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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. 
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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. 



Methode Methode 25 5 

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. 
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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 praktijk 

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). 
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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 praktijk 

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. 



42 2 Proloog Proloog 

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. 


