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44 Toneelbezoek van het anonieme 
kassapubliek k 

4.11 MOGELIJKE INVLOEDSFACTOREN 

4.1.11 Contextuele factoren 

4.1.1.14.1.1.1 De kalender 

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

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

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

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

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

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

11 NAC&AH, 9-2-1841,22-12-1840; De atlas 17(1831),24(\S3\);Het kritisch lampje, 48,49; DAN 
33 (1829) IV, l35;Hetgraauwe mannetje, 142; GAA 5177/110/991, z.d.; Id./156/1003, 13-7-1838. 
22 GAA 5177/61/975, 30-4-1823; Zie ook 5181/10/1743, 23-8-1813. 
33 De bedragen zijn afgerond op tientallen. 



4.14.1 Mogelijke invloedsfactoren 143 3 

Dee hoogte van de recettes kan uiteraard in de loop der tijd op eenzelfde dag nog 
doorr diverse andere factoren beïnvloed zijn, maar die komen hieronder aan de 
orde. . 

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

4.1.1.24.1.1.2 Bijzondere gelegenheden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1.34.1.1.3 Conclusie 

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

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

4.1.22 Toneelmatige factoren 

4.1.2.14.1.2.1 Bijzondere gelegenbeden 

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

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

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

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

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

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

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

177 Onder meer: DAN 2 (1828) II , 62; Het kritisch lampje, 36; Iemand en Niemand nr.7, 2; 
Pandora,Pandora, 7; Het Tooneelklokje, 28, 189-193; De Bijenkorf l, 77, 120. 
188 NAH&AC, 20-11-1838. 
199 GAA 267/3, 4-2-1828. 
200 De tooneelkijker I, 377; GAA 267/3, 10-10-1827, 6-10-1830. 
211 Barbaz, Overzigt van den staat des schouwburgs, 22. 
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Dee gemiddelde recette was ongeveer ƒ1016. Met name benefieten voor indivi-
duelee acteurs en voor slachtoffers van maatschappelijke gebeurtenissen trokken 
doorgaanss volle zalen. Slechts ongeveer 22% van de benefieten trok minder pu-
bliekk dan het algemeen gemiddelde in een speelseizoen (voor een indruk zie gra-
fiekk 4.17), waarbij het onder meer ging om minder vooraanstaande acteurs (de we-
duwee van F.J. Majofski, de weeskinderen van Freubel), of om algemene benefieten 
voorr het personeel in de tijd van bezuinigingen.22 Slechts circa 20% van de bene-
fietstukkenn komt voor in mijn lijsten van successtukken.23 Van die 20% brachten 
sommigee veel op, andere weinig. Dit alles wijst er mijns inziens op dat de belang-
stellingg van het publiek in de eerste plaats de begunstigde van het benefiet, en min-
derr de stukken betrof. Meestal was die begunstigde een 'eerste' acteur of actrice, 
maarr het konden als gezegd ook slachtoffers van een maatschappelijke catastrofe 
zijn.. Toneelspelers en -speelsters die volle zalen trokken, waren: Andries Snoek 
(1766-1829),, Anna Maria Kamphuizen-Snoek (1779-1849), Gerrit Karel Rom-
bachh (1784-1833), Theodoras Majofski (1771-1836), Johannes Jelgerhuis Rienks-
zoonn (1770-1836), Cornelius Evers (P-1849), Andreas Petrus Voitus van Ham-
me24,, Marten Westerman (1775-1852), Catharina Roobol-Jelgerhuis (1792-1843) -
overigenss geen eerste actrice- en Frederik Adrianus Rosenveldt (1769-1847). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1522 4 Toneelbezoek van het anonieme kassapubhek 

4.1,2.24.1,2.2 Dramatische factoren-

Genre Genre 

TijdgenotenTijdgenoten aan bet woord}4 I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

711 De tooneelkijker II , 202. 
722 Wiselius, 'Voorreden', in: Mengel- en tooneelpoezij van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius dl. 
II II  (Amsterdam 1819), I-XXVI , aldaar X, noot 6. 
733 De tooneelkijker I, 226; Algemeen Overzigt van het fweede deel van den Tooneelkijker, 31; 
algemenerr dichten sommigen de 'massa' of de 'menigte' een voorkeur voor aanschouwelijk ver-
maakk toe: De vriend des vaderlands 5 (1831), 376. 
744 Opvoeringsfrequenties kunnen betrekking hebben op het aantal verschillende toneelstuk-
kenn of op het aantal opvoeringen van één stuk. De reeks gemiddelde opvoeringen per genre (aan-
tall  opvoeringen gedeeld door aantal toneelstukken) maakt duidelijk dat bestudering van beide 
soortenn gegevens bij de meeste toneelsoorten niet zinvol is; de gemiddelde opvoering varieert van 
éénn tot drie en dit betekent dat de verschillen tussen het aantal stukken en het aantal opvoeringen 
tee klein is om er conclusies aan te verbinden (het blijspel met zang gaf alleen in 1829-1830 een gro-
terr gemiddelde van 8 te zien). Alleen bij het zangspel loopt dit getal uiteen van één tot zevenen-
half;; het heeft daarom alleen bij dit genre zin om ook het aantal verschillende toneelstukken te be-
studeren.. Van de andere genres bekijk ik alleen het aantal opvoeringen. Ik heb hier de 'relatieve' 
gegevenss gepresenteerd, dat wil zeggen de percentages ten opzichte van het totale aantal opvoe-
ringenn per seizoen. Strikt genomen heeft de reeks relatieve getallen een andere betekenis dan de 
reekss absolute; relatieve cijfers geven vooral de synchrone situatie tijdens één speeljaar weer, ab-
solutee vooral de diachrone over een reeks van jaren. Om de vergelijking van de situatie tijdens het 
bestuurr vóór en na 1820-1821 zo zuiver mogelijk te maken, heb ik hier de relatieve gegevens ge-
bruikt;; vóór 1820-1821 was het totale aantal opvoeringen 1127, daarna 2844. De absolute getallen 
gavenn meestal geen aanleiding om tot andere conclusies te komen. Waar dat wel het geval was, is 
datt besproken. 
755 In verband met de overzichtelijkheid heb ik de presentatie in de grafieken beperkt tot de 
meestt voorkomende genres treurspel, toneelspel, blijspel en zangspel. Onder toneelspel vallen 
daarr ook subgenres als 'romantisch' of 'vaderlands' toneelspel. De andere genres zijn uiteraard 
well  bestudeerd; de uitkomsten zijn in de tekst vermeld. 
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lingenn niet zo somber gesteld als De tooneelkïjker wel wilde doen geloven. Na 
1823-244 daalde het aantal enigszins, vanaf 1829-30 tamelijk sterk: geregeld tot on-
derr het percentage dat vóór 1820-21 doorgaans gehaald werd (vijftien a twintig 
procent,, met een klein herstel in de seizoenen 1832-33 en 1837-38). Het aantal 
voorstellingenn van het treurspel werd na 1825-26 gedeeltelijk beïnvloed door het 
plotselingg op het repertoire verschenen zangspel. De dood of het vertrek van en-
kelee eerste acteurs en actrices, zoals van Joanna Cornelia Ziesenis-Wattier (1762?-
1827)) op 8 mei 1815, Geertruij Grevelink-Hilverdink (1786-1827) in 1827 of An-
driess Snoek in 1829, heeft daarentegen geen duidelijke invloed op het aantal 
opgevoerdee treurspelen. Gezien de negatieve geluiden van tijdgenoten over het 
programmerenn van het genre, is het opvallend, dat het aantal vertoningen van 
treurspelenn niet heel ver onder dat van andere genres kwam. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hogee recettes brachten de meeste stukken van Voltaire op (elf van de veertien), 
vann Langendijk (drie van de zes), Haverkorn (drie van de zes) en Van Lennep (vier 
vann de vijf) . De totale gemiddelde recette per auteur was echter vooral bij Haver-
kornn (ƒ1082), Voltaire (ƒ856) en Van Lennep (ƒ727) behoorlijk; Langendijk 
scoordee hier met ƒ581 duidelijk lager. Westerman, Wiselius, Mercier, Pixérécourt 
enn Warnsinck moet men hier misschien het voordeel van de twijfel geven (min-
stenss de helft van hun stukken waarvan (gemiddelde) recettes bekend zijn, lever-
denn verhoudingsgewijs veel geld op), ofschoon hun werk niet bijzonder lang op 
hett repertoire bleef en ook niet regelmatig uitgevoerd werd. Kotzebues drama's 
daarentegenn brachten meestal - misschien tegen de verwachting in - minder op; 
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vann de 25 werken waarvan de gemiddelde recette bekend is, leverden er slechts 
achtt een bovengemiddelde recette op. Ook in de reeks van 'gemiddelde recette per 
auteur'' staat Kotzebue met ƒ611 niet bovenaan. Ten opzichte van Kotzebues tota-
lee gespeelde oeuvre is het aantal goed bezochte stukken niet groot, maar vergele-
kenn met dat van andere auteurs wel. 

