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11 Toneelaanbod 

I . II  B E S T U U R, PROGRAMMERING EN REGIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ookk denkbaar dat Roobol regisseur van alle toneelvoorstellingen werd, maar dit is in tegenspraak 
mett de klacht over het gebrek aan een regisseur in De Arke Noach's, 7 (1834) VIII , 226. 
133 Vijver, Wandelingen, 79; GAA 267/3, notulen 20-7-1820. 
144 GAA 267/3, notulen 4-8-1820. Wat er overigens met 'kaarten op volgbriefjes' bedoeld 
wordt,, weet ik niet precies; 'volgbnefjes' worden in Het Leeskabinet uit 1846 gebruikt in 'onze' 
betekeniss van volgnummers, die bij de bakker of de slager getrokken kunnen worden (zie p. 97, 
noott 17). Het zou dus kunnen zijn dat die kaarten toegangskaarten met een volgnummer waren 
voorr het bijwonen van zo'n repetitie. 
155 Het tooneelklokje, 169; DAN, 7 (1834) VIII , 226. N.B.: Een jaargang van De arke noach 's be-
sloegg de periode van maart tot en met februari. Het jaartal komt niet op de titelpagina voor, maar 
omdatt het tijdschrift lange tijd bestond, heb ik ter oriëntatie het jaar vermeld waarin het grootste 
deell  van de jaargang uitkwam. 
166 GAA 267/3, notulen 4-8-1820. 
177 J. Jelgerhuis Rzn., Theoretische lessen over de gesticulatie en mimiek, gegeven aan de k-week-
ebngenebngen van het Fonds ter opleiding en onderrigting van tooneel-kunstenaars aan den Stads 
SchouwburgSchouwburg te Amsterdam (Amsterdam z.j. [1827-1830], 186. Aan dit leerboek lagen de lessen 
tenn grondslag die Jelgerhuis in de wintermaanden van 1824 tot en met 1827 gaf aan acteurs, ver-
bondenn aan het in 1821 opgerichte 'Fonds'. De lessen begonnen op 21 oktober 1824 en werden 
officieell  op 5 maart 1828 beëindigd (GAA 267/3, notulen 7-9-1824, 16-10-1824, 5-3-1828). 
188 GAA 267/3, 11-7-1820. 
199 GAA 5181/103/872, z.d. 
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toelagee van ƒ8000 van de koning en de stad Amsterdam, toen de acteurs van Wil -
lemm I de titel 'Koninklijke Toneelisten van den Amsterdamschen Schouwburg' 
kregen.200 De Opperdirectie dichtte de schouwburg weliswaar grote invloed op de 
zeden,, smaak en taal van het 'volk' toe, waarmee zij bij de keuze van de stukken in 
principee rekening hield, maar omdat zij naar eigen zeggen de leidinggevende ac-
teurss niet te zeer wilde benadelen, werden haar toetsingsnormen niet stringent 
toegepast.. 'Slegte stukken' die wel publiek trokken, werden gedoogd omdat an-
derss de particuliere ondernemers, het acteursbestuur, 'alle lust tot weeder inhuur-
ing'' van de schouwburg benomen zou worden. Deze visie is overigens enigszins 
gekleurd,, aangezien zij verwoord is in een brief aan Burgemeesters en Wethou-
ders,, waarin de Opperdirectie aandrong op overname van het schouwburgbestuur 
doorr de stad of staat, juist met het oog op een wenselijke strengere beoordeling 
vann de toneelstukken.21 Niettemin duidt het gevoerde 'gedoogbeleid' erop dat het 
aantall  toeschouwers, en mogelijk de waardering van het repertoire, een leidraad 
wass bij de programmering. Naast zulke impliciete wensen werden ook wel expli-
cietee verzoeken voor een bepaald stuk gehonoreerd, zoals de vermelding 'op ver-
zoek'' op toneelaffiches uit de periode tot 1820 aangeeft. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.22 B A N D MET DE KONING 

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

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

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

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

i-33 HOOFDSPELEN EN NASTUKKEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.44 GENRE-INDELING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

700 Bilderdijk, 130. 
711 Ibid., 129. 
722 Ibid., 130. 
733 An., 'Over het wezen van het Treurspel', 318-319. 
744 Volgens De tooneelkijker bestond dit proza overigens uit jamben. 
755 VLO\ 1833,316. 
766 Dit was overigens het enige als zodanig aangeduide subgenre binnen de treurspelen. 



1.41.4 Genre-indeling 57 7 

gerlichess Trauerspiel' Das Gewissen werd onder de term 'toneelspel' geafficheerd. 
Onderr de 'treurspelen' waren wel stukken in proza, maar volgens De tooneelkij-
kerker kwamen in dit genre geen personages van lagere komaf als hoofdpersoon 
voor;; ernstige stukken over gewone mensen werden in de Amsterdamse schouw-
burgg 'toneelspel' genoemd.77 Dit betekende overigens niet dat in een treurspel de 
personagess in karakter of gedrag per se 'verheven' waren; in de treurspelen Pedro 
dede Wreede, koning van Kastilien van De Belloy en De Spanjaarden in Peru, of de 
dooddood van Rolla van Kotzebue speelden volgens de recensenten 'zedeloze mon-
sters'' een hoofdrol.78 De critici achtten dit overigens wel in strijd met de aard van 
eenn tragedie. 

