toneelcontractt van J. Jelgerhuis Rz. (1808), met daarbij: 'Generale Conditiën, 

waaropp de Engagementen van Acteurs en Actrices, Dansers en Danseressen, 
doorr A. Snoek en TJ. Majofski, Directeuren der Koninklyke Tooneelisten van 
denn Amsterdamschen Schouwburg, aangenomen worden' 

UBUB A (Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam) 

Depott uitleenbalie 
programma-aankondigingenn Amsterdamse schouwburg 

ZKWW ThÖne, C.W., Aanteekeningen betreffende de voorstellingen in den Stads Schouw-
burgg te Amsterdam 1774-1839, 3 dln. + eenige losse blaadjes (Hs.) 

Rogge,, H.C., Kaart-catalogus van de boeken en handschriften toebehoord heb-
bendee aan den Stadsschouwburg en verloren gegaan bij den brand van 20 fe-
bruarii  1890 

Bibliotheekk Tooneelwetten, 1805 

UBLUBL (Bibliotheek van de Universiteit Leiden) 

Dousa-kamerr Worp, J.A., Aanteekeningen aangaande het Nederlandsch tooneel 

Literatuu r r 

PrimairePrimaire literatuur 

AlgemeenAlgemeen letterlievend maandschrift (Amsterdam 1822-1851) 
AlgemeenAlgemeen nieuws- en advertentie-blad ('s-Gravenhage 1820-1832) 
AlgemeenAlgemeen overzigt van het eerste deel van Den Tooneelkijker (Amsterdam [1816]) 
AlgemeenAlgemeen Overzigt van het tweede deel van Den Tooneelkijker (Amsterdam 1818) 
AlgemeeneAlgemeene konst- en letter-bode (Haarlem 1801-1862) 
AlgemeeneAlgemeene voorwaarden, waarop de acteurs en actrices, dansers en danseressen, door de di-

rectierectie van den Grooten Schouwburg te Amsterdam, zijn aangenomen (z.p., z.j.) 
Amoriee van der Hoeven, A. Des, Over den zedelijken invloed van het schouwtooneel, voor-



Literatuur Literatuur 487 7 

gedragengedragen in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschapen, af dee-
lingling Amsterdam, 14 maart 1831, en voorts elders ([Amsterdam 1831]) 

Amphion.Amphion. Een tijdschrift voor vrienden en beoefenaars der toonkunst (Groningen 1818-
1822) ) 

AmsterdamAmsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, 
kerkkerk en staat, schooien, schutteryen, gilden en regeennge, beschreven. Vervolg op het werk 
vanvan Jan Wagenaar, historieschrijver der stad. vierde stuk (Amsterdam, Harlingen 1788) 
[folio-editie] ] 

AmsterdamschAmsterdamsch letterlievend maandschrift. Eene verzameling van boekbeoordelingen en 
mengelwerkmengelwerk voor allerlei klassen van lezer (Amsterdam 1817-1821) 

AmsterdamschAmsterdamsch e courant (Amsterdam 1814-1903) 
AmsterdamscheAmsterdamsche Mercurius (Amsterdam 1807-1815) 
AmsterdamschAmsterdamsch e Stads Schouwburg, De, in 1841 (Amsterdam 1841) 
An.,, 'Over het wezen van het treurspel, benevens eene inleiding tot de dramatische kunst', 

TijdschriftTijdschrift voor wijsbegeerte, onder medewerking van in- en uitlandsche geleerden dl.2 
(1829-1830),, 297-322 

An.,, 'Beschouwing van het tooneelspel: De onechte zoon, van A. van Kotzebue', Vader-
landschelandsche letteroefeningen (1818) II , 142-149 

An.,, 'Iets, over Vondel's Gijsbrecht van Aemstel, en deszelfs jongste voorstelling, met nieu-
wee decoratiën, op den Amsterdamschen schouwburg', Vaderlandsche Letteroefeningen 
(1818)11,, 127-133 

An.,, 'Stads Schouwburg, te Amsterdam, Speel-Saisoen van 1802-1803', Volledige Tooneel-
AlmanakAlmanak der Bataafsche Republiek voor den jaare 1804. Door het genootschap Vriend-
schapschap streeft naar wetenschap (Amsterdam [1804]), 6-7. 

Apollo.Apollo. Tijdschrift voor den beschaafden stand (Rotterdam 1827-1828) 
ArgusArgus (Rotterdam 1828-1829) 
ArkeArke noach's, De (Amsterdam 1827-1834) 
Athenaeum.Athenaeum. Tijdschrift voor wetenschap en kunst ('s-Gravenhage 1836-1837) 
Atlas,Atlas, De. Amsterdamsche zondags-kronijk. Nederlandsch staat-, handel-letter- huishoud-

kundigkundig en algemeen nieuwsblad (Amsterdam 1831-1832) 
Avondbode,Avondbode, De, Algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw, 

kunsten,kunsten, wetenschappen, enz. (Amsterdam 1837-1841) 

Barbaz,Barbaz, A.L.,Amstels schouwtooneel (Amsterdam 1808-1809), nr.1 (1808) 
Barbaz,, A.L., 'Pleidooi voor de rechtbank van Apollo', in: Dichterlijke bloemhof van A.L. 

BarbazBarbaz (Amsterdam 1818) 
Barbaz,, A.L., De mensch, naakt en gekleed. Dichtstuk, door - , voorgelezen in de maat-

schappy:schappy: Felix Mentis, den 19den van Wynmaand, 1803 (Amsterdam 1803) 
Barbaz,, A.L., Overzigt van den staat des schouwburgs, in ons vaderland, door — (Amster-

damm 1816) 
Barbaz,, A.L., De tooneeldichtkunst, in zes zangen, door— (Amsterdam 1809) 
Barbaz,, A.L., De tooneelkijkers of De ijveraars voor goeden smaak, blijspel (Leiden 1817) 
Barbaz,, A.L., Het tooneelvermaak. Hekeldicht, door-, voorgelezen in de maatschappy: Fe-

lixlix  Meritis, te Amsterdam, den 17den van Wynmaand, 1805 (Amsterdam 1805) 
BijdragenBijdragen tot boeken- en mensch enkennis (Dordrecht 1832-1837) 
Bilderdijk,, W., 'Het treurspel. Verhandeling' in Treurspelen dl. 2 ('s-Gravenhage 1808), 105-

163 3 
Bokk jr., J.H., Eenige toelichtingen tot het Rapport van de Kommissie benoemd door de 
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MaatschappijMaatschappij tot Nut van 't Algemeen (z.p. [1866] 
[Boom,, H. en A.G. Lesturgeon], Een Drentsch gemeente-assessor met zijne neven op reis 

naarnaar Amsterdam, in 't voorjaar van 1843 (2 dln. Amsterdam 1845), dl. 1 
Bousquet,, J.C., Michiel Adriaanszoon de Ruiter te Syracuse, treurspel (Amsterdam 1828) 
'Brieff  van een negentigjarigen correspondent aan de redactie van ons tegenwoordig tooneel', 

Dee G«fc 3 (1839) dl.2, 32-38 
[brieff  van R... aan G...], Bedenkingen tegen het maandschrift Den tooneelkijker (Amsterdam 

[1816]) ) 
BrievenBrieven uit Amsteldam over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde, van C.F. 

Haug,Haug, uit het Hoogduitsch vertaald (Amsterdam 1805), in vertaling bij L.A.C. Hesse (red.) 
[Brinkman,, C.L.J.], Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken, die gedu-

renderende de jaren 1833 tot en met 1849 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn; benevens 
opgaveopgave van den naam des uitgevers of eigenaars, het jaar van uitgave, het getal deelen, de 
platenplaten en kaarten, het formaat en den prijs; strekkende ten vervolge op de alphabetische 
naamlijstnaamlijst van boeken van 1790 tot en met 1833 in Nederland uitgekomen, bewerkt door 
J.J. de Jong en uitgegeven bij de Gebr. van Cleef (Amsterdam 1858) 

Bijenkorf,Bijenkorf, De, of Tijdschrift voor den beschaafden stand (Amsterdam 1821 -1822) 

CatalogusCatalogus van een zeer uitnemende fraaie verzameling van Nederduitsche Tooneel spellen 
(Amsterdamm [1754]) 

Cramer,, A., 'Voorheen en thans, of Amsterdam in 1829, gelegenheidsstukje', in: A. Cramer, 
VoorheenVoorheen en thans, of Nederlandsche zeden geschetst in kleine tafereelen. Jaarboekje voor 
18301830 (Amsterdam [1829] 

Echo,Echo, De. Aan leering en gezellig onderhoud gewijd (Amsterdam 1827-1831) 
Elegantia,Elegantia, of: Tijdschrift van mode, luxe en smaak, voor dames (Amsterdam 1807-1814) 
Euphonia.Euphonia. Een weekblad voor den beschaafden stand (Utrecht 1814-1829) 
Euphrosyne.Euphrosyne. Tijdschrift voor de Hollandsche kleeding (Amsterdam 1832) 

Feith,, R. e.a., Dicht- en prozaïsche werken (13 dln. Rotterdam 1824-25), dl. 8 
Fokke,, J., Historie van den nieuwen Amsterdamschen Schouwburg. Met fraaije afbeeldin-

gengen (Amsterdam 1775) 
[Fuchs,, F.C.], Physiologic van Amsterdam, door een' Amsterdammer (Amsterdam 1844) 

GraauweGraauwe mannetje, het, of De dwaasheden van den dag (Amsterdam 1819-1820) 

HaagscheHaagsche Stemmen ('s-Gravenhage 1887-1891), 3 (1890) 
Henskens,, W., Catalogus van een zeer uitnemende fraaie verzameling van Nederduitsche 

tooneell  spellen, bestaande in omtrent 3100 stuks, waar onder ... het Eeuwgetyde van de 
Amsterdamschee schouwburg... mitsgaders een uitmuntende quantiteit manuscripten van 
toneell  spellen ... 't Welk verkogt zal worden op den 19de. en 20sten. December 1754. ten 
huyzee K. van Tongerlo, boekverkoper in de Kalverstraat over de Keyzers kroon (Am-
sterdamm 1754) 

HeraklietHerakliet en demokriet (Amsterdam 1821) 
Hilman,, J., Alphahetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Johs. Hüman 

(Amsterdamm 1878) 
Hofdijk,, W.J., 'Een avond op het Leidsche-plein', Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-

AlmanakAlmanak voor 1879f 83-85 
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Hoop,, A. van der, 'Het classische treurspel der Franschen, en het romantische treurspel der 
Duitschers,, met elkander vergeleken en den voorrang welk het eene op het andere heeft, 
aangetoond',, De fakkel of bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede 4 (1828), 
271-318 8 

IemandIemand en niemand (Amsterdam 1819) 

Jann Kij k in de Wereld, 'Omzwervingen door Neêrlands hoofdstad. Door — , Het Leeska-
binet.binet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen (1846), dl.1., 216-264; 
dl.. 2,66-86; dl. 3, 74-96 

Jelgerhuiss Rzn., J., Theoretische lessen over de gesticulatie en mimiek, gegeven aan de 
kweekelingenkweekelingen van het Fonds ter opleiding en onderrigting van tooneel-kunstenaars aan 
denden Stads Schouwburg te Amsterdam, door— (Amsterdam z.j. [1827-1830], reprint Am-
sterdamm 1970) 

Klikspaann [J. Kneppelhout], 'De Salon des Variétés' in de Nes', Nederlandsche Volksalma-
naknak voor 1844,1-38 

Klijn ,, H.H., Agathocles, treurspel (Amsterdam 1832) 
KritischKritisch lampje, Het (Amsterdam 1822-1824) 
'Stadss Schouwburg te Amsterdam', Kunstkronijk, 1 (1840), 45-48 

Leeskabinet,Leeskabinet, Het. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen (Leiden 
1834-1903) ) 

[Lennep,, J. van e.a.], Rapport der Kommissie, in dato 20 mei 1851, door den koning be-
noemd,noemd, ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het nationaal tooneel (Am-
sterdamm 1851) 