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

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

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

Bijzonderr succesvol bij het publiek lijken dus geweest te zijn: Voltaire, Langen-
dijk,, Ducis, Nomsz en Destouches, wier toneelstukken in alle succes-categorieën 
hoogg scoorden. Dit geldt mogelijk ook voor Desforges en Van Winter-van Mer-
ken,, van wie echter niet alle recettes bekend zijn. Ook Kotzebue moet hier ge-
noemdd worden; lang niet al zijn stukken waren even succesvol, maar het aantal dat 
well  graag gezien werd, was ten opzichte van de drama's van andere schrijvers zeer 
groot.. Dit is des te opmerkelijker, daar (zoals wij gezien hebben) toneelstukken uit 
hett Duits vertaald, in het algemeen minder vaak op de planken gebracht werden. 

TemporeleTemporele veranderingen I In het bovenstaande is de statische auteursreceptie 
besproken.. Het is natuurlijk mogelijk dat het succes van toneelschrijvers met het 
verstrijkenn van de tijd veranderde, maar dat blijk t niet uit de cijfers. 

Err zijn wel wat verschillen rond bestuurswisselingen. Van sommige schrijvers wer-
denn bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend vóór het aantreden van de commissarissen in 
1820-211 toneelstukken opgevoerd: H. van Baale, L.C. Caigniez, Pixérécourt, GJ. 
Honig,, C.(?) Hubert, B.J. Marsollier des Vivestières, Mercier, BJ. Saurin, E. Schi-
kanederr en Stepfan de Jonge. Verscheidene van hen, zoals Pixérécourt en Mercier, 
legdenn zich toe op 'melodrama' (volgens De tooneeikijker) en burgerlijk drama. An-
derzijdss programmeerde de nieuwe toneelleiding stukken van klassiek/classicisti-
schee auteurs die eerder niet opgevoerd werden: Corneille, Etienne, Klijn , Muller-
Westerman,, Racine, J.F. Regnard, Thöne en Weissenthurn-Grünberg. 
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Datt hield mogelijk verband met de voorkeur van het nieuwe bestuur voor klas-
siek/classicistischh werk. Als die relatie inderdaad bestond, was men echter niet 
consequent.. Er kwamen ook na 1820 auteurs op de affiches voor die zich voorna-
melijkk op melodrama of burgerlijk drama richtten, zoals Pixérécourts rivaal V. 
Ducange,, en Mélesville - hun werk werd vóór 1820 niet opgevoerd. Kotzebue 
kwamm in alle perioden op het programma voor. Aan de andere kant stonden clas-
sicistischee auteurs, zoals Voltaire, ook vóór 1820 op het repertoire.122 

Naa het ontslag van Van 's-Gravenweert valt een groter aanbod van Nederland-
see schrijvers op. Dit houdt vermoedelijk minder met zijn beleid en meer met de 
Belgischee Opstand verband, die toevalligerwijze ongeveer samenviel met het ver-
trekk van deze commissaris.123 Andere duidelijke veranderingen in het repertoire 
naa commissariswisselingen zijn uit de cijfers niet af te leiden. Eventuele verschil-
lenn in toneelopvattingen of persoonlijke voorkeuren zijn in auteursaantallen niet 
zichtbaar. . 

ConclusieConclusie I Met het rijtj e succesvolle auteurs als uitgangspunt124 valt op dat de 
succesvolstee auteurs achttiende-eeuwse dichters waren. Zij schreven voorname-
lij kk treur- of blijspelen. Succesvolle eigentijdse schrijvers vervaardigden gevarieer-
derr genres, waaronder toneelspelen, taferelen en voorstellingen. Opmerkelijk is 
hett relatief grote aantal Nederlanders (dertien); de Nederlandse broncultuur 
stondd in het totale aantal stukken meestal op de tweede plaats. Bij de Nederland-
see auteurs waren vooral de opbrengsten hoog.125 Franse schrijvers scoorden voor-
all  goed op aantal jaar en opvoeringen.126 Opmerkelijk is het succes van Kotzebue, 
wantt Duitse toneelstukken waren als gezegd in het algemeen minder in trek dan 
werkenn uit andere bronculturen. Kotzebues drama's trokken opvallend veel toe-
schouwerss en werden vaak gespeeld. 

Hett toneelbeleid speelde vermoedelijk wel een rol bij de programmering van 
werkk van bepaalde auteurs, maar er is geen absoluut verschil tussen de program-
meringg van klassieke/classicistiche versus 'moderne' auteurs vóór en na 1820-21 te 
constateren. . 

1222 Voor 'melodrama' zie p. 159. 
1233 Tot het aantreden van Van 's-Gravenweert werden opgevoerd: Barbaz, Calderon de la Bar-
ca,, Lamarque de Saint-Victor dit Corse en Zschokke. 
1244 Voltaire/ Nomsz/ Ducis-Shakespeare/ Winter van Merken/ Klijn / Belloy/ Wiselius/ Kot-
zebue// Pelletier de Volméranges/ Pixérécourt/ Mercier/ Iffland/ Beaumarchais/ Ziegler/ Muller-
Westerman// Ruijsch/ Warnsinck/ Van Lennep/ Bouilly/ Scribe/ Bernagie/ Westerman/ Langen-
dijk // Destouches/ Thöne/ Duval/ Desforges/Weissenthurn-Grünberg. 
1255 Van negen Nederlandse auteurs leverde minstens de helft van het oeuvre een bovengemid-
deldee recette, tegen vier Franse en nul Duitse schrijvers. 
1266 Van zeven Fransen werd minstens de helft van het oeuvre vaker dan gemiddeld opgevoerd 
(tegenn vier Nederlanders en twee Duitsers); van negen Fransen stond minstens de helft van het 
oeuvree langer dan gemiddeld op het repertoire (tegen drie Nederlanders en twee Duitsers). 
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Componist Componist 
Muziekk kwam voor in vrijwel alle genres; de naam van de componist werd overi-
genss niet altijd vermeld. Ik beperk mij hier tot componisten van zangspelen of 
opera's,, omdat de muziek daarin een prominente rol speelde. Alleen wanneer de 
hierr besproken componisten ook muziek leverden voor een ander genre, ga ik 
daaropp in.127 Alleen het werk van de componisten wier naam destijds bekend was, 
zijnn in de berekeningen meegenomen. 

TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I Tijdgenoten onderscheidden drie operascholen: een 
Italiaanse,, een Franse en een Duitse. Ofschoon de librettist op de affiches promi-
nentt lijk t te zijn, onderscheiden de recensenten de opera's dus naar herkomst van 
dee componist. 

Overeenkomstigg de aloude klimaatleer bracht de Nieuwe Amsterdamsche Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad de bijzondere kenmerken van de operarichtin-
genn in verband met het landschap en het volkskarakter van het betreffende land. 
Zoo was de Italiaanse operamuziek bepaald door de 

weelderigheidd van Italiës bodem, het koesterende van deszelfs luchtgestel, de zachtheid en 
zoetvloeiendheidd van deszelfs taal, het fijngevoelige van deszelfs bewoners, die alleenlijk 
dee zinnen streelende en snel afwisselende gewaarwordingen verlangen, en derhalve voor 
diepee indrukken onvatbaar zijn.128 

Italiaansee muziek kenmerkte zich volgens de krant door een weelderige en har-
monischee melodie. Contrapunt, modulatie en dissonanten werden weinig toege-
past,, want de Italiaan wilde 'niet diep geroerd, niet hevig geschokt worden'. Dit 
laatstee kwam ook tot uiting in de operagenologie; 'echt dramatische muzijkwer-
kenn in ernstigen stijl' waren uitzonderlijk, de meeste Italiaanse zangspelen waren 
komischh van aard. 

Dee Fransen waren volgens de krant levendiger van geest, maar minder levendig 
vann gevoel; hun taal was minder welluidend. Dit had tot gevolg dat hun zangspe-
lenn niet zo weelderig en 'zoetvloeijend' waren, maar wel een grote dramatische 
uitdrukkingg hadden. Omdat de Fransen in de opera 'de spelingen van hun vernuft' 
wildenn laten zien, was de muzikale compositie in feite ondergeschikt aan de zang-
tekst.. Samen met het afwisselende ritme in de melodie - voortgekomen uit de on-
regelmatigee beklemtoning in de Franse taal -, droeg dit volgens de scribent bij 'tot 
hett uitstekend geluk' van de Franse opera's. 

Dee Duitse landaard en taal werden volgens de recensent gekenmerkt 'door een 
innig,, diep gevoel, door kracht en waardigheid'. Duitse zangspelen kenmerkten 
zichh naar de mening van de krant door een combinatie van een rijke harmonie en 
melodiee met een zeer grote 'dramatische werking en uitdrukking'. Bovendien 
haddenn de meeste nieuwe Duitse opera's een 'romantisch karakter', dat de Franse 
enn Italiaanse muziekstukken ontbeerden. Haydn, Gluck, Mozart en Weber waren 

1277 Er vallen op deze manier overigens slechts tien stukken van andere genres buiten het on-
derzoek. . 
1288 NAC&AH, 25-1-1832. 
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volgenss de recensent de grote Duitse sterren aan het firmament.129 

Eenn Nederlandse operaschool ontbrak vooralsnog, maar omdat het 'Oud-Ne-
derlandse'' volkskarakter het meest overeenkwam met het Duitse, werd de Duitse 
opera,, of de Nederlandse navolging daarvan, voor de eigen landgenoten het meest 
geschiktt bevonden.130 

Ondankss de veronderstelde overeenkomst van het Duitse met het Nederlandse 
volkskarakterr waren het volgens de meeste tijdgenoten niet de Duitse opera's die 
hett vaakst ten gehore gebracht werden, maar de Italiaanse. Aan deze overvloed 
vann Italiaanse opera's was volgens enkele recensenten voornamelijk de Italiaanse 
komaff  van orkestmeester Benucci debet.131 Deze dirigent werd in zijn vak heel 
watt capabeler geacht dan zijn voorganger Freubel132, maar zou toch de 'zware' 
muziekk van de Duitsers niet begrepen hebben, de tempi verkeerd aangegeven heb-
benn en zelfs de originele muziek met 'Rossinische agrementen' opgesmukt heb-
ben;; 'heiligschennis in toonkunde', noemde De arke noach's het.133 Bovendien 
warenn veel leden van het koor geboren buitenlanders of, zo gaf men causaal aan, 
joden.. Van de laatsten werd weinig voeling met het nationale karakter van de mu-
ziekwerkenn verwacht, aangezien joden in deze tijd nog altijd beschouwd werden 
alss 'een volk in een volk'.134 Onder leiding van Benucci moesten al deze 'uitheem-
se'' koorzangers van de Stadsschouwburg zich 'aan de muzijk van Rossini [...] lee-
renn schor schreeuwen'.135 In verband met de vermeende slechte uitvoeringen van 
voorall  Duitse zangspelen in de Stadsschouwburg, beval de Nieuwe Amsterdam-
scbescbe Courant (en) Algemeen Handelsblad in 1834 de voorstellingen in de Hoog-
duitschee Schouwburg aan.136 De komst, in 1840, van de Nederlander Van Bree als 
orkestmeesterr van de Stadsschouwburg werd door deze krant dan ook als een ver-
beteringg gezien.137 

Vann de Italiaanse componisten zou dus aanvankelijk vooral Rossini vaak te be-
luisterenn zijn geweest. Het was niet alleen de voorkeur van de orkestmeester die 
voorr de vele vertoningen van Rossini's muziekstukken verantwoordelijk werd ge-
acht.. Ook de smaak van het publiek achtte men daarop van invloed. Volgens en-
kelee berichten in de tijdschriften werd Rossini aanbeden,138 niet in de laatste plaats 
omm 'het schrikbarend geweld' van zijn muziek.139 

Dee voorkeur voor de componist wordt op fraaie wijze gekarikaturiseerd op een 
prentt in De arke noacb 's (illustratie 13). De afbeelding bespot in de eerste plaats de 

1299 Ibid. 
1300 Ibid. 25-1-1832; M 28-12-1836; 4rg«s nr.11, 2-11-1828, 83. 
1311 DAN 1 (1827) VIII , 233; Idem 7 (1834) III , 81; NAC&AH, 22-8-1834, 30-8-1839. 
1322 NAC&AH 22-8-1834; ld. 20-4-1841; Scherpe kritiek op Freubel werd bijvoorbeeld geuit 
doorr De Tooneelkijker IV, 171. 
1333 DANl (1827) VIII , 233; NAC&A H 22-8-1834, 28-12-1836. 
1344 ZX4A/7(Ï834)III, 81. 
1355 ld, 82. 
1366 NAC&AH 22-8-1834. 
1377 NAC&AH 7-4-1840; 13-10-1840; 20-4-1841. 
1388 Apollo nr.16, 18-3-1828; Amphion. Een tijdschrift voor vrienden en beoefenaars der toon-
kunstkunst (Groningen 1818-1822), (1819), 81. 
1399 Apollo nr.16, 18-3-1828. 
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Hl.Hl. 13 Spotprent op Amsterdamse opera's in 1832. 

situatiee in de Hoogduitsche Schouwburg aan de Amstelstraat, maar ik vermoed 
datt zijdelings ook het repertoire van de Stadsschouwburg op de korrel genomen 
wordt.. Omdat ik de prent niet beter kan uitleggen dan de auteur/tekenaar zelf, 
laatt ik hem, vri j lang, aan het woord. 

