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22 Schouwburgbezoek in de praktijk 

2.11 KAARTVERKOOP EN RANGVERDELING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ƒ2,600 voor de duurste plaats:8 

balkonn ƒ2,60 

logee ƒ2,20 

amfitheaterr ƒ1,80 

bakk ƒ1,30 

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

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

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

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

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

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

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

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

-- van gaanderij naar tweede amfitheater 

-- van tweede amfitheater naar bak 

400 cent: - (van tweede gaanderij naar gaanderij) 

-- van derde amfitheater naar tweede amfitheater 

-- van amfitheater naar loge 

-- van loge naar balkon 

500 cent: - van bak naar amfitheater 

600 cent: - van gaanderij naar bak 

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

-- (van derde amfitheater naar bak 

800 cent: - van tweede amfitheater naar amfitheater 

-- van amfitheater naar balkon 

900 cent: - van bak naar loge 

1000 cent - (van tweede gaanderij naar bak) 

1300 cen t :- van bak naar balkon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enn wat de zwarte handel betreft: zij geloofden niet 

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

2.22 ABONNEMENTEN EN VRIJE TOEGANG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.33 RANGCAPACITEIT 

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

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

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

..  ' > ^""  p&£zS^: A«' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.44 SPEELAVOND 

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

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

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

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