Lennep,, J. van, Treur- en blijspelen (4 dln. Leiden [1880], dl.2 
LetterkundigLetterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak (Amsterdam 1814-1835) 
Limburgg Brouwer, P. van, 'Verhandeling over de vraag: Bezitten de Nederlanders een natio-

naall  tooneel met betrekking tot het treurspel? zoo ja, welk is deszelfs karakter? zoo neen, 
welkee zijn de beste middelen om het te doen ontstaan? is het in het laatste geval noodza-
kelijkk eene reeds bestaande school te volgen, en welke redenen zouden eene keus hierin 
moetenn bepalen?', Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Weten-
schappen,schappen, dl. 6 (Leyden 1823), 1-179 

Maurik,, J. van, Toen ik nog jong was (Amsterdam z.j.2) 
Mehler,, F.Z. en M.B. Mendes da Costa, Tooneel-catalogus Nederland (Amsterdam 1895) 
MelpomeneMelpomene en Thalia. Tijdschrift, voorde beminnaren van den schouwburg ('s-Gravenhage 1834) 
Meulen,, R. van der, e.a., Brinkman's catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken, die gedu-

renderende de jaren 1850-1882 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt, in alphabetische volg-
ordeorde gerangschikt, met vermelding van den naam ... en den prijs (Amsterdam [1885-] 1932) 

Muller-Westerman,, A.P., Lambert Melisz, of de ouderlievende jongeling van Westzanen. 
Vaderlandschh tooneelspel (Amsterdam 1834) 

Multatuli,, De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Opnieuw uit de Ideeën verzameld door 
Prof.. dr. N.A. Donkersloot (Amsterdam 1938) 

Naam-rolNaam-rol der tooneelspelen, behoorende onder de privilegie van den Amsterdamschen 
schouwburgschouwburg (Amsterdam 1742) 
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Naam-rolNaam-rol der tooneehpelen, behoorende onder de privilegie van den Amsterdamschen 
schouwburg.schouwburg. Benevens de naamen der dichter en van de genoemde tooneehpelen (Amster-
damm 1754) 

NaamrolNaamrol der tooneelspellen: behoorende onder de privilegie van den Amsterdamschen 
Schouwburg.Schouwburg. Benevens de naamen der dichteren van de genoemde tooneelspellen (Am-
sterdamm 1782) 

Naprater,Naprater, De, Weekblad van gemengden inhoud (Amsterdam 1826) 
NederlandschNederlandsch tooneel, Bew. door Th. J.J. Arnold. Met suppl. bew. door Louis D. Petit [Lei-

denn 1887] 
NederlandscheNederlandsche Mercurius, De. Tijdschrift aan de beoefenaren van fraai]e kunsten en weten-

schappenschappen gewijd (Rotterdam 1828-29) (DNM) 
NieuweNieuwe Amsterdamsche courant (en) algemeen handelsblad (Amsterdam 1831-1970) 
NieuweNieuwe Tooneeikijker, De (Amsterdam 1823) 
NieuwjaarswenschNieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door 

denden heer T. Majofski, in den Amsterdamschen Stads Schouwburg, den eersten januarij 
(Amsterdam,, 1825, 1827) 

Olivier-Schilperoort,, T., Proeve van beoordeelende tooneel-dichtkunde, op het treurspel 
Montignii  toegepast (Amsterdam 1822) 

R,, Brief van e enen vriend uit Amsterdam aan zijnen vriend in 's-Gravenhage; over den te-
genwoordigengenwoordigen staat van den Stads-Schouwburg te Amsterdam (Amsterdam 1821) 

Pandora,Pandora, in het bezit van het tooneelklokje (Amsterdam 1825-1826) 

Recensent,Recensent, De, ook der recensenten (Amsterdam 1806-1850) 
ReglementReglement van het Fonds, ter opleiding en verdere onderrigting van tooneelkunstenaars, 

voorvoor den stadsschouwburg, te Amsterdam 24 april 1821 
ReglementReglement voor het Fonds tot Pensionering van Tooneelkunstenaars, aan den Stads Schouw-

burgburg te Amsterdam, 31 maart 1836 
Ruijl,, J-, Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel (Amsterdam 1832) 

[Saakes,, A.B. e.a.] Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fransche en Latijn-
schesche werken, oratiën, dissertation, konstprenten, pourtraitten, landkaarten enz., geduren-
dede de jaar en ... in ons vaderland uitgekomen (Amsterdam 1794-[1855] 

[Dee schrijvers van het Algemeen overzigt], Een enkel woord over de oppositie in Den To-
neelkyker,neelkyker, 3e deel, no. 7. door de schrijvers van het Algemeen overzigt (Amsterdam 1818) 

TooneelTooneel decoratief, voorgesteld in op steen geteekende plaaten, door F.J. Pfeiffer Jr., in leven 
TooneelschilderTooneelschilder en Decorateur van den Amsterdamschen Schouwburg; benevens zijn por-
tret.tret. Mitsgaders toepasselijke dichterlijke bijschriften van Mr. J. van Lennep, Ridder der 
OrdeOrde van den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, 
enz.enz. en eene levensschets, vervaardigd door G. van Enst Koning, Lid der Maatschappij 
vanvan Nederlandsche letterkunde te Leiden (Amsterdam 1845) 

Tooneelkijker,Tooneelkijker, De (Amsterdam 1816-1819) 
Tooneelklokje,Tooneelklokje, Het. Nuttig en lastig (Amsterdam 1824-1825) 
TijdschriftTijdschrift voor wijsbegeerte, onder medewerking van in- en uitlandsche geleerden ('s-Gra-

venhagee 1828-1830) 
VaderlandscheVaderlandsche letteroefeningen, of tijdschrift van kunsten en wetenschappen, waarin de boe-
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kenken en schriften, die dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens 
enen vrijmoedig verhandeld worden; benevens mengelwerk, tot fraaije letteren, kunsten en 
wetenschappen,wetenschappen, betrekkelijk (Amsterdam 1814-1876) 
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Hett onderwerp van deze studie is het toneelbezoek van het grote publiek in de 
Amsterdamsee schouwburg, in de periode 1814-1841. De gangbare visie van Ne-
derlandsee toneelhistorici is, dat het 'beschaafde' en 'geletterde' publiek uit de 'ho-
gere'' maatschappelijke standen na de Bataafs-Franse tijd niet meer toongevend 
was,, en plaats gemaakt had voor het 'volk' of 'gemeen'. Dit publiek had geen be-
hoeftee aan 'literair' toneel, maar ging naar de schouwburg uit behoefte aan emotie 
off  ontspanning, of voor een avondje uit. In plaats van treur- en blijspelen zag het 
publiekk liefst 'melodrama's', zangspelen en balletten, en in plaats van Nederland-
see stukken vertalingen uit het Frans en Duits. Deze visie sluit aan bij het beeld van 
sommigee negentiende-eeuwse tijdgenoten, die meenden dat het 'gemene volk' het 
modernee toneel uit de 'romantische' school binnengehaald had, waarmee de 
schouwburgg diep in 'verval' geraakt was. 

Mi jj  intrigeerden de ergernissen van contemporaine zegslieden over de 'smaak' 
vann het grote publiek. De toeschouwers werden aangeklaagd, maar kregen geen 
gelegenheidd tot een weerwoord. Daarom heb ik hen in dit onderzoek centraal ge-
steld.. De vragen die ik wilde beantwoorden, zijn als volgt samen te vatten: waren 
dee toeschouwers inderdaad uit 'gemene' kringen afkomstig? welke elementen van 
dee voorstellingen waren op het toneelbezoek van invloed? waaraan was de ge-
ringschattingg van tijdgenoten toe te schrijven? Omdat ik het grote publiek geen 
stemm meer kan geven, moest ik omwegen bewandelen om deze vragen te beant-
woorden. . 

Omm het toneelbezoek tot leven te brengen én om enkele methodische vragen te 
beantwoorden,, is eerst onderzocht hoe het toneelaanbod er op sommige punten 
uitzag,, en hoe de schouwburgorganisatie geregeld was. 

Hett bestuur van de schouwburg was van 1811 tot 1820 in handen van een 'op-
perdirectie'' en een dagelijks bestuur. Hierin hadden twee tot drie acteurs en actri-
cess zitting. Zij pachtten de schouwburg en exploiteerden het toneel voor eigen re-
kening,, steeds met een batig saldo. Zij stelden het repertoire samen, maar de 
opperdirectiee beoordeelde het ethische en esthetische gehalte ervan. De toetsings-
normenn werden echter niet stringent toegepast, en het is mogelijk dat de vraag van 
hett publiek het aanbod deels bepaalde. In 1820 kwam de schouwburg om politie-
kee redenen onder directe verantwoordelijkheid van de stad, omdat de Raad van 
Amsterdamm de leiding van het 'volksvermaak' toen bij de overheid wilde leggen. 
Burgemeesterss en Wethouders droegen het schouwburgbestuur op aan onbezol-
digdee commissarissen, die de 'vaderlandse' taal, zeden en gewoonten in de 
schouwburgg moesten waarborgen. Mede daarom kreeg het nieuwe bestuur forse 
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subsidies,, met name van de plaatselijke overheid. In principe konden de commis-
sarissenn daarmee het repertoire in sterkere mate naar hun hand zetten. Niettemin 
wildenn zij naar eigen zeggen de 'publieke opinie' voor zich winnen. Ofschoon er 
onderr beide besturen maandelijkse of jaarlijkse repertoirelijsten samengesteld 
werden,, waren er wel mogelijkheden om het toneelprogramma aan de wensen van 
hett publiek aan te passen. 

Dee schouwburg was geopend van eind augustus tot eind mei, op maandag, 
woensdagg en zaterdag, 's Donderdags werden benefieten gegeven. Tijdens de ker-
miss in september was de schouwburg vanaf de tweede kermisweek iedere dag, be-
halvee 's zondags, geopend. 

Bezoekerss die een voorstelling in de schouwburg wilden bijwonen, konden een 
kaartjee (lootje) aan de kassa kopen. Daarnaast bestonden er abonnementen en 
vrijkaarten.. Het aantal abonnementen lijk t op grond van de beperkte informatie 
gering.. Vrijkaarten (vrijdommen) werden vóór 1820-21 veel verstrekt; hun aantal 
werdd daarna drastisch ingekrompen. Ik beperk me in dit onderzoek tot het zoge-
naamdee 'kassapubliek'. Kortingen werden weinig gegeven: 'halve lootjes' voor 
eenn deel van de avond werden vermoedelijk niet verkocht; kinderen betaalden het 
vollee entreegeld; militairen in uniform kregen korting, maar hun aantal was zeer 
klein.. Er waren de volgende rangen: balkon, loge, amfitheater, bak, tweede amfi-
theater,, gaanderij, derde amfitheater, tweede gaanderij. De prijzen van de kaartjes 
varieerdenn van ƒ0,30 voor de goedkoopste rang tot ƒ2,60 voor de duurste plaats. 

Hett publiek was van het programma onder meer op de hoogte via toneelaffi-
ches,, die informatie gaven over de voorstelling. Een toneelvoorstelling kenmerk-
tee zich door verschillende componenten; er was een dramatekst die gespeeld werd 
doorr acteurs in een bepaald kostuum, met haardracht en macquillage. Zij speelden 
tegenn de achtergrond van een decor. Soms werd muziek ten gehore gebracht; dan 
wass ook een componist in het spel. Het drama was geschreven door een bepaalde 
auteur,, en behoorde tot een bepaald genre: meestal 'treurspel', 'blijspel', 'blijspel 
mett zang', 'toneelspel', 'zangspel' of opera, of een subgenre. Sommige stukken 
warenn oorspronkelijk Nederlands, maar andere waren vertaald, meestal uit het 
Franss of Duits. Op een voorstellingsavond werden meestal een hoofdspel en één 
off  meer voor- of nastukken gegeven, maar ik beperk me tot de hoofdspelen. 

Dee genologische termen op de affiches waren vaag, maar voor het treurspel lijk t 
dee hoge maatschappelijke afkomst van de personages distinctief te zijn. Daarnaast 
wass de droevige inhoud en werking bepalend. In het blijspel waren zowel de ka-
rakterss als de gebeurtenis komisch. Er speelden gewone mensen een rol, die de 
toonn van het dagelijks leven spraken, zowel in verzen als in proza. De gebeurtenis 
wass liefst 'waar'. Van algemene geldigheid, zoals in het treurspel, was geen sprake. 
Hett genre 'toneelspel' beschouwde men als een 'middelding'. Onderscheidend 
waren:: de gematigd ernstige inhoud, personages van 'gewone' afkomst, en ver-
wikkelingg van de handeling, al had die niet veel diepgang. Er moest wat te zien 
zijn,, en zowel de handeling als de aankleding moesten daarvoor zorg dragen. Tijd-
genotenn noemden sommige toneelspelen 'melodrama'. De nadruk die sommigen 
legdenn op het 'gemene' van de handeling en het bovenmatig spectaculaire, kan 
duidenn op een subgenre van het toneelspel, maar in andere berichten lijk t het eer-
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derr te gaan om een kwalificatie op politiek-inhoudelijke gronden. Het 'blijspel 
mett zang' was vermoedelijk eveneens een tussensoort. Het waren grappige of ern-
stigee stukjes, met liedjes doorspekt. Zangspelen waren synoniem met opera's. 