ROSSINII  en MOZART twee vermaarde componisten, zitten tegen over elkander op de wip; 
ROSSINII  de aangebedene is in de lucht, terwijl MOZART in de laagte is, zijn been gereed 
houdendee om zich op te heffen; hij rust op zijne opera's D ON JUAN en FIGARO, waarmede 
wordtt te kennen gegeven, dat, met op een' dergelijken soliden grond te rusten, het nimmer 
moeijelijkk valt in de hoogte te komen, daar bovendien ROSSINI door trompet en trom be-
zwaard,, weldra tot op zijn Semiramis en Donna Del Laggo zal zinken. Als onmisbare in-
strumentenn tot daarstelling van effect in zijne compositiën, zijn hem de schellen, triangel, 
tambourinn en pauken toegevoegd, daar MOZART integendeel tot bereiking van dat doel 
nietss dan eene Piano forte behoeft. Op de ijzeren staaf der wip, waar men bij de oefening 
vann dit spel in den avond-stond het licht plaatst, staat als een groot licht in de Toonkunde, 
dee Violist en Componist SPOHR. De beide opera's Zemire en Azor, en Jessonda, waarop 
hijj  met een been al dansende rust, duiden reeds genoegzaam dien Componist aan, al had-
denn wij ook zijn' naam verzwegen. Het rouwgewaad zoo zeer in tegenstrijdigheid met zij-
nee dansende houding drukt uit, dat Spohr steeds in treurige, naar geestige baroque en cro-
matiquematique gangen vervalt, zelfs dan als hij voor den dans componeert.140 

Ofschoonn dus op het moment waarop de prent tot stand kwam, Rossini bij het 
publiekk grote lof oogstte, is er een verandering op til ten gunste van de Duitse 
componisten,, zo lijk t hier de boodschap. Het gebouw waar hun werken te belui-

1400 DAN 6 (1832) XII , 379. 
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stèrenn zullen zijn, is de Hoogduitsche Schouwburg aan de Amstelstraat, op de 
prentt aan de rechterkant afgebeeld. De directeur van het theater staat op de stoep, 
mett in zijn ene hand een zak geld, in de andere een abonnements- of intekenlijst, 
zoo gaat de uitleg verder. De bedoeling is niet moeilijk te raden; het publiek zal toe-
stromenn en de zakken van de directeur vullen. 

Hett tafereeltje aan de l inkerkant is op het eerste gezicht minder gemakkelijk te 
begrijpen;; ik citeer eerst weer de recensent. 

Dee persoon, hier onder den naam van geluk voorkomende, is bezig met het verkoopen 
vann eenige der klassieke muzijkwerken van HANDEL en MOZART enz. De koopman 
diee eenigszins achterwaarts op eene schraag bij zijn boekenstalletje staat, is, door het toe-
slaann van den koop, als schier wanhoopig voorgesteld, daar hij vreest, deze muzijk voor 
scheurpapierr nog te duur te hebben gekocht; doch Verdienste komt er op aan en de waar-
dee van het gekochte beter kennende, neemt hij de vijfti g ponden muzijk van mousje met 
winstt over. In dit tafereel ligt de les opgesloten, dat er zoowel geluk zonder verdienste kan 
bestaan,, als er verdienste zonder geluk bestaat, of wel zoodanige verdienste, welke ons 
nochh door geluk noch door toeval werd aangebragt, maar door vlij t en studie zijn verkre-
gen.. Gelukkig door verdienste te worden is een genot dat weinigen smaken; de verdienste 
wordtt algemeen te veel door nijd en afgunst gekweld, om zich gelukkig te kunnen gevoe-
len.141 1 

Dezee handel in Duitse muziekwerken moet, zo lijk t mij toe, begrepen worden te-
genn de achtergrond van de toen recente geschiedenis van de Hoogduitsche Schouw-
burg,, in de jaren 1831 en 1832 (de prent verscheen in jaargang 1832 van het tijdschrift). 
I nn mei 1831 had de joodse Jacob Dessauer enkele opera's van Mozart ten gehore ge-
brachtt in het gebouw aan de Amstelstraat, vermoedelijk met zijn kindergezelschap 
dee 'Elèves of De Jonge Tooneellisten van Dessauer'.142 Na twee aankondigingen van 
eenn andere troep in september, werd daarna over voorstell ingen in de Hoogdui t-
schee schouwburg niets meer vernomen, tot april 1832, toen Dessauer opnieuw en-
kelee voorstellingen verzorgde. Van 28 april tot 6 oktober was het weer stil, maar daar-
naa werd de Hoogduitsche schouwburg heropend, door een nieuw gezelschap on-
derr leiding van de Duitser August von Zieten, dat twee jaar lang de vaste bespeler 
vann het theater was.143 Het lijk t mij erg waarschijnlijk dat de eerstgenoemde trans-
actiee in het citaat - de verkoop door 'mousje' — betrekking heeft op de keren dat 
Dessauerr de Hoogduitsche schouwburg bespeelde, en dat de tweede handelsover-
eenkomstt verwijst naar de komst van Von Zieten in 1832. Na de onregelmatige ver-
toningenn van Duitse opera's onder Dessauers leiding, zou nu een geregelder aan-
bodd van Duits werk tot stand komen, zo lijk t de verwachting van de tekenaar-re-

1411 Ibid., 378-379. 
1422 Coffeng, manuscript Amsterdamse Schouwburgen, 5; zie over de toneelactiviteiten van Ja-
cobb Dessauer: H. Berg, 'J°den en Jodinnen aan het tooneel. Het joodse aandeel in het Amster-
damsee amusement', in: J. Groeneboer en H. Berg, ...Dat is de kleine man ... 100 jaar joden in bet 
AmsterdamseAmsterdamse amusement, 1840-1940 (Amsterdam, Zwolle 1995), 43-61. 
1433 In 1834 nam G.A. Amelung de bespeling van het theater over, tot 1836 (Coffeng, manu-
scriptt Amsterdamse Schouwburgen, 5). 
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censent.. En inderdaad treffen wij in Von Zietens repertoire verschillende werken 
aann van Duitse componisten zoals Mozart en Beethoven.144 

Maarr vanwaar dan de tot op dat moment blijkbaar nog vigerende belangstelling 
voorr Rossini? De Duitse schouwburg was vele maanden gesloten geweest en de 
weinigee uitvoeringen die Dessauer er gaf, betroffen geen Italiaanse, maar juist 
voornamelijkk Duitse werken, onder meer van Mozart. Rossini's roem in die tijd 
moett dus ergens anders vandaan zijn gekomen. Het is mogelijk dat de geconsta-
teerdee populariteit betrekking had op de schouwburg aan de Erwtenmarkt, waar 
hett Theatre Francais wel opera's van Rossini gaf;145 zeker genoot de componist 
faamm in de schouwburg op het Leidseplein, want juist in het seizoen 1832-1833 
vierdee Rossini daar hoogtij. Maar liefst 82 procent van alle opera-uitvoeringen in 
datt speeljaar bestond uit muziekstukken van zijn hand (ter vergelijking: van alle 
zangspelenn die tot dan toe in de Stadsschouwburg als hoofdspel waren uitgevoerd, 
bedroegg het percentage Rossini's 21). Dit moet ook de tijdgenoot zijn opgevallen, 
enn het zou mij dan ook niet verbazen als de op de prent uitgedrukte voorkeur voor 
dee Italiaanse componist verwijst naar de situatie in de Stadsschouwburg. 