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

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

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

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

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

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

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

(1819)) I, 43; Idem (1833) I, 315. 
855 De tooneelkijker I, 386; ld. II, 216. Zie ook Bilderdijk, 136. 
866 De recensent, ook der recensenten (1832) I, 414. 
877 VLO (1820) I, 127-128; Zie ook ld. (1833) I, 316. 
888 Barbaz, De tooneeldichtkunst, 36. 
899 VLO (1814) 1,445-446. 
900 Ibid., AAA. 
911 Ibid., AAA. 
922 S. Ipz. Wiselius, 'Voorreden', in: Adhelen Mathilda (Amsterdam 1815), I-XIV , aldaar III . 



1.41.4 Genre-indeling 59 9 

neelspelenn - of andere tussengenres - op de lijst 'prullaria' bevatten er twee mu-
ziek;; slechts één daarvan werd 'melodrama' genoemd: het historisch toneelspel De 
eksterekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en d' Aubigny. 
Daarentegenn waren er negen toneelspelen die geen muziek bevatten, maar wel ex-
pliciett als 'melodrama' betiteld, of daarmee gelijkgesteld werden: Kotzebues ro-
mantischh tafereel Johanna van Montfaucon en historisch toneelspel De onechte 
zoon,zoon, Ifflands toneelspel De minderjarige weezen, Duvals toneelspel Montoni, of 
hethet kasteel van Udolpho, Pixérécourts toneelspelen De vrouw met twee mannen 
enn De witte pelgrim, of de weezen van het gehucht Olival, zijn geschiedkundig to-
neelspell  Tékéli, of het beleg van Mongatz, Beaumarchais' toneelspel De tweede 
tartuffe,tartuffe, of de schuldige moeder en Klingemanns toneelspel Het zelfgevoel. Zang 
enn dans worden ook niet nadrukkelijk genoemd in de definitie van 'melodrama' in 
DeDe Tooneeikijker; het zouden stukken zijn 

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

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

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

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

933 De tooneelkijker I, 27. 
944 Vergelijk L. Houët, 'Melodrama: genre of kwalificatie?', Scenarium 7 (1983), 23-30. 
955 Zie p. 307-309. 
966 De tooneelkijker IV, 18. 
977 De tooneelkijker II , 49. Andere tijdschriften gebruiken de term naar het zich laat aanzien 
neutraler,, maar zij lijken zich veelal in discussie met De tooneelkijker te begeven en hebben de 
termm mogelijk 'geciteerd'. 
988 ld. I, 406. 
999 Barbaz, De tooneeldichtkunst, 39-46. 
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gengen noemden ook het 'tafereel' een 'tussensoort', dat zich van het toneelspel on-
derscheiddee door de mindere structuur van de handeling; in tegenstelling tot het 
toneelspell  ontbeerde het verwikkeling. Barbaz gaf aan dat het huiselijke gebeurte-
nissenn voor ogen stelde.100 Mogelijk behoorden ook de verschillende soorten 
'voorstellingen'' tot de tussensoorten naast het toneelspel. Een 'voorstelling' had 
steedss betrekking op een bijzonder soort gelegenheidsstuk: zij waren geschreven 
terr viering van jubilea van de schouwburg. Ook het op de affiches genoemde 'dra-
matischh gedicht' en de 'tooneelmatige episode' lijken mij tussensoorten, maar of 
zijj  een apart genre of een subgenre vormden, weet ik niet zeker. Een recensie van 
eenn in de Amsterdamse schouwburg niet opgevoerd 'dramatisch dkhtstuk' stelt 
hett gelijk aan 'Tooneel- of Treurspel', wat op een genre duidt.101 

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

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

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

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

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

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

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

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

1077 VL O (1820) 1,127-128. 
1088 Zie ook Barbaz, De tooneeldichtkunst, 51. 
1099 De Bijenkorf'I, 363. 
1100 VLO (1833) 1,315. 
1111 De tooneelkijker III , 63. 
1122 VLO (1819) I, 44; De tooneelkijker II , 201. 
1133 De tooneelkijker II , 201 -202. 
1144 Ibid., 202; VLO (1819) 1,44. 
1155 VLO (1819) I, 44; De tooneelkijker II , 202-203. 