Hett dramatische repertoire was volgens een typologie van personages onder-
verdeeld,, waarbij de verschillen bepaald werden door sekse, leeftijd, sociale rang 
enn de bijzondere karakterkenmerken van het personage. De acteur kreeg die rol-
soortt toebedeeld waartoe hij wegens zijn eigen sekse, leeftijd, stemtype en tempe-
ramentt het meest geschikt was. Dit emplooisysteem betekende dat het acteurs-
aanbodd nogal star was. Vermoedelijk was er vóór 1820-21 voor ieder emplooi 
(minstens)) één vaste speler beschikbaar. Na 1820-21 werd de toewijzing van de 
rollenn flexibeler, doordat een acteur voortaan voor verscheidene emplooien be-
schikbaarr moest zijn; de indeling in rolsoorten op zichzelf werd wel gehandhaafd. 
Nietteminn had het publiek zowel vóór als na 1820-21 wat acteurs betreft weinig te 
kiezen,, temeer daar een acteur een eenmaal aan hem toebedeelde rol in eigendom 
hield. . 

Opp de affiches werden vóór 1820 als vervaardigers van decoraties de 'tooneel-
schilders'J.. Wennink en W. de Vries vermeld; daarna de 'decorateur' Frangois Jo-
sephh Pfeiffer en na diens dood in 1836 Jan Eduard de Vries en G. Rustman. Pfeiffer 
vervaardigdee een groot aantal nieuwe ad hoe-decors, decors die speciaal voor een 
bepaaldee voorstelling gemaakt werden naar de eisen van het betreffende toneel-
stuk.. Bijzondere decors waren vaak nodig voor zangspelen en ballet-pantomimes, 
somss ook voor toneelspelen. De nieuwe decors werden gebruikt naast de vaste se-
riee decors die de schouwburg in voorraad had, de zogenaamde stock-decors. Het 
principee van de stock-decors werd ook bij de negentiende-eeuwse ad hoe-decors 
niett helemaal verlaten, want onderdelen van nieuw gebouwde decors werden ook 
voorr andere toneelstukken gebruikt. De wervende aankondiging 'nieuwe decora-
ties'' op de toneelaffiches kwam echter alleen bij het eerste gebruik van het nieuwe 
decorr voor. De standaarddecors van de Stadsschouwburg waren classicistisch; de 
add hoe-decors romantisch. Het commissarissenbestuur besteedde veel meer aan-
dachtt aan decors dan het acteursbestuur. Zij gaven er veel geld aan uit en pasten de 
toneelvloerr zelfs aan de nieuwe decors aan, waardoor de stockdecors niet meer in 
hunn volle glorie opgesteld konden worden. 

Mett de komst van Pfeiffer legden de commissarissen de nadruk op de kunstzin-
nigee waarde van de decors; hij was aan de kunstacademie opgeleid. Ook op ande-
ree terreinen legden de commissarissen de nadruk op (theoretisch) onderwijs. Zo-
well  voor het treur- en blijspel als voor het zangspel werden leerscholen in het 
levenn geroepen: voor de eerste twee genres het particuliere Genootschap voor Ui-
terlijkee Welsprekendheid (vanaf 1820) en het 'Fonds ter opleiding en verdere on-
derrigtingg van Tooneelkunstenaars voor den Stads Schouwburg te Amsterdam' 
(vanaff  1821-22); voor het zangspel de Amsterdamse muziek- en zangschool. Al -
leenn voor het toneelspel bestond geen aparte opleiding. 

Omm de sociale positie van het schouwburgpubliek te achterhalen, heb ik onder-
zochtt welke sociaal-maatschappelijke groepen voldoende geld en vrije tijd hadden 
omm naar de schouwburg te kunnen gaan. Daartoe zijn de koopkracht en daginde-
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lingg van verschillende beroepsgroepen met de prijzen van de schouwburgkaartjes 
enn de dagen en tijden van openstelling van het theater met elkaar vergeleken. Om-
datt de koopkracht niet precies te reconstrueren is, heb ik theoretische, minimale 
uitgavenn aan voeding (een calorisch minimum door consumptie van alleen rogge 
enn aardappelen), huur en kleding (alleen verstelwerk) tegen de lonen afgezet. De 
axioma'ss zijn overigens wel vergeleken met beschikbare negentiende-eeuwse ge-
gevens. . 

Dee beroepsgroepen zijn ingepast in een contemporaine klassenstratificatie, be-
staandee uit drie klassen: grote burgerij; kleine burgerij; arbeidende klasse. Op hun 
beurtt waren die onderverdeeld in subklassen; de grote burgerij in: aristocratie of 
aanzienlijken,, en gegoede of gezeten burgerij; de kleine burgerij in: welgestelde of 
ontwikkeldee burgerstand, en mingegoede burgerstand; de arbeiders in: geschool-
dee werklieden, en ongeschoolde arbeiders en dagloners. 

Ui tt deze werkwijze komt naar voren dat de arbeidende klasse de schouwburg 
weinigg of niet kon bezoeken. Vrij e tijd had zij wel in de winter met zijn korte 
werktijden,, vooral op zaterdag en maandag, maar geld moet meestal hebben ont-
broken.. Als er al arbeiders naar het theater gingen, moeten dat betaalde uitstapjes 
bijj  feestjes of claques geweest zijn, of eenmalige uitjes; dan waren de arbeiders ver-
moedelijkk nog voornamelijk uit de 'hoogste' categorie van werklieden afkomstig. 
Dee tweede klasse van kleine burgerij had wel tijd, maar de 'mingegoeden' konden 
vermoedelijkk alleen kaartjes betalen onder gunstige omstandigheden. Zelfs voor 
sommigee semi-intellectuelen uit de 'welgestelde' kleine burgerij, zoals onderwij-
zerss en lage ambtenaren, was schouwburgbezoek financieel moeilijk haalbaar. Het 
prijspeill  van levensmiddelen was in de loop der tijd bovendien niet alleen van in-
vloedd op het schouwburgbezoek van arbeiders, maar ook van kleine burgers. Ste-
genn de prijzen, dan was theaterbezoek zowel voor arbeiders als voor veel kleine 
burgerss te duur. De schouwburg werd dus vermoedelijk door een grote midden-
groepp uit de samenleving bezocht. Mogelijk ook door de bovenlaag, maar van het 
bezoekk van de grote burgerij weten we niet veel. 

Ditt alles zet overigens vraagtekens bij de verdeling van de sociale groepen over 
dee verschillende rangen; het publiek was sociaal-maatschappelijk niet bijzonder 
heterogeen;; bovendien leek het soms goedkopere zitplaatsen te prefereren. Ver-
moedelijkk was er in de schouwburg sprake van tamelijk grove, en niet helemaal 
striktee scheidslijnen. 

Dee vraag door welke factoren het publiek zich bij zijn toneelbezoek liet leiden, 
hebb ik beantwoord met behulp van opvoeringsfrequenties en recettes. Die laatste 
zijnn overigens alleen voor de speeljaren 1820-21 en 1826-27 tot en met 1838-39 be-
schikbaar.. Uit de gegevens komt naar voren, dat het publiek zich vooral heeft la-
tenn leiden door contextuele factoren. De zaterdag was vermoedelijk de voor-
naamstee publiekstrekker. Daarnaast speelden de warme voorjaars- en 
zomermaandenn mei en augustus een negatieve, en de koude wintermaanden ja-
nuarii  en februari een gunstige rol. De kermis trok meer publiek dan gemiddeld. 
Dee Belgische Opstand en de cholera zorgden voor minder publiek in 1830-31 tot 
enn met 1832-33. De aanwezigheid van de koning trok vrijwel altijd een volle zaal. 
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Alss met de belangrijke invloed van de weekdag rekening gehouden wordt, zijn 
err andere elementen aan te wijzen die ook, maar mogelijk minder, of bij een klei-
neree groep, op het toneelbezoek van invloed waren. 

Zoo hebben ook enkele bijzondere toneelmatige factoren het toneelbezoek waar-
schijnlijkk beïnvloed. Het publiek kwam nauwelijks naar Fondsvoorstellingen. 
Well  trokken debuten het publiek soms aan, vooral op maandag. Het is denkbaar 
datt claqueurs de hoge recettes van debuten veroorzaakten. Ook benefieten had-
denn in het algemeen enige invloed op het bezoek, extra op maandag. Het optreden 
vann liefhebbers was alleen op zaterdag van invloed. 

Watt het genre betreft, geven de cijfers soms hoge opvoeringsfrequenties van to-
neelspelen,, met name vóór 1820-21 en na 1833-34. Vanaf 1832-33 werden toneel-
spelvoorstellingenn goed bezocht. Treurspelen kwamen in de eerste drie seizoenen 
naa 1820-21 opvallend vaak voor het voetlicht. Later trad, onder meer door het op-
komendee zangspel sinds 1825-26, een daling van het aantal treurspelvoorstellin-
genn op, die tussen 1829-30 en 1836-37 haar dieptepunt bereikte. Ondanks deze 
fluctuatiee kwam het aantal treurspelvoorstellingen niet onder dat van andere gen-
res.. De recettes van het treurspel waren gemiddeld veel hoger dan van andere to-
neelsoorten,, maar dit was voornamelijk aan de zaterdag te danken. Anderzijds 
trokk het treurspel ook op maandagavond dikwijl s opvallend veel publiek. De cij-
ferss wijzen op een 'behoudender' soort publiek op maandag- dan op zaterdag-
avond.. De vertoning van blijspelen lijk t het toneelbezoek niet erg beïnvloed te 
hebben.. Het weinig als hoofdspel vertoonde blijspel met zang (of vaudeville) 
daarentegenn trok niet minder en in 1829-30 en 1831-32 zelfs meer toeschouwers 
dann andere genres. Het zangspel werd in 1825-26 ingevoerd en trok tot 1829-30 
tamelijkk veel publiek, maar daarna daalden zowel het aantal voorstellingen als de 
recettess geleidelijk. Enkele individuele opera's bleven succesvol. 

Dee broncultuur van de toneelstukken was ook van belang voor het toneelbe-
zoek.. De cijfers laten veel meer (Franse) vertalingen dan oorspronkelijke stukken 
zien,, ook onder het bewind van de commissarissen; pas na 1830-31 daalde het aan-
tall  opvoeringen van Franse vertalingen structureel. De recettes impliceren echter 
niett direct een publieksvoorkeur voor vertalingen; juist de recettes van Neder-
landsee stukken waren vaak boven gemiddeld. In de eerste drie speeljaren na de 
Belgischee Opstand behielden Nederlandse toneelstukken als enige hun goede re-
cettes.. Toch was ook nu de weekdag voor de hoogte van de recettes van doorslag-
gevendee betekenis. Als wij ons beperken tot het meest voorkomende genre op za-
terdag,, het treurspel, dan blijkt dat Franse treurspelen in de meeste speeljaren 
beterr bezocht werden dan Nederlandse. Op maandag en woensdag waren het 
daarentegenn in enkele speeljaren alléén stukken van Nederlandse oorsprong die 
beterr bezocht werden dan gemiddeld. 

Hett item 'auteur' had in zoverre invloed op het toneelbezoek, dat vooral veel 
achttiende-eeuwsee auteurs veel gespeeld en goed bezocht werden; zij schreven 
voornamelijkk treur- en blijspelen. Succesvolle negentiende-eeuwse auteurs schre-
venn gevarieerdere genres. Ook de Nederlandse achtergrond van auteurs speelde 
eenn positieve rol bij het toneelbezoek. Voorstellingen van de Duitser Kotzebue 
werdenn eveneens vaak geprogrammeerd en goed bezocht. Vóór en na 1820-21 is 
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err geen groot verschil te constateren tussen de programmering van klassieke-clas-
sicistischee versus 'moderne' auteurs. 