Welkee theaters de tekenaar ook op het oog had toen hij de receptie van Rossini 
schetste,, zeker is dat hij een grote voorliefde voor deze Italiaanse componist waar-
nam.. Tevens bracht hij de belangstelling van het publiek voor het Duitse repertoi-
ree tot uiting. Dat dit alles ook gold voor de bezoekers van de Stadsschouwburg, 
wordtt gesuggereerd door de recensent van het tijdschrift Apollo; naar aanleiding 
vann een mislukte reeks opera-uitvoeringen van een stuk van Cimarosa in de Stads-
schouwburgg merkte hij op dat men 'hier ter stede meer met het schrikbarend ge-
weldd der Rossinische, en met de zangerige toonen der Duitsche muzijk [is] inge-
nomen'.1466 Zijn 'hier ter stede' zou kunnen slaan op de andere theaters in 
Amsterdam,, maar omdat zijn recensie duidelijk betrekking heeft op de Stads-
schouwburg,, vermoed ik dat hij ook doelde op het publiek van dit theater. Uit het 
citaatt komt overigens ook naar voren dat Italiaans werk in het algemeen niet bij-
zonderr gewaardeerd werd, het grote aanbod ten spijt. Dit is ook de mening van de 
criticuss van De arke noacb's, die de toneelliefhebbers een algemene voorkeur voor 
Duitsee en Franse zangspelen toeschrijft. 

OpvoeringsfrequentiesOpvoeringsfrequenties en recettes I Als wij op grond van de cijfers willen uitma-
kenn welke componist succesvol was, dan zullen wij ons moeten beperken tot die 
componistenn van wie meer dan één muziekwerk ten gehore werd gebracht, omdat 
ookk hier anders mogelijk de belangstelling voor één opera in plaats van een bepaal-
dee componist zou worden gemeten. In verband hiermee is, evenals bij het item 
'auteur',, ook het aantal jaren dat een componist repertoire hield, van belang. Zoals 
steedss ga ik uit van de gemiddelde waarden van het aantal opvoeringen, het aantal 
toneelstukken,, het aantal speeljaren en de recettes. Doorgaans neem ik de gemid-

1444 Coffeng, manuscript Amsterdamse schouwburgen, 5. 
1455 Coffeng, manuscript Amsterdamse schouwburgen, 12. 
1466 Apollo 16, 18-3-1828 {cursivering van HR). 
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deldenn van de opvoeringen in alle speeljaren als norm, maar omdat het zangspel ge-
durendee een beperkter aantal speeljaren werd opgevoerd dan de overige genres, zijn 
dee gemiddelde waarden van deze toneelsoort alléén hier een bruikbaarder grens. 

Dee componist van wie zowel een bovengemiddeld aantal (van twee) werken, als 
eenn bovengemiddeld aantal (van veertien) opvoeringen te beluisteren viel die bo-
vendienn een hogere recette dan gemiddeld (f 652,95) opleverden, zal wel succes ge-
hadd hebben. Dit is het geval bij de Fransman Auber, van wie drie stukken werden 
uitgevoerdd met een gezamenlijk aantal opvoeringen van 92 en een gemiddelde re-
cettee van ongeveer ƒ864 (tabel 4.2). Ofschoon met slechts twee werken op het re-
pertoiree vertegenwoordigd (dit is gelijk aan het gemiddelde), werden vermoede-
lij kk ook de Nederlander Van Bree en de Duitser Weber door het publiek graag 
gehoord;; zowel het aantal opvoeringen (21 respectievelijk 43) als de gemiddelde 
recettee (ongeveer ƒ770 respectievelijk ƒ730) lag boven het gemiddelde. Dat van 
Vann Bree relatief weinig stukken werden gespeeld, heeft te maken met een ruzie 
mett de commissarissen. Webers muziek lardeerde bovendien ook twee 'romanti-
schee toneelspelen': Preciosa, of het Spaansch heidinnetje van Wolff en Het spook 
vann Kotzebue, die gezamenlijk 43 opvoeringen beleefden met een gemiddelde re-
cettee (alleen bekend voor Preciosa) van ongeveer ƒ700. 

Componistenn die alleen wat het aantal werken en opvoeringen betreft bovenge-
middeldd scoorden, waren Mozart en Rossini. Van Mozart werden vier opera's met 
eenn totaal aantal van 29 uitvoeringen ten gehore gebracht; Rossini was met maar 
liefstt negen zangspelen en een totaal van 112 opvoeringen op het repertoire verte-
genwoordigd.. Ook hier zal een positieve waardering van het publiek een rol ge-
speeldd hebben, maar gezien de verhoudingsgewijs lagere recette van, bij beiden, 
ongeveerr ƒ535, zijn de afzonderlijke stukken waarschijnlijk minder succesvol ge-
weestt dan die van Auber. Alleen een groot aantal opvoeringen viel het werk van 
Boïeldieu,, Ten Cate en Cimarosa te beurt. Ook het werk van deze componisten 
werdd misschien door het publiek graag gehoord, al is bij de zangspelen de vaststel-
lingg van het succes op grond van deze ene factor discutabel; er waren immers dik-
wijl ss hoge kosten aan de opvoering verbonden, die er mogelijk toe geleid hebben 
datt ook bij een matige belangstelling van het publiek de stukken vaak vertoond 
werden.. Volgens toneelrecensenten was bijvoorbeeld niet al het werk van Cimaro-
saa succesvol. Zijn opera De Horatiërs en Curatiërs viel bij het publiek niet in de 
smaakk en werd na zes voorstellingen van het repertoire gehaald. Voor een ander 
genree zou deze looptijd lang geweest zijn - het gemiddeld aantal opvoeringen over 
allee stukken in de onderzoeksperiode was 2,1 -, maar voor een zangspel was zo'n 
looptijdd tamelijk kort; gemiddeld bleven opera's acht dagen op het repertoire.147 

Ietss meer stukken dan gemiddeld werden van Niccolo de Malte op het reper-
toiree gezet. Het succes van zijn opera's was waarschijnlijk niet bijzonder groot, 
wantt het aantal opvoeringen lag met zes ruim beneden het gemiddelde van veer-
tien.. Bovendien waren de recettes erg laag: ongeveer ƒ286. 

Omdatt de recensies vaak de broncultuur van de componist vermelden als van 

1477 Dit getal is gemeten over de zangspelen waarvan de componist bekend was. 
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belangg voor de receptie, is het interessant te kijken hoe de diverse landen van her-
komstt kwantitatief verdeeld waren. 

BroncultuurBroncultuur I Maken wij - in overeenstemming met tijdgenoten - een onder-
scheidd tussen Franse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse componisten, dan zien wij 
datt de Italianen wat aantal opera's betreft, met 21 stukken het beste vertegen-
woordigdd zijn; ook op aantal uitvoeringen scoren zij met 167 het hoogste. De 
tweedee plaats in dit klassement nemen de Franse componisten in: 16 stukken, 134 
opvoeringen;; op de voet gevolgd door de Duitse: 12 stukken, 109 opvoeringen. 
Dee Nederlandse componisten komen in beide gevallen getalsmatig achteraan, met 
111 stukken en 58 opvoeringen. 

Alss wij de gemiddelde recettes echter in ogenschouw nemen, dan verandert het 
beeld:: de hoogste opbrengsten vertonen de opera's van Franse componisten, met 
ƒ821;; op de tweede plaats komen de Duitse meesters, met ƒ652; op de derde de 
Italiaansee met ƒ523; onderaan de Nederlandse componisten, met ƒ499. 

Ui tt dit alles moet geconcludeerd worden dat Nederlandse componisten in het 
algemeenn het minst, Franse componisten het meest succesvol waren - hun werk 
trokk in elk geval het meeste publiek. 