62 2 11 Toneelaanbod 

rijkee handeling. Daaronder kwam het zedenblijspel dat eerder de daden van de 
mensen,, dan hun 'zielgebreken' op de korrel nam. Dit soort blijspelen schetsten 
taferelenn uit het burgerlijke leven, in proza of in verzen. De minste soort was vol-
genss Barbaz het lagere blijspel in proza, dat het van zijn kunstige verwikkeling 
moestt hebben.116 

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

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

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

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

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

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

1.55 BRONCULTUUR 

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

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

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

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

1233 Bilderdijk, 142. 

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

1.66 EMPLOOI-SYSTEEM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PandoraPandora beklaagde in 1826 de toneelspelers. 

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

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

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

en n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.77 D E C OR 

1.7.11 Soorten decors 

1.7.1.11.7.1.1 Stock- en ad hoe-decors 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7.1.31.7.1.3 Genreverdeling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7.22 Decorbeleid 

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

NederlandschenNederlandschen Leeuw, Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, enz. en eene levensschets, 
vervaardigdvervaardigd door G. van Enst Koning, Lid der Maatschappij van Nederlandsch e letterkunde te 
LeidenLeiden (Amsterdam 1845), 2C plaat. Met dank aan Mw. T. van den Berg. 
1799 Uit de periode vóór 1820 zijn mij bijvoorbeeld de uitgaven aan de decoraties niet bekend. 
1800 De tooneelkijker lil,  339. 
1811 De tooneelkijker I, 105. Zie ook: De tooneelkijker I, 128, decoratie voor De gedwarsboom-
dede minnarijen van Arlequin en Colombine, of de tooverhoorn. 
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sterdamm één'. Met kunst hadden de decoraties van deze 'ambachtsmensen' volgens 

dee scribenten niets te maken, en dat betreurden zij . 

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

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

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

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

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

1822 De tooneelkijker II , 404-405. 
1833 Zie hiervoor: A. Hoogenboom, 'De rijksoverheid en de moderne beeldende kunst in Ne-
derlandd 1795-1848', Kunst en beleid in Nederland, Amsterdam (1985), 13-79 en daar met name 
13,, 17, 26, 31, 39-42, 49-51; en E. Bergvelt, 'De koning en de kunst. De rol van de Vierde Klasse 
inn het regeringsbeleid op het gebied van de beeldende kunsten, dl.2: Het Pantheon der Vierde 
Klassee (1816-1851), in: W.P. Gerritsen (red.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevor-
deringdering van wetenschap en kunst (Amsterdam 1997), 135-148. 
1844 GAA 5177/42/1569, 5-5-1819; 5177/52/511, 15-3-1821; 5177/53/1256, 25-6-1821; 
5177/58/1539,31-7-1822. . 
1855 GAA 267/3, 1-5-1822; 5177/62/1426, z.d. 
1866 Onderstaande informatie over de verschillen tussen de opstelling van de classicistische de-
corss en die van Pfeiffer, is ontleend aan Mw. T. van den Berg. 
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///.. 4 Plattegrond van het toneel (en de zaal) van de Amsterdamse Schouwburg. 
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ƒ//.. 6 De Romeinscbe Hof-galkry. Decorprent van de Amsterdamse Schouwburg. Illustra-
tietie van de dieptewerking van sommige stock-decors. 

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

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

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

i.88 KOSTUUM 

1.8.11 Soorten kostuums; stock- en ad hoe-kostuums 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8.22 Kostuumbeleid 

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

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

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

Niett dat er onvoldoende in voorraad was. 

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

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

entegenn wel eens te groot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2044 Ibid. 
2055 GAA 267/3, id., 2-2-1832. 
2066 NAC&AH, 8-2-1832. 
2077 GAA 267/3, 4-2-1832. 
2088 GAA 5177/53/1256, 25-6-1821. 
2099 GAA 5177/52/511, 15-3-1821; 53/1256, 25-6-1821; 55/933,29-4-1822; 67/1404; 78/1433, 
29-5-1826;; 57/1229, 14-6-1822; 58/1539, 31-7-1822; 58/1829, 6-9-1822; 62/1426, 30-6-1823; 
72/1388,, 17-6-1825; 86/1623, 11-6-1827; 95/1779, 13-6-1828; 103/1210,29-6-1829; 110/991, 15-
7-1830;115/840,8-7-1831;; 120/938,17-7-1832; 127/1165,29-7-1833; 133/1054,7-7-134; 138/981, 
4-7-1835;; 150/771, 22-6-1837; 156/1003, 13-7-1838; 161/1114, 8-7-1839; 168/1001, 2-7-1840; 
174/1377,20-8-1841. . 



88 8 II  Toneelaanbod 

kledingmagazijnn op orde te houden, maar dat viel financieel gezien niet mee. O p-
merkelijkk zijn vooral de opgelegde bezuinigingen sinds 1827. Deze kostenbeper-
kingenn hadden nauwelijks gevolgen voor de uitgaven aan het decor, maar aan to-
neelkledingg werd sinds die tij d beduidend minder geld uitgegeven. De 
commissarissenn hechtten aan de kostuums blijkbaar minder belang dan aan de de-
cors. . 

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

KUNSTENAARSS VOOR DEN STADS SCHOUWBURG TE AMSTERDAM' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