Tenn aanzien van de componisten, stonden de Fransen wat bezoekcijfers betreft 
opp de eerste, Duitse op de tweede plaats. Enkele individuele componisten waren 
heell  succesvol: Auber, Weber, Van Bree, Rossini en Mozart. 

Vann de scenische factoren lijk t de acteur voornamelijk in het algemeen een rol 
vann betekenis gespeeld te hebben. Alleen bij voorstellingen die lange tijd succes 
hadden,, beïnvloedde de eerste acteur of actrice het bezoek of de gunstige receptie 
positief.. Een nieuw decor was meestal op het bezoek van invloed. Nieuwe kos-
tuumss droegen door de algemene luister vermoedelijk slechts indirect aan het to-
neelbezoekk bij. 

Opp grond van opvoeringsfrequenties en recettes heb ik verschillende catego-
rieënn succesvoorstellingen onderscheiden: canoniek, langdurig, tijdelijk succes-
volle,, en mislukte voorstellingen. Op het succes heeft de weekdag ook een rol ge-
speeld:: veel langdurige en tijdelijke succesvoorstellingen werden op zaterdag 
gegeven,, veel mislukte op maandag en woensdag. Het genre was vooral bij de 
langdurigee en tijdelijke succesvoorstellingen van invloed: veel treurspelen waren 
langdurigg succesvol; veel toneelspelen tijdelijk succesvol. Aangezien het toneel-
spell  door tijdgenoten beschouwd werd als een 'romantisch' genre, zou men ver-
wachtenn dat van de succesvolle treurspelen er ook veel 'romantisch' waren. Dat 
lijk tt niet het geval. Het onderscheid tussen 'romantische' of 'klassieke/classicisti-
sche'' treurspelen - volgens tijdgenoten - lijk t bij het succes geen rol gespeeld te 
hebben.. Wel was bij de treurspelen mogelijk de dramatische karakterisering en de 
vertolkingg door de acteurs van belang. Er moest wat te beleven zijn, zo is de in-
druk,, maar dat uitte zich in de twee toneelsoorten op verschillende wijze. De 
naamm van een auteur was vermoedelijk zelden garantie voor succes. Het decor was 
eenn secundaire succesfactor. Opvallend is verder, dat er onder de commissarissen 
meerr mislukkingen te tellen zijn dan daarvóór. 

Alss we naar de verschillen tussen de rangen kijken, dan valt onder meer de gro-
tee bezetting van de goedkope rangen op maandag op. De zogenaamde 'loongetij-
den'' - perioden ingedeeld volgens het jaarlijkse verloop van de ambachtsionen -
warenn bovendien enigszins in de bezoekcijfers van de tweede gaanderij zichtbaar. 
Hieruitt blijk t nog eens dat daar wel ambachtsmensen zaten, maar ook beter be-
taaldenn uit 'hogere' standen. De goedkope rangen waren bovendien beter bezet bij 
eenn treurspel en een treurspelpremière. Treurspelen werden door het publiek op 
dee dure rangen juist minder bezocht. Het als 'melodrama' betitelde toneelspel 
trokk niet exclusief mensen op de goedkope rangen aan. Uit dit alles blijk t opnieuw 
eenn behoudende voorkeur van het 'lagere' schouwburgpubliek. De kermis trok 
voorall  meer publiek op het betere deel van de goedkope rangen (tweede amfi-
theater,, gaanderij en derde amfitheater); de tweede gaanderij was alleen op maan-
dagg en zaterdag extra bezet. Vermoedelijk was er tijdens de kermis vooral veel be-
langstellingg van de (lagere) groepen uit de middenklasse, niet zozeer alleen van de 
arbeidendee klasse. 

Datt het publiek geen treurspelen meer wilde zien, zoals tijdgenoten meenden, 
blijk tt dus niet zonder meer waar te zijn; evenmin blijk t een algemene voorkeur 
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voorr melodrama, zangspel (en ballet). Het treurspel bleef op het repertoire, en 
trokk vooral publiek op de goedkope rangen. Het nieuwe genre 'toneelspel' -
waaronderr het 'melodrama' geschaard kan worden - had in verschillende jaren 
well  veel toeschouwers. Op zaterdag had het bovendien de voorkeur boven het 
treurspel;; als het publiek op de goedkope rangen ook dan een voorkeur voor 
treurspelenn had, werd het toneelspel dan mogelijk vooral door het publiek op de 
duurderee rangen bezocht, zoals sommige tijdgenoten meenden. Dit zou ook over-
eenkomenn met de concurrerende positie van buitenlandstalige theaters, die met 
hunn moderne toneel ook de 'betere' sociale klassen trokken. Zangspelen hadden 
inn het algemeen een wisselend succes. Wat de broncultuur betreft, blijken Franse 
treurspelenn op zaterdag goed bezocht te zijn, en Nederlandse stukken op de 
'volkse'' maandag en op woensdag. Dat het publiek graag oog en oor liet strelen, 
komtt inderdaad tot uiting in de invloed van het decor op het bezoek na 1820-21. 
All  met al lijk t er sprake te zijn van gedifferentieerde voorkeuren. 

Niett alle geconstateerde bewegingen in de opvoeringsfrequenties zijn overigens 
aann het toneelbezoek te danken; in sommige gevallen was het toneelbeleid daar-
voorr verantwoordelijk. Dit is met name te constateren na het aantreden van de 
commissarissenn in 1820-21. Zij bleven bijvoorbeeld stug vasthouden aan Fonds-
voorstellingen,, terwijl er haast geen publiek op af kwam. Ook de opvallend hoge 
frequentiee van treurspelvoorstellingen in de eerste drie seizoenen na 1820-21 moet 
aann hun beleid te danken geweest zijn. De commissarissen hielden vast aan de ge-
woontee om op zaterdag treurspelen te vertonen, terwijl het publiek, of een deel 
daarvan,, dan mogelijk liever toneelspelen zag. Het maandagpubliek kwam daar-
entegenn in grotere getale op bij de vertoning van een treurspel dan van een toneel-
spel.. De dalende programmering van dit laatste genre na het aantreden van de 
commissarissenn heeft mogelijk ook met hun beleid te maken. Toneelspelen die 
doorr tijdgenoten als 'melodrama' betiteld zijn, kwamen na 1820-21 in elk geval 
nauwelijkss of niet voor het voetlicht. Het blijspel met zang werd zelden gepro-
grammeerd,, maar trok een gemiddeld of hoog aantal toeschouwers. De commis-
sarissenn lijken in al deze gevallen een sterk sturende rol gespeeld te hebben, soms 
tegenn de voorkeur van het publiek in. 

Di tt had te maken met de educatieve opvattingen van de schouwburgcommissa-
rissen.. Het was hun om de leiding van de 'volksgeest' te doen. Het 'volk' volgde 
dee aanschouwelijk gemaakte situaties op het toneel volgens hen gemakkelijk na, 
enn dus was het vooral zaak ethisch juiste voorstellingen aan te bieden. Toneelspe-
len,, vooral Franse, verstoorden naar hun mening de maatschappelijke orde en 
hieldenn derhalve het gevaar van revolutie in. Met de Franse Revolutie en de Ba-
taafs-Fransee tijd nog vers in het geheugen, moesten zulke stukken uit de schouw-
burgg geweerd worden. De commissarissen pasten ten behoeve van de 'vaderland-
se'' taal, zeden en gewoonten de programmering in de schouwburg aan. 

Mett deze opvattingen stonden ze op één lij n met enkele tijdgenoten, zoals de 
voormaligee recensenten van het toneeltijdschrift De tooneelkijker (1816-1819). 
Di tt tijdschrift voerde strijd tegen het toen zittende acteursbestuur, en beijverde 
zichh voor de komst van een nieuw bewind. De classicistische Tooneelkijker be-
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stondd onder meer uit academici uit de eerste 'stand', die het 'niet-denkende' grote 
publiekk laatdunkend tegemoettrad. Het ging de recensenten om bevrediging van 
dee geest. Het liefst zagen zij Griekse, eventueel Frans-classicistische, schoonheid 
gepaardd aan een goede karakterisering, volgens klassieke of classicistische regels, 
enn zedelijk nut. Opvoeding, in politiek-staatkundige zin, was de belangrijkste 
taakk van het toneel. Zowel de erfenis van de revolutie - de gelijkstelling van stan-
denn - als die van ideeën over gewestelijke soevereiniteit uit de achttiende-eeuwse 
partijstrijd,, moest ongedaan gemaakt worden. In plaats van het 'egoïsme' dat 
daarmeee verbonden werd, moest de maatschappij omgevormd worden tot een na-
tionalee staat waarin het algemeen belang voorop stond. Het toneel kon hierbij zijn 
dienstenn bewijzen, mits de opgevoerde toneelstukken de juiste politieke strekking 
hadden.. De tooneelkijker achtte controle onontbeerlijk en was fel tegen aanpas-
singg van de programmering aan de markt van vraag en aanbod. De smaak van het 
publiekk moest zelfs met enige dwang omgebogen worden in de gewenste richting, 
all  behoorde dat niet via strikte censuur, maar via 'gewenning' te gebeuren. Daar-
toee was enige aanpassing aan de publiekssmaak noodzakelijk. Omdat het grote 
publiekk volgens het tijdschrift op kijk- en luistergenot uit was, waren onder meer 
opera'ss en balletten met hun muziek en luisterrijke decoraties en kostuums, hier-
voorr geschikt. Uit de vergelijking, of confrontatie, van de publiekssuccessen met 
hethet oordeel van de Tooneelkijkers blijkt evenwel, dat het grote publiek zich aan de 
klassiek/classicistischee en nationaal-educatieve normen van deze recensenten 
nietss gelegen liet liggen. 

Anderee tijdgenoten waren het met de opvattingen van De tooneelkijker niet 
eens,, zoals de critici van: Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-
1824);; Het tooneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825), De arke noach's (1827-
1833)) (allemaal van Anton Cramer) en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad. Dit waren allemaal geletterden uit de tweede maatschap-
pelijkee 'stand'. Zij beschouwden zich als tolk van het 'algemeen' publiek, hetzij uit 
overtuigingg (Cramer), hetzij uit pragmatisme {Nieuwe Amsterdamsche Courant 
(en)(en) Algemeen Handelsblad). De smaak van het publiek eiste volgens hen onder-
houdendd toneel dat voldeed aan de 'romantische' school uit Engeland, Frankrijk 
enn Duitsland. Moderne treurspelen waar de handeling en intrige centraal stonden, 
enn toneelspelen met een rijkdom aan (eventueel huiselijke) taferelen bepaalden de 
voorkeur.. Overigens was de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad veel gematigder in zijn voorkeur of acceptatie van 'romantisch' to-
neell  dan Cramer. In tegenstelling tot de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Al-
gemeengemeen Handelsblad vond Cramer ook toneelspelen met veel overdrijvingen en 
onwaarschijnlijkhedenn mooi, en waardeerde hij grappen over de eerste stand -
overr dit laatste sprak de krant zich niet expliciet uit. Cramers waardering van 
treurspelenn betrof niet zozeer de poëtica, maar de uitvoering door het spel, in iets 
minderee mate door het decor en het kostuum. 

Dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad legde ook de 
nadrukk op de educatieve taak van het toneel; er mochten geen stukken vertoond 
wordenn die niet in overeenstemming met de nationale eenheid waren. Dit bete-
kendee dat er altijd een 'onafhankelijke' instantie moest zijn die de voorstellingen 
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aann een oordeel onderwierp; de programmering aan de markt van vraag en aanbod 
overr te laten was uit den boze. Binnen deze nauwere grenzen evenwel was de 
krantt voor een gematigde aanpassing aan de smaak van het publiek. Cramer eiste 
slechtss algemeen zedelijke stukken en was binnen deze ruime marge voor een vol-
ledigee aanpassing aan de smaak van het publiek. Hij bepleitte zelfs een volledige 
commercialiseringg van het theater. Politiek werd ook zijn visie waar hij laat blij -
kenn dat hij, ook en misschien juist, aanpassing aan de smaak van het publiek voor-
staatt als dit voorstellingen verlangde waarin gelijkheid van standen gepropageerd 
werd. . 