Enkelee succesvolle componisten legden echter een groot gewicht in de schaal. 
Alss Auber, Weber, Van Bree, Mozart en Rossini niet worden meegewogen -
kwantitatieff  waren zij het opvallendst -, dan blijkt dat de Italiaanse componisten 
nogg steeds het meest frequent ten gehore werden gebracht, maar dat de Duitse 
componistenn net iets hogere recettes behaalden. Van de componisten van de, uit 
oogpuntt van toneelbezoek, tweede garnituur, waren de Duitsers misschien wel 
succesvollerr dan de Italianen.148 

TemporeleTemporele veranderingen I Het is mogelijk dat zich in de tijd verschuivingen voor-
deden.. Dit kan achterhaald worden door de speeljaren waarin een componist op het 
repertoiree stond in ogenschouw te nemen. Een belangrijk ijkpunt vormt dan het sei-
zoenn 1820-21, omdat met de bestuurswisseling die zich toen voltrok, langzamer-
handd meer opera's ten gehore werden gebracht. Dit was vermoedelijk ook het jaar 
waarinn Benucci als orkestmeester werd aangesteld. Als wij deze lij n volgen, is 1840-
411 een tweede ijkpunt, omdat in dat seizoen Van Bree Benucci als dirigent opvolg-
de.. Mogelijke veranderingen sinds dat jaar zijn echter moeilijk te volgen, omdat in 
hett seizoen daarop de schouwburgcommissarissen hun taak neerlegden. 

Mogelijkee verschuivingen kunnen overigens alleen geconstateerd worden aan 
dee hand van aantallen zangspelen en aantallen uitvoeringen; de recettes geven hier 
geenn extra informatie, omdat die over de periode vóór 1820-21 en na 1838-39 niet 
bekendd zijn. 

Al ss we kijken naar zulke verschuivingen, dan valt op dat enkele componisten al-
leenn tijdens het acteursbestuur werden opgevoerd: Dalayrac, Delia Maria, Ga-

1488 De getalsverhoudingen waren dan: aantal opvoeringen van Italiaanse componisten: 55; 
Franse:: 42; Duitse en Nederlandse: 37. Gemiddelde recettes van Italiaanse componisten: ƒ643; 
Franse:: ƒ391; Duitse: ƒ669; Nederlandse: ƒ499. 
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veau,, Hérold, Monsigni en Wranitsky. Voor het grootste deel zijn dit dus Franse 
componisten.. Overigens werd het eerder genoemde blijspel met muziek van Da-
layrac,, De twee jonge savojars, nog wel later opgevoerd, in 1831. Andere compo-
nistenn werden uitsluitend tijdens de directie van de commissarissen ten gehore ge-
bracht:: Auber, Beethoven, Berlijn, Van Bree, Caraffa, Ten Cate, Dahmen, Gnecco, 
Lindpainter,, Méhul, Meyerbeer, LeMoine, Paer, Rossini, Schmitt, Smits en Weber. 
Hett land van herkomst was toen gevarieerd. Zowel vóór als na 1820-21, maar niet 
inn 1840-41, werden geregeld werken opgevoerd van Boïeldieu, Mozart en Wenzel-
Müller.. Na dit laatste seizoen kwamen er nieuwe componisten op het operareper-
toire:: De Smits en Berlijn, allebei Nederlandse componisten, en Beethoven. Van 
Berlijnn was al muziek bekend uit de toneelspelen Menschen vormen volken van 
Warinn (1838) en Sara, of de slaapdrank van Kerkhoven (maart 1840), en uit het 
treurspell  Gijsbrecht van Aemstel, waarvoor Berlijn in 1838 nieuwe composities 
vervaardigdd had. 

Zojuistt is alleen bekeken in welk jaar een bepaalde componist op het program-
maa stond. Als we ook het aantal verschillende opera's van de componisten onder-
scheiden,, dan zien we weer enig overwicht van Franse componisten tijdens het ac-
teursbestuur,, en een gevarieerd aanbod na 1820-21; alleen Nederlandse opera's 
blevenn kwantitatief achter bij de rest (grafiek 4.48a). Duidelijk gunstige uitschie-
terss van Italiaans werk zijn te constateren in 1830-31 en 1832-33, en van Franse 
zangspelenn in 1835-36. Na september 1840 was er een klein overwicht aan Neder-
landsee opera's, al zijn de verschillen klein. 

Bekijkenn we het aantal opvoeringen binnen de verschillende bronculturen in de 
loopp van de tijd, dan zien we eveneens een gevarieerd aanbod na 1820-21, met po-
sitievee uitschieters van Duitse muziekstukken vooral in de jaren 1827-28 en in iets 
minderee mate in 1834-35; van Franse opera's in 1828-29, 1835-36 en 1836-37; van 
Italiaansee stukken in 1832-33 (grafiek 4.48b). Pieken in het aantal opvoeringen be-
reiktenn alleen de Nederlandse zangspelen niet, ofschoon deze opera's na 1840 wel 
vakerr werden opgevoerd dan die uit het buitenland. 

ConclusieConclusie I Tijdgenoten constateerden een grote hoeveelheid opera's met muziek 
vann Italiaanse makelij. Met name Rossini zagen zij veel opgevoerd worden, en 
hiervoorr achtten zij onder meer de smaak van het publiek verantwoordelijk. Een 
algemenee voorkeur voor Italiaanse zangspelen had dit publiek volgens de con-
temporainee scribenten echter niet; geliefder waren naar hun mening in het alge-
meenn zangspelen met Duitse of Franse muziek. Het seizoen 1832-33 werd gezien 
alss een bijzonder speeljaar op operagebied, omdat toen de Hoogduitsche Schouw-
burg,, een concurrent van de Stadsschouwburg, op regelmatige basis Duitse ope-
ra'ss ging uitvoeren.149 

Dee cijfers bevestigen het kwantitatieve overwicht van Italiaanse zangspelen in 

1499 Opgemerkt moet worden dat dit waarschijnlijk met het enige jaar is waarvoor een opmer-
kelijkee beweging in een van de andere theaters werd opgemerkt. Zulke ontwikkelingen heb ik ech-
terr niet consequent genoteerd, aangezien het repertoire van deze theaters buiten het bestek van mij n 
onderzoekk valt. 
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dee Stadsschouwburg; zowel het aantal verschillende Italiaanse opera's als het aan-
tall  uitvoeringen daarvan was duidelijk groter dan bij zangspelen uit andere lan-
den.. De recettes van de Italiaanse werken bleven echter achter bij die van andere 
muziekstukken.. Het waren vooral Franse zangspelen die veel publiek trokken. 
Gezienn de recettes stonden Duitse opera's op de tweede, en Italiaanse opera's op 
dee derde plaats van de succesladder. 

Bijj  dit algemene succes blijkt het gewicht van enkele individuele componisten 
ergg groot te zijn. Vooral Auber is bijzonder succesvol geweest en ook Weber en 
Vann Bree werden graag gehoord. Rossini en Mozart trokken relatief iets minder 
publiek,, maar waren waarschijnlijk toch nog behoorlijk succesvol. Als de compo-
nistenn die op aantal opvoeringen bijzonder hoog scoorden, buiten beschouwing 
gelatenn worden, dan blijkt een voorkeur van het publiek voor Duitse zangspelen; 
Italiaansee muziekstukken staan dan op de tweede plaats. Nederlands werk scoort 
inn alle gevallen verhoudingsgewijs laag - alleen Van Bree werd graag gehoord. Er 
iss dus vanuit het oogpunt van toneelbezoek een duidelijk verschil tussen eerste- en 
tweederangss componisten; van de eersterangs componisten werden de Fransen 
hethet beste bezocht, gevolgd door de Duitsers; van de tweederangs componisten 
trokkenn de Duitsers het meeste publiek, op de voet gevolgd door de Italianen. De 
waarnemingenn van tijdgenoten ten aanzien van de publieksvoorkeur voor Franse 
enn Duitse opera's worden hier dus gedifferentieerd. 

