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33 Sociale geleding van het 
schouwburgpubliek1 1 

3.11 SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE STRATIFICATIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III .. arbeidende klasse 
1.. werklieden: 

handwerkslieden n 
geschooldee industriearbeiders 
huishoudelijkk personeel 

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

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

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

3.22 TIJDGENOTEN OVER DE SOCIALE SCHOUWBURGSTRATIFICATIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gaf,, - hare zelfstandigheid, hare nationaliteit.20 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

422 De Leeuw, 79, 82. 
433 [Boom en Lesturgeon], 253. 
444 De Leeuw, 82. 
455 Barbaz, De mensch, 7. 
466 Het Kritisch lampje, 60; DAN 5 (1831), 360; Barbaz, De mensch, 7 ('oude muts'). 
477 [Boom en Lesturgeon], 264. 
488 Van Leeuwen, Bijstand, 56. 
499 Barbaz, Het tooneelvermaak, 7. 
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persknechtenn en joden degenen zijn, die Barbaz op het oog had toen hij schreef 
datt de bezoekers op de derde gaanderij 'byna te arm tot schouwburgtydverdryf' 
waren?? Het lijk t erop, want ook door een andere tijdgenoot, burgemeester Wil -
lemm Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839), worden - implicieter -
vraagtekenss geplaatst bij het schouwburgbezoek van de 'derde stand'. In een rap-
portt uit 1812, waarin Van Brienen aan de Franse overheid verslag doet van de ze-
denn en gewoonten van de Amsterdamse bevolking, beweert hij dat leden van de 
'derdee stand' weliswaar op sommige avonden naar het toneel gingen, maar alleen 
'voorzoverr zij daartoe in staat [waren]'.50 

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

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

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

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

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

3.33 DAGINDEL IN G 

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

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

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

533 Karikaturale overdrijving kon bijvoorbeeld de natuurgetrouwe weergave van sociologische 
'typen'' in de fysiologieën negatief beïnvloeden. Zie: R. Wezel, 'Kneppelhouts studentenschetsen 
enn het literaire genre van de {ys\o\og\e\ Juffrouw Ida 15/2 (1989), 19-25, aldaar 21. 
544 Zie ook: E.P. de Booy, 'De maaltijden van jongeheer Pijnappel', Jaarboek Amstelodamum 



3.43.4 Koopkracht 125 5 

langg doorwerkten, is het waarschijnlijk dat zij in dit seizoen bijtijds in de schouw-
burgg konden zijn, temeer daar de kleine maaltijd na afloop van het werk weinig 
huishoudeli jkee voorbereidingen gevergd zal hebben. Helemaal geen probleem 
wass er, wat de beschikbare vrij e tij d betreft, als het waar is dat werklieden op 
maandagg Vri j ' hadden, zoals Van Brienen, maar ook toneelrecensenten regelmatig 
beweerden;; velen zouden 'maandag houden'.55 Het tijdstip waarop de voorstell in-
genn waren afgelopen - meestal rond elf uur maar ook wel later - , zal voor de mees-
tee arbeiders wel bezwaarlijk geweest zijn; zij gingen al om een uur of negen, tien 
naarr bed. Al s dan ook degenen die men tot de 'derde stand' rekende, financieel in 
staatt zouden zijn geweest de schouwburg te bezoeken, dan zal voor zo'n ui tstap-
jee de zaterdag het meest geschikt geweest zijn; 's zondags werd er niet gewerkt. 
Beidee dagen, zaterdag en maandag, worden in toneelrecensies als specifieke uit-
gaansdagg voor de 'derde stand' beschouwd. 

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

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

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

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

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

3.44 K O O P K R A C HT 

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

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

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

3.4.11 Lonen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



130 0 33 Sociale geleding van het schouwburgplhliek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.22 Prijzen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

900 Diederiks, 329, 343. 
911 Lesger, 10,95. 
922 Multatuli, De geschiedenis van Woutertje Pieterse. Opnieuw uit de Ideeën verzameld door 
Prof.. dr. N.A. Donkersloot (Amsterdam 1938), 26-27. 
933 Diederiks, 333. 



136 6 33 Sociale geleding van bet schowwburgplbliek 

VerwarmingVerwarming en kleding 
Hett is moeilijk te achterhalen hoeveel gemiddeld besteed moest worden aan brand-
stof,, zeep, en garen en band voor het herstellen van kleding. Ik ga uit van een geschat 
bedragg van ƒ1, naar aanleiding van nagelaten Amsterdamse huishoudboekjes.94 

3.4.33 Conclusie 

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

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

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

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

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

3.55 KOOPKRACHT OP TERMIJN EN SOCIALE SCHOUWBURGSTRATIFICATIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.66 CONCLUSIE 

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

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

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

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

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

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

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