Hett oordeel van deze tweede groep recensenten was vaak positief ten aanzien 
vann de publiekssuccessen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de recensenten 
enn het publiek op zijn minst in grote lijnen eenzelfde visie op het toneel hadden. 
Omdatt het grote publiek vermoedelijk in het algemeen gewoon een avondje uit 
ging,, zullen ook de poëticale of educatieve noties van deze recensenten bij de 
meestenn waarschijnlijk geen rol gespeeld hebben. Mogelijk kwamen toeschou-
werss en recensenten wel overeen in een voorliefde voor onderhoudend toneel. 
Geblekenn is, dat daarin zowel 'classicistisch' als 'romantisch' toneel kon voorzien. 
Alss gezegd waren er waarschijnlijk wel deelgroepen in het publiek, die een min of 
meerr bewuste keuze voor een bepaald soort toneel maakten. 

Hett door latere historici veel genoemde 'verval' van de Amsterdamse schouw-
burgg bestond tenslotte alleen in de ogen van een kring anti-revolutionaire toneel-
liefhebberss en critici, zoals de recensenten van De Tooneelkijker, en had vooral 
eenn politieke betekenis. Volgens anderen, zoals Anton Cramer en de Nieuwe Am-
sterdamschesterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, was er van dit soort verval geen 
sprake.. Als de schouwburg 'kwijnde', dan was dat volgens hen, omdat er naar de 
smaakk van het 'algemeen' publiek te weinig van zulke 'romantische' stukken ver-
toondd werden. Met dit 'algemeen' publiek is vermoedelijk niet de grote massa, 
maarr een deelgroep uit de hogere middenklasse beschouwd. Vóór 1820-21 lijk t 
aann die behoefte voldaan te zijn. Na 1820-21 trachtten de commissarissen het po-
litiekee aspect te elimineren, door hun onwelgevallige toneelspelen niet op het re-
pertoiree te zetten. Zij omarmden het visuele van de 'romantiek' om het publiek 
aann de schouwburg te blijven binden, maar remden de 'romantiek' verder af, uit 
angstt voor herhaling van de achttiende-eeuwse onrust en macht van het 'volk'. 



Zusammenfassung g 

Dass Thema dieser Studie ist der Theaterbesuch des grossen Publikums in der Am-
sterdammerr Schouwburg in der Periode von 1814 bis 1841. Die gangige Version 
derr niederlandischen Theaterhistoriker ist, dass das gebildete Publikum aus den 
'höheren'' gesellschaftlichen Standen nach der batavisch-französischen Zeit nicht 
mehrr tonangebend war und Platz für das 'gemeine Volk' gemacht hatte. Dieses 
Publikumm hatte für 'literarisches' Schauspiel keinen Bedarf, sondern ging ins 
Theaterr aus Bedürfnis nach Emotion und Entspannung, oder einfach nur um 
Auszugehen.. Anstelle von Tragödien und Komödien sah das Publikum am lieb-
stenn 'Melodramen', Singspiele und Ballette, und anstatt niederlandischer Stücke 
Übersetzungenn aus dem Französischen und Deutschen. Diese Sichtweise stimmt 
mitt dem Bild einiger Zeitgenossen aus dem neunzehnten Jahrhundert überein, die 
meinten,, dass das 'gemeine Volk' das moderne Schauspiel der 'romantischen' 
Schulee in die Schouwburg eingebracht hatte, wodurch das Theater tief in Verfall 
geratenn sei. 

Diee Verargerung der zeitgenössischen Autoren über den 'Geschmack' des gros-
senn Publikums beschaftigte mich. Die Zuschauer wurden angeklagt, bekamen 
aberr keine Gelegenheit zu einem Widerwort. Darum habe ich sie ins Zentrum 
meinerr Untersuchung gestellt. Die Fragen, die ich untersuchen wollte, sind wie 
folgtt zusammen zu fassen: Stammten die Zuschauer wirklich aus 'gemeinen' Krei-
sen?? Welche Elemente der Vorstellungen hatten Einfluss auf den Theaterbesuch? 
Woherr rührte die Geringschatzung der Zeitgenossen? Da ich dem grossen Publi-
kumm keine Stimme mehr geben kann, muss ich diese Fragen auf Umwegen beant-
worten. . 

Umm den Theaterbesuch zum Leben zu erwecken und um einige methodische Fra-
genn zu beantworten, ist zuerst untersucht, wie sich das Theaterangebot in einigen 
Punktenn darstellte und wie die Schouwburg-Org&msaXion geregelt war. 

Diee Leitung der Schouwburg lag von 1811 bis 1820 in den Handen einer 'Ober-
direktion'' und einer alltaglichen Verwaltung. Hieran waren zwei bis drei Schau-
spielerr beteiligt. Sie pachteten die Schouwburg und betrieben das Theater auf ei-
genee Rechnung, immer mit einem Gewinnsaldo. Sie stellten das Repertoire 
zusammen,, aber die Oberverwaltung beurteilte dessen ethischen und asthetischen 
Gehalt.. Die Zulassungsnormen wurden aber nicht konsequent angewendet, und 
ess ist moglich, dass die Publikumsnachfrage das Angebot zum Teil bestimmte. 
18200 geriet die Schouwburg unter direkte Aufsicht der Stadt, da der Rat von Am-
sterdamm die Aufsicht über das Volksvergnügen als eine Obrigkeitsaufgabe ansah. 
Diee Bürgermeister und Stadtrate übertrugen unbezahlten Aufsichtsraten die Füh-
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rungg der Schouwburg, die die vaterlandische Sprache, Sitten und Gebrauche im 
Theaterr garantieren mussten. Unter anderem deshalb erhielt die neue Führung 
vorr allem von den lokalen BehÖrden erhebliche Subventionen. Im Prinzip konn-
tenn die Aufsichtsrate das Repertoire hiermit starker beeinflussen. Trotzdem woll-
tenn sie nach eigenen Angaben die öffentliche Meinung für sich gewinnen. Ob-
schonn unter beiden Theaterleitungen monatliche oder jahrliche Repertoirelisten 
zusammengestelltt wurden, gab es wohl Möglichkeiten, das Theaterprogramm an 
diee Wünsche des Publikums anzupassen. 

Diee Schouwburg war montags, mittwochs und samstags von Ende August bis 
Endee Mai geöffnet. Donnerstags fanden Benefizveranstaltungen statt. Wahrend 
derr Kirmes im September war die Schouwburg ab der zweiten Kirmeswoche jeden 
Tagg ausser sonntags geöffnet. 

Besucher,, die eine Theatervorstellung besuchen wolken, konnten eine Karte 
{lootje){lootje) an der Kasse kaufen. Desweiteren gab es Abonnements und Freikarten. 
Diee Zahl der Abonnements erscheint auf grund der beschrankten Informationen 
gering.. Vor 1820-21 wurden viel Freikarten (vrijdommen) ausgegeben (2646 bis 
38222 pro Jahr); ihre Zahl wurde danach drastisch eingeschrankt. Ich beschranke 
michh in dieser Untersuchung auf das sogenannte zahlende Publikum (kassapu-
bliek).bliek). Rabatte wurden selten gewahrt: 'halbe Karten' (halve lootjes) für einen Teil 
dess Abends wurden wahrscheinlich selten verkauft; Kinder bezahlten das volle 
Eintrittsgeld;; Soldaten in Uniform bekamen Nachlass, aber ihre Zahl war sehr 
klein.. Es gab die folgenden Range: Balkon, Loge, Amphitheater, Parterre, zweites 
Amphitheater,, Galerie, drittes Amphitheater, zweite Galerie. Die Kartenpreise 
variiertenn von f0,30 für den preiswertesten Rang bis zu f2,60 für den teuersten 
Platz. . 

Dass Publikum erfuhr vom Programm über Theateraushange, die über eine Vor-
stellungg informierten. Eine Theatervorstellung zeichnete sich nach diesen 
Aushangenn durch verschiedene Komponenten aus; es gab einen Dramatext, der 
vonn Schauspielern in bestimmten Kostümen gespielt wurde. Sie spieken vor dem 
Hintergrundd eines Bühnenbildes. Manchmal wurde Musik aufgeführt; dann war 
einn Komponist beteiligt. Das Drama war von einem Schauspieler geschrieben und 
gehortee zu einem bestimmten Genre: meistens 'Trauerspiel', 'LustspieF, 'Lust-
spiell  mit Gesang', 'Schauspiel', 'Singspiel' oder Oper, oder einem Subgenre. Eini-
gee Stücke waren Niederlandisch von Ursprung, andere waren Übersetzungen, 
zumeistt aus dem Französischen oder Deutschen. An einem Aufführungsabend 
wurdenn meistens ein Hauptstück und ein oder mehrere Vor- oder Nachstücke ge-
geben,, aber ich beschranke mich auf die Hauptstücke. 

Diee Genreangaben auf den Ankündigungen waren vage, aber für die Zeitgenos-
senn scheint die hohe gesellschaftliche Herkunft der Personen des Trauerspiels von 
entscheidenderr Bedeutung gewesen zu sein. Desweiteren war der traurige Inhak 
undd seine Wirkung bestimmend. Im Lustspiel waren sowohl die Charaktere als 
auchh das Ereignis komisch. Gewöhnliche Menschen, die den Ton des taglichen 
Lebens,, sowohl in Versen als in Prosa, sprachen, spieken eine Rolle. Es handelte 
sichh vorzugsweise um ein 'wahres' Ereignis. Von Allgemeingültigkeit wie beim 
Trauerspiell  konnte keine Rede sein. Das Genre 'Schauspiel' wurde als 'Mittelding' 
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angesehen.. Charakteristisch waren: der gemassigt ernste Inhak, Personen von 
'gewöhnlicher**  Herkunft und Verwicklungen der Handlung, auch hatte diese 
meistt wenig Tiefgang. Es musste etwas zu sehen geben, und sowohl die Handlung 
alss auch das Bühnenbild mussten Sorge dafür tragen. Zeitgenossen nannten einige 
Schauspielee 'Melodramen'. Der Nachdruck, den einige auf das 'Gemeine' der 
Handlungg und das übermassig Spektakulare legten, kann auf ein Subgenre des 
Schauspielss deuten, aber in anderen Berichten scheint es sich eher um eine Quali-
fikationn aus politisch-inhaltlichen Gründen zu handeln. Das 'Lustspiel mit Ge-
sang'' war für Zeitgenossen vermutlich ebenfalls ein Zwischengenre, kein Subgen-
ree des Schauspiels, aber eine eigene Art von Theaterstück. Es waren lustige oder 
ernste,, mit Liedern durchzogene, Stücke. Singspiele waren synonym mit Opern. 

Dass dramatische Repertoire war gemass einer Typologie der Rollen unterteilt, 
wobeii  die Unterschiede durch Geschlecht, Alter, sozialen Rang und den besonde-
renn Charaktermerkmalen der Personen bestimmt wurden. Der Schauspieler be-
kamm diejenige Rollenart zugeteilt, für die er nach seinem Geschlecht, Alter, 
Stimmtypp und Temperament am meisten geeignet war. Dieses Einstellungssystem 
bedeutete,, dass das Schauspielerangebot ziemlich starr war. Vermutlich gab es vor 
1820-211 für jeden Typus mindestens einen festen Schauspieler. Nach 1820-21 
wurdee die Zuweisung der Rollen flexibeler, da ein Schauspieler fortan für ver-
schiedenee Rollentypen verfügbar zu sein hatte; die Einteilung in Rollenarten 
selbstt wurde beibehalten. Nichts desto trotz hatte das Publikum sowohl vor als 
nachh 1820-21 keine grosse Wahl was die Schauspieler angeht, umsomehr, da ein 
Schauspielerr eine ihm einmal zugeteilte Rolle als Eigentum behielt. 