Watt het toneelbezoek in de loop der tijd betreft: als er vóór 1820-21 al opera's 
opgevoerdd werden, waren dat voornamelijk werken van Franse componisten; die 
werdenn daarna veelal niet meer uitgevoerd. Na dat jaar kwam, gelet op land van 
herkomst,, een gevarieerder operarepertoire tot stand. Dit is in tegenspraak met 
veell  contemporaine berichten. Wel is dan in afzonderlijke speeljaren incidenteel 
eenn duidelijk overwicht van een bepaalde broncultuur te constateren; alleen Ne-
derlandsee opera's piekten niet overmatig. In 1840-1841 werden geheel nieuwe 
componistenn ten gehore gebracht, die voornamelijk van Nederlandse of Duitse 
herkomstt waren. De komst van Van Bree als orkestmeester verdrong mogelijk de 
doorr sommigen verguisde Italiaanse stukken. 

Dee waargenomen uitschieters in de opvoeringen zijn vermoedelijk deels toe te 
schrijvenn aan de hoge kosten die met de uitvoering van een opera gepaard gingen; 
viell  het werk in de smaak, dan zal het ook lange tijd te zien zijn geweest om zo-
doendee de kosten er zoveel mogelijk uit te krijgen. 

4.1.2.34.1.2.3 Scenische factoren 

Acteur Acteur 
Zoalss in de proloog vermeld is, maak ik bij dit onderdeel alleen gebruik van recen-
sies.. Ik heb mij daarbij beperkt tot recensies van voorstellingen die heel succesvol 
genoemdd kunnen worden, of flopten. Ik bespreek niet alle acteurs, maar alleen hen 
diee er in de kritieken wat publiekssucces betreft het duidelijkste uitspringen, in po-
sitievee of negatieve zin. 
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ActeursActeurs in canonieke succesvoorstellingen i In de meeste canonieke succesvoor-
stellingenn wordt Andries Snoek beschouwd als de vertolker van belangrijke rol-
len,, die na zijn optreden regelmatig door het publiek werd toegejuicht.150 In Wi-
selius'' treurspel Adel en Mathilda was hij Adel, in Corneil les treurspel De Cid 
Rodrigo,, in N o m s z' treurspel Maria van Lalain, of de verovering van Doornik 
Farnese,, in Kotzebues toneelspel Menschenhaat en berouw Meinau, in Ifflands 
toneelspell  De Speler of Revenge-Praag de heer Van Wallenveld. Meestal wordt hij 
inn treurspelen genoemd, maar ook als Meinau in Menschenhaat en berouw beviel 
hijj  volgens de criticus het publiek, vooral in de roerende scène in het laatste be-
drijf .. Hi j én Anna Maria Kamphuizen-Snoek (1779-1849), die Eulalia speelde, 
haddenn in 1826 

hett laatste tooneel weder zoo ter harte genomen! dat menig aanschouwer daarbij het har-
tee brak, terwijl een traan in het oog parelde.151 

Hett was geen wonder, zo meende de Tooneelkijker al in 1816, 

datt menschen, die alleen naar den Schouwburg gaan, om den tijd te dooden en zich te ver-
maken,, die hoofdpersonen zoo meesterlijk voorgesteld ziende, geene oogen meer voor de 
gebrekenn van het Stuk zelf hebben.152 

Eenn zelfde soort ontroering bracht het spel van Snoek en Kamphuizen in De Spe-
ler,ler, of Revenge-Praag teweeg. 

[...]]  velen [waren] diep getroffen, die zulks evenmin konden verbergen. Het verstoktste 
hartt was weemoedig, de ruwste blik beperkt, de spiegel der ziel bewolkt; kortom! hun 
jammerr [van Snoek en Anna Maria Kamphuizen] drong door tot aller harten.153 

O okk Snoeks opvolgers, Cornelius Evers (?-1849) en Reinier Engelman (1795-
1845),, stonden bij het publiek in de gunst.154 Engelman, die 22 december 1827 
voorr het eerst in De Cid voor het voetlicht trad, liet blijken 'dat hij de lessen zijns 
meesterss [Snoek] niet verwaarloost'.155 De toejuiching die hem te beurt viel, deed 
zowell  Snoek als Engelman eer aan, vond de recensent. O ok de opvolgers van 
Snoekk en Kamphuizen in Menschenhaat en berouw. Engelman en Koosje Naret 
Koning-Majofskii  (1807-1847), hadden in 1829 'een' aandoenli jken invloed op het 
zenuwgestel'' van het publiek, vooral op de 'talrijke saamgevloeide schaar van tus-
schenn dienst zijnde of op t rouwen staande maagdekens en haar neeven of vrijers', 
maarr voor die ontroering zou ook de 'brandewijn en likeur, welke onder de ver-
tooningg genuttigd werden', verantwoordeli jk geweest kunnen zijn.156 

O okk de vrouwelijke tegenspelers werden regelmatig gehuldigd; in treurspelen 

1500 Elegantia (1814), 77; Pandora, 45; Het tooneelklokje, 146-147. 
1511 Pandora, 166-167. 
1522 De tooneelkijker 1,509-510. 
1533 Het tooneelklokje, 21. 
1544 De Atlas 40 (l$3\). 
1555 DAN\ (1827) XI, 324. 
1566 DNM (1829), 565. 
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Joannaa Cornel ia Ziesenis-Wattier, later Geertrui) Grevel ink-Hi lverdink (1786-
1827)) en vervolgens Anna Petronella Muller-Westerman (1802-1893); in toneel-
spelenn de al genoemde Kamphuizen-Snoek.157 Ziesenis koos Maria van Lalain 
voorr de voorstell ing waarmee zij 'onder het luidruchtigste gejuich' afscheid nam 
vann het tooneel (8 mei 1815).158 De rol van Mathilda in Adelen Mathilda was spe-
ciaall  voor Grevel ink geschreven,159 en zij vertederde daarin 'aller harten'.160 

Vondelss Gijsbrecht van Aemstel werd gewoontegetrouw 'en partage' gespeeld, 
datt wil zeggen dat de rollen gedurende de jaarlijkse looptijd onder de spelers rou-
leerden.. Zo speelden in 1815 Snoek, Johannes Rzn. Jelgerhuis (1770-1836) en 
Martenn Westerman (1775-1852) om beurten Gijsbrecht, de Bode en de heer Van 
Vooren;; Evers en Coenraad van Hulst (1774-1844) beiden Arent van Aemstel en 
Willemm van Egmont; Pieter Snoeck (1769-1848) en Frederik Adrianus Rosenveldt 
(1769-1847)) Vosmeer.161 Deze situatie zou een goede gelegenheid kunnen zijn om 
tee onderzoeken of het publiek bepaalde acteurs liever zag dan andere, ware het 
niett dat in de recensies van dit stuk weinig gedetailleerde uitspraken over de pu-
blieksreceptiee gedaan worden. Misschien is dit juist een gevolg van het ontbreken 
vann zo'n voorkeur; in een van de weinige referenties waarin wel sprake is van een 
publieksreactie,, staat dat Snoek als de Bode de 'grootste toejuiching' te beurt viel, 
terwijll  Evers in dezelfde rol de 'billijkste aanmoediging' ontving.162 

ActeursActeurs in langdurige succesvoorstellingen I Bij de langdurige succesvoorstellin-
genn beïnvloedde in bet algemeen een voortreffelijke acteursprestatie de toeloop of 
dee positieve ontvangst, zeker als het ging om treurspelen: 