Alss Hersteller der Dekorationen wurden auf den Aushangen vor 1820 die 'Büh-
nenmaler'' J. Wennink und W. de Vries vermeldet; danach der 'Dekorateur' 
Francoiss Joseph Pfeiffer und nach dessen Tod 1836 Jan Eduard de Vries und G. 
Rustman.. Pfeiffer fertigte eine grosse Zahl neuer ad-hoc Dekorationen an, Deko-
rationenn die speziell für eine bestimmte Vorstellung nach den Anforderungen des 
betreffendenn Theaterstücks gemacht wurden. Besondere Dekorationen wurden 
oftt für Singspiele und Ballettpantomimen und manchmal auch für Theaterstücke 
benötigt.. Die neuen Dekorationen wurden zusatzlich zur festen Dekorationsserie 
verwendet,, die die Schouwburg auf Vorrat hatte, den sogenannten Vorratsdekora-
tionenn {stock-decoraties). Das Prinzip der Vorratsdekorationen wurde auch bei 
denn ad-hoc Dekorationen des 19. Jahrhunderts nicht ganzlich verlassen, weil Teile 
derr neugebauten Dekorationen auch für andere Theaterstücke gebraucht wurden. 
Diee werbende Ankündigung 'neue Dekorationen' auf den Theateraushangen kam 
allerdingss nur beim ersten Gebrauch des Bühnenbildes in einer Vorstellungsserie 
vor.. Die Standarddekorationen der Stadsschouwburg waren klassizistisch, die ad-
hocc Dekorationen romantisch. Der Aufsichtsrat schenkte dem Bühnenbild viel 
mehrr Aufmerksamkeit als es die Schauspielerführung tat. Sie gaben viel Geld dafür 
auss und passten sogar die Bühne an die neuen Dekorationen an, so dass die Vor-
ratsdekorationenn nicht mehr in ihrer vollen Pracht aufgestellt werden konnten. 

Mi tt der Ankunft Pfeiffers legten die Aufsichtsrate mehr Nachdruck auf den 
künstlerischenn Wert der Dekorationen; er war an der Kunstakademie ausgebildet 
worden.. Auch auf anderen Gebieten legten die Aufsichtsrate den Nachdruck auf 
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(theoretische)) Ausbildung. Sowohl für das Trauer- und Lustspiel als auch für das 
Singspiell  wurden Lehrschulen ins Leben gerufen: für die ersten zwei Genres die 
privatee Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid (ab 1820) und den Fonds ter 
opleidingopleiding en verdere onderrigting van Tooneelkunstenaars voor den Stads 
SchouwburgSchouwburg te Amsterdam (ab 1821-22); für das Singspiel die Amsterdamse mu-
ziek-ziek- en zangschool (ab 1826). Nur für das Schauspiel gab es keine besondere Aus-
bildung. . 

Umm ein Bild der sozialen Position des Schouwburg-¥vbX\k\\ms zu erhalten, habe 
ichh untersucht, welche sozialen und gesellschaftlichen Gruppen über genug Geld 
undd Freizeit verfügten, um in die Schouwburg gehen zu können. Zu diesem 
Zweckk wurden die Kaufkraft und Tageseinteilung verschiedener Berufsgruppen 
mitt den Preisen der Schouwburg-Kanen und den Theateröffnungszeiten vergli-
chen.. Da die Kaufkraft nicht mehr genau zu rekonstruieren ist, habe ich theoreti-
schee Minimalausgaben für Nahrung (ein Kalorienminimum bei alleinigem 
Verzehrr von Roggen und Kartoffeln), Miete und Kleidung (nur Kleidungsrepara-
turen)) den Löhnen gegenübergestellt. Übrigens sind diese Daten, soweit verfüg-
bar,, mit Material aus dem 19. Jahrhundert verglichen worden. 

Diee Berufsgruppen wurden nach einer zeitgenössischen Klasseneinteilung, be-
stenendd aus drei Klassen, gruppiert: Grossbürgertum, Kleinbürgertum, Arbeiter-
klasse.. Diese waren ihrerseits in Subklassen unterteilt; das Grossbürgertum in: 
Aristokratiee oder aanzienlijken und begütertes Bürgertum; das Kleinbürgertum 
in:: wohlhabendes oder entwickeltes Bürgertum und weniger bemitteltes Bürger-
tum;; die Arbeiter in: geschulte Facharbeiter und ungeschulte Arbeiter und Ta-
gelöhner. . 

Auss dieser Vorgehensweise ergibt sich, dass die Arbeiterklasse die Schouwburg 
seltenn oder gar nicht besuchen konnte. Freizeit hatte sie im Winter mit seinen kur-
zenn Arbeitszeiten schon, vor allem samstags und montags, aber es mangelte 
schlichtwegg an Geld. Wenn Arbeiter schon ins Theater gingen, dann waren dies 
bezahltee Ausflüge im Zusammenhang mit Festen oder Claque, oder einmalige 
Gelegenheiten;; in diesen Fallen gehörten sie vermutlich noch vornehmlich zur 
'höchsten'' Kategorie der Facharbeiter. Die zweite Klasse des Kleinbürgertums 
hattee wohl Zeit, aber die weniger Bemittelten konnten Karten vermutlich nur un-
terr günstigen Umstanden bezahlen: wenn sie Arbeit hatten, die Familie nicht zu 
grosss war und der Betrieb einigermassen gross war. Sogar für einige Semi-Intel-
lektuellee aus dem 'wohlhabenden' Kleinbürgertum, wie z.B. Lehrer und kleine 
Beamte,, war der Theaterbesuch finanziell nur unter Schwierigkeiten machbar. 
Darüberhinauss beeinflusste das Preisniveau der Lebensmittel im Laufe der Zeit 
nichtt nur den Theaterbesuch der Arbeiter sondern auch der Kleinbürger. Stiegen 
diee Preise, dann war der Theaterbesuch sowohl für Arbeiter als auch für viele 
Kleinbürgerr zu teuer. So wurde die Schouwburg vermutlich von einer grossen 
Mittelschichtt der Gesellschaft besucht. Möglicherweise auch von der Ober-
schicht,, nur wissen wir vom Besuch des Grossbürgertums nicht viel. 

Diess alles wirft übrigens Fragen über die Verteilung der sozialen Gruppen über 
diee verschiedenen Range auf; das Publikum war sozial-gesellschaftlich nicht be-



514 514 Zusammenfassung Zusammenfassung 

sonderss heterogen; ausserdem schien es bisweilen preiswertere Sitzplatze zu be-
vorzugen.. Vermutlich gab es in der Schouwburg ziemlich grobe und nicht sehr 
strengee Einteilungen. 

Diee Frage, durch welche Faktoren sich das Publikum bei seinem Theaterbesuch 
beeinflussenn liess, habe ich mit Hilf e von Aufführungsfrequenzen und Einnah-
menn aus dem Kartenverkauf beantwortet. Letztere sind übrigens nur aus den 
Spielzeitenn 1820-21 und 1826-27 bis 1838-39 verfügbar. Aus diesem Material er-
gibtt sich, dass sich das Publikum vor allem von ausseren Umstanden leiten liess. 
Derr Samstag war vermutlich der publikumsstarkste Vorstellungstag. Daneben 
spieltenn die warmen Frühjahrs- und Sommermonate Mai und August eine negati-
ve,, und die kalten Wintermonate Januar und Februar eine gunstige Rolle. Wah-
rendd der Kirmes kam im Mittel mehr Publikum. Der Belgische Aufstand und die 
Choleraa sorgten von 1830-31 bis 1832-33 für weniger Publikum. Die Anwesen-
heitt des Königs resultierte beinahe immer in einem vollen Saai. 

Wennn der wichtige Einfluss des Wochentages mit berücksichtigt wird, dann tre-
tenn auch andere Elemente zutage, die von Einfluss auf den Theaterbesuch waren, 
wennn auch wahrscheinlich weniger bedeutend oder bei einer kleineren Gruppe. 

Soo gibt es auch einige besondere theaterspezifische Faktoren, die den Theater-
besuchh beeinflusst haben. Das Publikum kam kaum zu ^OT-zcfc-Vorstellungen. 
Wohll  zog ungefahr ein Drittel der Debüts viel Publikum an, vor allem am Mon-
tag.. Auch Premieren hatten dann extra Publikum. Es ist denkbar, dass Klaqueure 
diee hohen Einnahmen bei Debüts verursachten. Auch Benefizvorstellungen hat-
tenn allgemein Einfluss auf den Besuch, insbesondere am Montag. Der Auftrit t von 
Laiendarstellernn (liefhebbers) hatte nur am Samstag Einfluss. 

Wass das Genre angeht, zeigen die Daten hohe Aufführungsfrequenzen bei 
Schauspielen,, namentlich vor 1820-21 und nach 1833-34 (mit einem zwischen-
zeitlichenn Aufleben in den Jahren 1823-24 und 1824-25). Ab 1832-33 wurden 
Schauspielvorstellungenn gut besucht. Trauerspiele kamen in den ersten drei Sais-
onss nach 1820-21 auffallend haufig vor. Spater trat, unter anderem durch das auf-
kommendee Singspiel, ein Zurückgang der Zahl der Trauerspielvorstellungen auf, 
diee zwischen 1829-30 und 1836-37 ihren Tiefpunkt erreichte (mit einem verein-
zeltenn positiven Höhepunkt 1832-33). Trotz dieser Fluktuationen sackte die Zahl 
derr Trauerspielvorstellungen nicht unter die der anderen Genres. Die Einnahmen 
auss dem Trauerspiel waren gemittelt viel höher als die der anderen Genres, aber 
diess ist vor allem auf den Samstag zurückzuführen; an diesem Tag waren die Ein-
nahmenn bei Vorstellungen der anderen Genres höher als bei Trauerspielvorstel-
lungen.. Andererseits fallt auf, dass das Trauerspiel auch am Montagabend meist 
viell  Publikum anzog. Die Zahlen weisen auf eine konservatievere Art Publikum 
amm Montag- als am Samstagabend. Die Aufführung von Lustspielen scheint den 
Theaterbesuchh nicht besonders beeinflusst zu haben. Das selten als Hauptstück 
gezeigtee Lustspiel mit Gesang (oder vaudeville) besuchten hingegen nicht weniger 
undd in den Jahren 1829-30 und 1831-32 sogar mehr Zuschauer als die anderen 
Genres.. Das Singspiel wurde 1825-26 eingeführt und brachte bis 1829-30 ziemlich 
viell  Publikum, aber danach gingen die Zahl der Vorstellungen und die Einnahmen 
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auss dem Kartenverkauf langsam zurück. Einige individuelle Opern blieben er-
folgreich. . 

Diee Ursprungskultur der Theaterstücke war auch von Bedeutung für den 
Theaterbesuch.. Die Zahlen zeigen viel mehr (französische) Übersetzungen als 
Originalstücke,, auch unter Leïtung der Aufsichtsrate; erst nach 1830-31 ging die 
Zahll  der französischen Übersetzungen strukturell zurück. Die Einnahmen impli-
zierenn jedoch nicht direkt eine Vorliebe des Publikums für Übersetzungen; gera-
dee die Einnahmen aus niederlandischen Stücken waren oft überdurchschnittlich. 
Inn den ersten drei Spielzeiten nach dem Belgischen Aufstand behielten die nie-
derlandischenn Stücke als einzige ihren guten Besuch. Doch war auch zu dieser 
Zeitt der Wochentag von entscheidender Bedeutung für die Höhe der Einnahmen. 
Wennn wir uns auf das am haufigsten vorkommende Genre am Samstag, das Trau-
erspiel,, beschranken, dann zeigt sich, dass französische Trauerspiele in den meis-
tenn Spielzeiten besser besucht wurden als die niederlandischen. Montags und 
mittwochss hingegen waren es in einigen Spielzeiten nur Stücke niederlandischer 
Herkunft,, die überdurchschnittlich besucht wurden. 

Derr Autor hatte insofern Einfluss auf den Theaterbesuch, als dass vor allem vie-
lee Autoren des achtzehnten Jahrhunderts oft gespielt und gut besucht wurden; sie 
schriebenn hauptsachlich Trauer- und Lustspiele. Erfolgreiche Autoren des 19. 
Jahrhundertss schrieben Stücke verschiedener Genres. Auch ein niederlandischer 
Hintergrundd der Autoren spielte eine positive Rolle beim Theaterbesuch. Vorstel-
hingenn des Deutschen Kotzebue wurden auch haufig programmiert und gut be-
sucht,, auch galt dieses nicht für alle seiner Stücke. Vor und nach 1820-21 ist kein 
grosserr Unterschied zwischen der Programmierung klassisch-klassizistischer und 
modernerr Autoren festzustellen. 

Wass die Besucherzahlen angeht standen französische Komponisten an erster 
undd deutsche Komponisten an zweiter Stelle. Einige indivuelle Komponisten wa-
renn sehr erfolgreich: Auber, Weber, Van Bree, Rossini und Mozart. 

Vonn den szenischen Faktoren scheint vor allem der Schauspieler im allgemeinen 
einee Rolle von Bedeutung gespielt zu haben. Nur bei Vorstellungen, die lange Zeit 
Erfolgg hatten, hatte der erste Schauspieler oder die erste Schauspielerin einen gün-
stigenn Einfluss auf den Besuch oder die Aufnahme beim Publikum. Eine neue De-
korationn hatte meistens Einfluss auf den Besuch, aber wenn ein Stuck aus dem ei-
nenn oder anderen Grund floppte, dann konnte die Dekoration daran auch nichts 
andern.. Neue Kostüme trugen durch die allgemeine Pracht vermutlich nur indi-
rektt zum Theaterbesuch bei. 

Auff  grund von Aufführungsfrequenzen und Einnahmen habe ich verschiedene 
Kategorienn Erfolgsvorstellungen unterschieden: kanonisch, anhaltend oder zeit-
weisee erfolgreiche oder missglückte Vorstellungen. Der Wochentag hatte auch 
Einflusss auf den Erfolg: Viele anhaltend oder zeitweise erfolgreiche Vorstellungen 
wurdenn samstags gegeben, viel missglückte montags oder mittwochs. Das Genre 
warr vor allem einflussreich bei den anhaltend oder zeitweise erfolgreichen Vor-
stellungen:: viele Trauerspiele waren anhaltend erfolgreich, viele Schauspiele zeit-
weisee erfolgreich. Angesichts dessen, dass das Schauspiel von vielen Zeitgenossen 
alss 'romantisch' angesehen wurde, könnte man erwartcn, dass von den erfolgrei-
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chenn Trauerspielen viele auch romantisch gewesen seien. Dies scheint nicht der 
Falll  zu sein. Der Unterschied zwischen 'romantischen' und 'klassischen/klassizis-
tischen'' Trauerspielen scheint für den Erfolg keine Rolle gespielt zu haben. Wohl 
warr bei den Trauerspielen möglicherweise die dramatologische Charakterzeich-
nungg und Ausgestaltung der Rolle durch den Schauspieler wichtig. Es musste et-
wass zu sehen geben, so ist der Eindruck, den man gewinnt, jedoch ausserte sich 
diess bei den beiden Genres auf unterschiedliche Weise. Bis auf wenige Ausnahmen 
warr der Name eines Autors vermutlich selten eine Erfolgsgarantie. Das Bühnen-
bildd war ein sekundarer Erfolgsfaktor. Desweiteren fallt auf, dass es unter den 
Aufsichtsratenn öfter zu Misserfolgen kam als zuvor. 

Wennn wir die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rangen betrachten, 
falltt unter anderem die hohe Besetzung der preiswerten Range am Montag auf. 
Diee sogenannten 'Lohngezeiten' - Perioden eingeteilt nach dem jahrlichen Ver-
lauff  der Handwerkslöhne - waren ausserdem einigermassen in den Besucherzah-
lenn der zweiten Galerie erkennbar. 

Hierauss ergibt sich wiederum, dass dort wohl Angehörige der Handwerker-
klassee neben Besserverdienenden aus 'höheren' Standen sassen. Die preiswerten 
Rangee waren ausserdem bei Trauerspielen und Trauerspielpremieren besser be-
setzt.. Trauerspiele wurden vom Publikum auf den teueren Platzen gerade weniger 
besucht.. Das als 'Melodrama' bezeichnete Schauspiel zog nicht exklusiv Men-
schenn auf den preiswerten Rangen an. Aus all diesem ergibt sich erneut eine eher 
konservativee Vorliebe des 'einfacheren' Theaterpublikums. Die Kirmes sorgte vor 
allemm auf den mittleren Rangen (Parterre, zweites Amphitheater, Galerie und drit-
tess Amphitheater) für mehr Publikum; öfter gut besetzt waren die teueren der 
preiswertenn Range (zweites Amphitheater, Galerie, drittes Amphitheater). Ver-
mutlichh gab es dann vor allem viel Interesse aus den niedrigeren Gruppen der Mit -
telklasse,, nicht so sehr aus der Arbeiterklasse, wie Zeitgenossen suggerierten. 

Dasss das Publikum keine Trauerspiele mehr sehen wollte, wie Zeitgenossen 
meinten,, scheint also nicht ohne weiteres wahr zu sein; ebensowenig ergibt sich 
einee allgemeine Vorliebe für Melodrama, Singspiel (und Ballett). Das Trauerspiel 
bliebb im Repertoire und hatte vor allem Publikum auf den preiswerteren Rangen. 
Dass neue Genre Schauspiel - unter welches das 'Melodrama' fallt - hatte in ver-
schiedenenn Jahren wohl viele Zuschauer. Am Samstag hatte es obendrein den Vor-
zugg vor dem Trauerspiel; das Schauspiel wurde dann möglicherweise vor allem 
vomm Publikum auf den teureren Rangen besucht, wahrend das Publikum auf den 
preiswertenn Rangen eine Vorliebe für das Trauerspiel hatte, wie Zeitgenossen 
meinten.. Dies ist auch in Übereinstimmung mit der konkurrierenden Position 
fremdsprachigerr Theater, die Zeitgenossen zufolge mit ihrem modernen Theater 
auchh die 'besseren' sozialen Klassen anzogen. Singspiele hatten im allgemeinen 
wechselndenn Erfolg. Was die Ursprungskultur angeht, so wurden französische 
Trauerspielee am Samstag und niederlandische Stücke am 'Volksmontag' und Mitt -
wochh gut besucht. Dass das Publikum gerne Auge und Ohr verwöhnen Hess, 
kommtt im Einfluss des Bühnenbildes auf den Besuch nach 1820-21 zum Aus-
druck.. Alles zusammen ergibt sich ein Bild von differenzierten Vorlieben. 

Nichtt alle konstatierten Bewegungen in den Aufführungsfrequenzen sind übri-
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genss auf den Theaterbesuch zurückzuführen; in einigen Fallen war die 
Theaterführungg dafür verantwortlich. Dies ist besonders nach dem Antreten der 
Aufsichtsratee in der Spielzeit 1820-21 festzustellen. Sie hielten beispielsweise ei-
sernn an den /-bw^s-Vorstellungen fest, obwohl diese fast kein Publikum zu ver-
zeichnenn hanen. Auch die auffallend hohe Frequenz der Trauerspiele in den er-
stenn drei Spielzeiten nach 1820-21 muss ihrer Führung zu danken gewesen sein. 
Diee Aufsichtsrate hielten an ihrer Gewohnheit fest, um am Samstag Trauerspiele 
zuu zeigen, obwohl das Publikum, oder ein Teil dessen, dann lieber Schauspiele 
sah.. Das Montagspublikum kam dagegen in grösserer Zahl zu Aufführungen von 
Trauerspielenn als von Schauspielen. Die zurückgehende Programmierung von 
Schauspielenn nach Antreten der Aufsichtsrate hat möglicherweise auch mit deren 
Aufführungspolitikk zu tun. Schauspiele, die von Zeitgenossen als 'Melodrama' 
bezeichnett wurden, kamen jedenfalls nach 1820-21 kaum mehr ins Rampenlicht. 
Dass Lustspiel mit Gesang wurde selten programmiert, hatte aber dennoch eine 
durchschnittlichee oder überdurchschnittliche Zuschauerzahl. Das Singspiel war 
abb 1825-26 nachdrücklich im Repertoire vertreten. Die Aufsichtsrate scheinen in 
alll  diesen Fallen eine stark steuernde Rolle gespielt zu haben, manchmal gegen die 
Wünschee des Publikums. 

Diess hatte mit den erzieherischen Auffassungen der .Sc^owffi^rg-Aufsichtsrate 
zuu tun. Ihnen ging es um die Steuerung des 'Volksgeistes'. Das 'Volk' folgte den 
anschaulichh gemachten Situationen auf der Bühne ihnen zufolge nur zu leicht, 
undd deshalb war es vor allem wichtig, ethisch richtige Vorstellungen anzubieten. 
Schauspiele,, vor allem französische, storten nach ihrer Meinung die gesellschaftli-
chee Ordnung und enthielten deshalb die Gefahr einer Revolution. Mi t der franzö-
sischenn Revolution und der batavisch-französischen Zeit noch frisch im Gedacht-
nis,, mussten solche Stücke von der Schouwburg ferngehalten werden. Die 
Aufsichtsratee passten die Programmierung der Schouwburg zum Besten der va-
terlandischenn Sprache, Sitten und Gebrauche an. 

Mi tt diesen Auffassungen befanden sie sich in Übereinstimmung mit einigen Zeit-
genossenn wie den früheren Rezensenten der Theaterzeitschrift De Tooneelkijker 
(1816-1819).. Diese Zeitschrift agitierte gegen die damals amtierende Schauspieler-
leitungg und setzte sich für das Einsetzen einer neuen Führung ein. Der klassizisti-
schee Tooneelkijker bestand unter anderem aus Akademikern des ersten Standes, 
welchee dem 'nicht-denkenden' grossen Publikum herablassend gegenüberstanden 
undd sich nur an den 'nachdenkenden' Teil des Publikums, wie die Schouwburg-
Verwaltungg und die Obrigkeit, richteten. Den Rezensenten ging es um die Befrei-
ungg des Geistes. Am liebsten sahen sie griechische, eventuell französisch-klassi-
zistische,, Schönheit gepaart mit guter Charakterzeichnung, nach klassischen oder 
klassizistischenn Regeln, und sittlichem Nutzen. Erziehung, im pohtisch-staats-
kundlichenn Sinn, war die wichtigste Aufgabe des Theaters. Sowohl das Erbe der 
Revolutionn - die Gleichstellung der Stande - als auch die Ideen aus dem Partei-
enstreitt des 18. Jahrhunderts zurprovinzialen Souveranitat, mussten ungeschehen 
gemachtt werden. An Stelle des 'Egoismus', der damit verbunden wurde, musste 
diee Gesellschaft zu einem Nationalstaat umgeformt werden, in dem das Allge-
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meininteressee im Vordergrund stand. Das Theater konnte hierzu beitragen, vo-
rausgesetzt,, dass die aufgeführten Theaterstücke die richtige politische Tendenz 
hanen.. Der Tooneeikijker sah Kontrolle als unentbehrlich an und war heftig gegen 
jeglichee Programmanpassung an den Markt von Angebot und Nachfrage einge-
stellt.. Der Geschmack des Publikums musste sogar mit etwas Zwang in die 
gewiinschtee Richtung umgebogen werden, auch sollte dies nicht mit strenger Zen-
surr sondern durch 'Gewöhnung' bewerkstelligt werden. Etwas Anpassung an den 
Publikumsgeschmackk war notwendig, um das Publikum bleibend an die Schouw-
burgburg zu binden und es an erzieherisch korrekte Stücke zu gewöhnen. Da das Pu-
blikumm dieser Zeitschrift zufolge Genuss für Augen und Ohren suchte, waren 
Opernn und Ballette mit ihrer Musik und prachtvollen Dekorationen und Kostü-
menn hierfür besonders geeignet. Aus dem Vergleich, oder der Konfrontation, der 
Publikumserfolgee mit dem Urteil des Tooneelkijker ergibt sich, dass das grosse 
Publikumm sich dennoch nicht für die klassisch-klassizistischen und national-er-
zieherischenn Normen interessierte. 

Anderee Zeitgenossen stimmten nicht mit den Ansichten des Tooneelkijker übe-
rein,, wie die Kritiker von Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-
1824);; Het toneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825J, Dearkenoach's (1827-1833) 
(allee von Anton Cramer) und der Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
Handelsblad.Handelsblad. Dies waren allesamt Gebildete aus dem zweiten gesellschaftlichen 
'Stand'.. Sie sahen sich als Dolmetscher des 'allgemeinen' Publikums, sei es aus 
Überzeugungg (Anton Cramer) oder aus Pragmatismus (der Nieuwe Amsterdam-
schesche Courant (en) Algemeen Handelsblad). Der Publikumsgeschmack erforderte 
ihnenn zufolge unterhaltendes Theater, das der 'romantischen' Schule aus England, 
Frankreichh und Deutschland entsprach. Moderne Trauerspiele, in denen die 
Handlungg und Intrige im Vordergrund standen, und Schauspiele reich an (even-
tuelll  hauslichen) Szenen wurden bevorzugt. Übrigens war der Nieuwe Amster-
damschedamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad in seiner Vorliebe oder Akzeptanz 
dess 'romantischen' Theaters viel gemassigter als Cramer. Im Gegensatz zum 
NieuweNieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad fand Cramer auch 
Schauspielee voller Übertreibungen und Unwahrscheinlichkeiten schön und 
schatztee Witze über den ersten Stand - über letzteres ausserte die Zeitung sich 
nicht.. Cramers Würdigung der Trauerspiele betraf nicht so sehr die Dichtkunst 
selbstt als dessen Aufführung, das heisst das Spiel selbst und in geringerem Masse 
dass Bühnenbild und die Kostüme. 

Derr Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad betonte auch 
diee erzieherische Aufgabe des Theaters; es durften keine Stücke gezeigt werden, 
diee sich nicht in Übereinstimmung mit der nationalen Einheit befanden. Dies be-
deutete,, dass es eine unabhangige Instanz geben musste, die die Vorstellungen 
beurteilte;; es kam nicht in Frage, die Programmierung an den Markt von Angebot 
undd Nachfrage zu überlassen. Innerhalb dieser enger gesetzten Grenzen befür-
wortetee die Zeitung eine gemassigte Anpassung an den Publikumsgeschmack. 
Cramerr verlangte nur allgemein moralische Stücke und war innerhalb dieses wei-
tenn Spielraums für eine vollstandige Anpassung an den Publikumsgeschmack. Er 
befürwortetee sogar eine vollstandige Verkommerzialisierung des Theaters. Seine 
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Sichtweisee wurde auch politisch in dem er durchscheinen Hess, dass er auch, und 
vielleichtt sogar gerade, die Anpassung an den Publikumsgeschmack befürworte-
te,, wenn es um Propaganda für die Standegleichheit ging. 

Dass Urteil dieser zweiten Gruppe Rezensenten war im Falie von Publikumser-
folgenn oft positiv, woraus geschlossen werden kann, dass Kritiker und Publikum 
sichh zumindest in grossen Zügen in der Beurteilung des Theaters einig waren. Da 
dass grosse Publikum das Theater im allgemeinen vermutlich als Abendunterhal-
tungg zum Ausgehen ansah, werden auch die poetischen oder erzieherischen Ideen 
dieserr Rezensenten bei den meisten keine Rolle gespielt haben. Möglicherweise 
warenn das Publikum und die Kritiker sich einig in ihrer Vorliebe für unterhaltsa-
mess Theater. Sowohl 'klassizistisches' als auch romantisches Schauspiel konnten 
diesess Bedürfnis befriedigen. Wie gesagt gab es wahrscheinlich Teile des Publi-
kums,, die eine mehr oder weniger bewusste Wahl für eine bestimmte Art von 
Theaterr trafen. 

Denn von spateren Historikern oft genannten 'Verfall' der Amsterdammer 
SchouwburgSchouwburg gab es schliesslich nur in den Augen eines Kreises anti-revolutiona-
rerr Theaterliebhaber und Kritiker, wie den Rezensenten des Tooneelkijker, und 
hattee vor allem politische Bedeutung. Anderen zufolge, wie Anton Cramer und 
demm Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, war von die-
semm Verfall keine Rede. Wenn die Schouwburg 'verkümmerte', dann lag dies ihnen 
zufolgee daran, dass nach dem Geschmack des 'allgemeinen' Publikums zu wenig 
'romantische'' Stücke gezeigt wurden. Mi t diesem 'allgemeinen' Publikum ist 
wahrscheinlichh nicht die grosse Masse, sondern ein Teil des Publikums aus der hö-
herenn Mittelklasse gemeint. Vor 1820-21 scheint diesem Bedürfnis entsprochen 
wordenn zu sein. Nach 1820-21 versuchten die Aufsichtsrate, jeglichen politischen 
Aspektt zu eliminieren, in dem sie ihnen nicht wohlgefallige Schauspiele nicht ins 
Repertoiree aufnahmen. Sie umarmten das Visuelle der 'Romantik' um das Publi-
kumm bleibend an die Schouwburg TAX binden, aber hemmten ferner die 'Romantik' 
auss Angst vor einer Wiederholung der Unruhen des achtzehnten Jahrhunderts 
undd der Macht des 'Volkes'. 
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Nusteling,, H. 34, 35, 126-130 
Oenen,, G.J. van 113-115 
Ogelwightjr.,, H.210 
Olivier-Schilperoort,, T. 103 
Ollefen-daa Silva, C.E. van 86, 87, 198, 200, 

201,287 7 
Oranje,, Willem van 221, 299 
Paerr 187 
Patrat,J.285 5 
Paul,, A. 16 
Pauly,J.E.44 4 
Pedicord,, H.W.22,23,31 
Pelletierr de Volméranges, B. 178, 179, 283, 

342 2 
Peters,, A. 90, 199,200, 333 
Petit,, L.D. 36 
Pfeifferr jr., F.J. 46,71 -73,75-80,82,83,156,204, 

209-211,215,236,258,, 259, 264,268, 353 
Picard,, L.B. 177, 178, 202, 239, 241, 248, 

256,257,263,271,304 4 
Pichler-vonn Greiner, C. 248 
Pixérécourt,, zie Guilbert de Pixérécourt, 

R.C. . 

Plooss van Amstel, O 76 
Poortvliet,, W. van 38 
Post,, P. 15 
Poujol,, A. 234 
Prevenier,, W. 133 
Racine,J.54,55,, 177,178, 191,194, 224, 228, 

302 2 
Radet,, J.B. 61,269 
Regnard,J.F.. 178 
Reid,, D.A.21,22 
Rembrandd [= Rembrandt Harmensz. van 

Rijn]]  300 
Richards,, K. 21 
Rieu,, W.N. du 296 
Rigal,, E. 21 

Robespierre,, M.M.J. 305 
Rogge,, H.C. 36 
Roller,, M. 255, 311 
Rombach,, G.C., zie Rombach, G.K. 
Rombach,, G.K. 89, 148, 191, 264, 267, 309-

311 1 
Roobol,, C.J. 45, 46, 241 
Roobol-Jelgerhuis,, C.H. 148 
Roordaa van Eysinga, P.P. 230 
Rosenveldt,, RA. 148, 190, 191, 201, 203, 

275,287 7 
Rossini,, G.A. 67, 181, 182, 184-188, 214, 

235,, 259, 260, 262, 263, 265-267, 270, 271, 
319,320,332,333,349 9 

Rougemont,, M. de 64 
Rousseau,, J.J. 62 
Ruijl,, J. 218,239,240,251,263,271, 285, 317 
Ruijsch,, A. 175, 178, 179,224,238,241,242, 

253,271,278,285,331 1 
Ruitenbeek,, H. 20,28, 86,169,229,244,291, 

292 2 
Ruiter,, M. de 243, 244, 301 
Ruskamp,, W. 22 
Rustman,, G. 71,209 
Saakes,, A.B. 36 
Sachsen,, A.M.RA. von 287 
Saffo248,261 1 
Sas,, N.C.F, van 40, 243 
Saurin,BJ.. 56,178 
Sautijnn Kluit , W.P. 296 
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Schenkeveld-Vann der Dussen, M.A. 19 
Schikaneder,, E. 178,241 
Schiller,, F. von 15, 250 
Schindler,, O.G. 21 
Schlegel,, A.W. 115 
Schmittt 187 
Schneider,, M., zie Schneider-Hemels 
Schneider-Hemels,, 38 
Schoenmakers,, H. 20 
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SpeijkJ.C.J.. van 86, 194 
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Taunay,, A. 44 
Teune,H.K.. 104,143 
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Thienen,, Fr.W.S. 19 
Thöne,, C.W. 36, 44, 99, 144, 178, 179, 206, 

208,, 210, 224, 234, 238, 255,256,258,271 
Tijn,Th.. van 112, 113, 119 
Touche,, G. de la 299 
Unglaub,, E. 22 
Utrecht,, L. 53 
Veder,, A. 102 
Veen,, H. van 40, 76 
Velsen-Greeven,, G. van 88, 89, 149, 150 
Vijver,, C. van der 45, 46, 49, 51, 78, 84, 93, 

99,108,208,292 2 
Visser,, W. 38, 296 
Voet,, M. 147, 201, 286, 333, 334 
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Voituss van Hamme, A.P. 148, 281 
Voltairee 54-56, 73, 83, 177-179, 190-195, 

197,, 216, 217, 224, 228,238,271, 286, 299, 
300,, 302, 338 

Vondel,, J. van den 54, 71, 177, 217, 219, 302 
Vreedee Bik, P. 269, 338 
Vreedenberg,, C. 201,292 
Vriess Jeronimuszoon, J. de 104 
VriesJ.dee 143 
Vries,, J.E. de 71 
Vries,, M. de 95 
Vries,, S. de 76 
Vries,, W. de 70, 79, 204, 209 
Vroombrouck,, N. 200 
Wagenaar,, J. 58 
Waldorp,J.G.. 73,205 
Walré,, J. van 102, 167, 210, 243, 250, 252 
Warin,, J.N. 44, 45, 187, 265, 268, 278 
Warnsinckk Bzn. W.H. 86, 102,177, 179,192, 

239,, 241, 242, 251, 253, 263, 271, 278, 284, 
330 0 

Weber,, C.M. von 147, 180, 185, 186, 188, 
204,, 214,235, 237, 245, 247, 258, 260, 280, 
349 9 

Weddelooper,, W.G. 88 
Weiland,, P. 57, 60 
Weissee 246,254 
Weissenthurn-Grünberg,, J.F. von 86, 178, 

179,245,277 7 
Wennink,, J. 70, 79, 204, 209 
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Wenzel-Müllerr 187 
Westerman,, A.P. , zie Muller-Westerman, 

A.P.. 150 
Westerman,, M. 69, 71, 72, 75, 148, 177, 179, 

190,191,, 193, 199,200,239,240,242,244, 

255,, 258, 263, 267, 271, 284,290, 294, 309, 

311,312 2 
Westervoort,, F. van 89 
Wezel,, R. 124 
Wiemann,, R. 21 
Willemm I 47, 50, 91, 100, 167, 206, 222, 242, 

244 4 
Winkel,, J. te 141 Winter, N.S. van 224, 238, 

271,284,287,299 9 
Winter-vann Merken, L.W. van 178, 179,224, 

302 2 
Wiselius,S.Ipz.. 13-15,38,55,58,90,102,155, 

157,, 158, 177, 179, 189, 220, 224, 229, 241, 

284,, 292, 294, 295, 306, 317, 326, 329, 353 
Wiskerke,, E. 38 
Wit,C.H.E.de248,, 326 
Witsenn Geysbeek, P.G. 57, 60 
Witte,, J.E. de 106 
Wolff,, P.A. 185,224 
Worp,, J. A. 15, 16, 19, 36, 40, 44, 96, 217 
Worp-Sterck,, zie Worp, J.A. 
Wranitskyy 187 

Wybrands,, C.N. 104, 106, 109 
Zanden,, J.L. van 34, 35, 128, 129, 130 
Ziegler,, F.W 178, 179, 198, 256, 283 
Ziesenis-Wattier,, J.C. 15, 44, 48, 69, 89, 159, 
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Zieten,, A. von 183, 184 
Zsehokke,, H.D. 179, 230, 285, 300 
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aa negentiende-eeuwse toneel in verval? Geletterde tijdgenoten 
meendenn van wel: na de Bataafs-Franse Tijd had het 'beschaafde' 
publiekk plaatsgemaakt voor het 'gemeen'. In plaats van klassieke of 
classicistischee treur- en blijspelen, die aanspraak maakten op het 
verstand,, zag dit publiek het liefst spectaculaire melodrama's, zang-
spelenn en balletten, die de zintuigen prikkelden. Door deze moderne 
voorstellingenn uit de Franse en Duitse 'romantische' school was de 
schouwburgg in een deplorabele staat geraakt. 

Hennyy Ruitenbeek stelt dit beeld van de Amsterdamse schouwburg 
bij.. Zij beschrijft de sociale achtergronden van de toeschouwers, de fac-
torenn die van invloed waren op het toneelbezoek en verklaart de ge-
ringschattenderingschattende houding van tijdgenoten. Doordat ook andere aspecten 
vann het toneelaan bod en de toneelorganisatie worden behandeld, geeft 
Kijkcijferss een aardig beeld van de bedrijvigheden achter de schermen. 