[...]]  alle redelijk goede Treurspelen zullen weder bezocht worden, indien men dezelve 
naarr eisch wil uitvoeren, zoo in Decoratie, en Costumen, als in Spel.1* 3 

Zoo meende de Tooneelkijker naar aanleiding van een gunstig gerecipieerde uit-
voeringg van Ducis' Hamlet in 1815.164 Het is denkbaar dat hier de wens de vader 
vann de gedachte was, maar opmerkingen als deze worden ook door andere recen-
sentenn gemaakt. Van Voltaires treurspel Zaïre meende De Atlas dat het stuk zich 
opp het toneel wel staande zou houden, 

zoolangg het niet ontbreken zal aan tooneelkunstenaars, die bekwaam genoeg zijn, om de 
daarinn voorkomende karakters waardiglijk voor te stellen.165 

1577 Pandora, 190; Het tooneelktokje, 83; Elegantia (1814), 77; De tooneelkijker I, 533. 
1588 AKLB (1815) 1,316. 
1599 Algemeen Overzigt van het tweede deel van den Tooneelkijker (1818), 58. 
1600 Het tooneelktokje, 83. 
1611 De tooneelkijker I, 214-215. 
1622 Het tooneelktokje, 5. 
1633 De tooneelkijker I, 153 (cursivering HR). 
1644 Wat die eis inhield, komt in hoofdstuk 7 aan de orde. 
1655 De Atlas 2 (\811). 
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Datt het publiek door een slechte uitvoering van de acteurs niet alleen de be-
treffendee voorstelling, maar zelfs de schouwburg als geheel de rug zou toekeren, 
vreesdee een recensent na de 'bedroevenswaardige' prestatie in het overigens wel 
succesvollee blijspel Don Quichot, of de bruiloft van Kamacho van Langendijk.166 

Mett het succes van een voorstelling werden bij de langdurige succesvoorstellin-
genn de 'eerste treurspelspelers' verbonden. Soms gaven critici een uitgebreid rijtj e 
'verdienstelijke'' spelers aan, die de publieksreceptie gunstig beïnvloed hadden. Zo 
wass Voltaires treurspel Brutus door de 'rijke voordragt' van (onder meer) Snoek, 
Evers,, Jelgerhuis en Westerman 'het kunstminnend publiek steeds welkom';167 het 
'meesterlijkk spelen' van Grevelink, 'Mejuffr.' Majofski, Kamphuizen-Snoek, Wes-
terman,, Dirk Kamphuizen (1771-1829), Gerrit Carel Rombach (1784-1833), Teu-
niss Christoffel Beynink (1771-1832) en Rosenveldt had het succes van het ge-
schiedkundigee toneelspel De hondentrouw, of de moord in het woud van Bondy 
vann Pixérécourt mede bepaald.168 In deze laatste twee stukken droeg het hele en-
semblee dus tot de positieve ontvangst bij. 

Dee bronnen geven geen informatie over de achterliggende oorzaak van die in-
vloed.. In algemene bewoordingen wordt wel eens gewezen op het 'vuur' van de 
spelerss dat 'zich ook meer en meer aan de toeschouwers mede [deelde]'169 en na een 
voorstellingg van Klijn s vaderlandse treurspel Montigni wordt de 'werking' op de 
toeschouwerss beschreven, maar hiermee bedoelt de recensent alleen de werking 
vann de dramatekst - al moet die via het spel van de spelers, gekarakteriseerd als 
'bijnaa boven onzen lof', geëffectueerd zijn.170 

Eenn enkele keer vermeldt een recensent expliciet dat één bepaalde acteur door 
hett publiek met geestdrift ontvangen werd. Zo was Rosenveldt als Sancho Panza 
inn Don Quichot 'dubbeld welkom'171 en werd hij als de 'voor geld en goede woor-
denn zoo dienstvaardige tuinman Michel' in Kotzebues blijspel De gebannen amor, 
ofof de achterdochtige echtgenooten toegejuicht;172 Evers werd gunstig ontvangen in 
zijnn rol als Seïd in Voltaires treurspel Mahomet;l7i Jelgerhuis was 'algemeen be-
mind';1744 Ziesenis-Wattier werd na haar bijzondere optreden in 1822 en 1823 - zij 
hadd als gezegd in 1815 afscheid van het toneel genomen- in Racines treurspeMf-
haliahalia en in Ducis' Hamlet door het enthousiaste publiek teruggeroepen.175 

Wiee heel vaak met de publieksreceptie verbonden wordt, is Andries Snoek. Blij -
kenss de berichten in een groot deel van de langdurig geliefde voorstellingen oog-
stee deze acteur algemene bewondering.176 Soms wordt hij zelfs beschouwd als de 

1666 Z M N 4 (1830) VIII , 201. 
1677 Het kritisch lampje, 142. 
1688 Elegantia(l$U), 93. 
1699 De Atlas 24 (1831), n.a.v. een voorstelling van Mérope; ook: Het kritisch lampje, 104. 
1700 De bijenkorf'II, 110-111. 
1711 Het kritisch lampje, 11. 
1722 NAC&AH 27-10-1838. 
1733 De tooneelkijker I, 245. 
1744 ZMiV5(1832)XII , 358. 
1755 De bijenkorf II, 252, Het kritisch lampje 167, De nieuwe tooneelkijker 17-42. 
1766 In de treurspelen Alzire, of de Amerikanen van Voltaire, als Zamor; in Amelia, of de hertog 
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doorslaggevendee factor in het succes van een toneelvoorstelling: bij de treurspelen 
Atbalia,Atbalia,177177 Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van 
EngelandEngeland (Haverkorn),178 Hamlet?™ Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse 
(Bousquet),1800 en het vaderlands toneelspel Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 
(Warnsinck).1811 Hij was, en hier gebruik ik de woorden van de recensent die blijk-
baarr de mening van het grote publiek deelde, de schitterende 'briljant', met de an-
deree spelers als edelstenen daar omheen.182 Snoek werd kennelijk beschouwd als 
dee grote ster van de troep, de 'hoogepriester' van het toneel.183 Het succes van veel 
voorstellingenn uit de hier besproken categorie lijkt , in tegenstelling tot dat van de 
meestee tijdelijke succesvoorstellingen, voor een belangrijk deel beïnvloed door 
hethet optreden van deze steracteur. De achterliggende reden voor zijn populariteit 
komtt meestal niet expliciet naar voren.184 

Nuu Snoek zoveel invloed gehad blijkt te hebben, is het van des te meer belang 
omm het succes van de voorstellingen na te gaan bij de wisseling van acteurs. De to-
neelrecensiess zijn op dit punt niet altijd volledig, maar zij informeren wel over de 
vervangingg van Snoek in de rol van Hamlet. Verschillende keren moest Evers deze 
roll  spelen: tijdens een langdurige ziekte van Snoek in 1825 en na het seizoen 1827-
28,, toen Snoek enkele jonge rollen liet vallen; ook na Snoeks dood in 1829 bleef de 
roll  van Hamlet in Evers*  handen - sommige andere personages werden voortaan 
doorr Reinier Engelman gespeeld, zoals Orosman in Zaïre. In 1825 was de ont-
vangstt positief; Evers was een 'luisterrijk onthaal [...] beschoren'.185 Twee jaar la-

vanvan Foix van dezelfde auteur, als de hertog; in Nomsz' Anthonius Hambroek, of de belegering 
vanvan Formoza, als Hambroek; in het eerder genoemde Atbalia, als Jojada; in Voltaires Edipus, als 
Edipus;; in Haverkorns Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den Vierden, koning van En-
geland,geland, als Richard; in Ducis' Hamlet, als Hamlet; in Le Bruns Maria Stuart, koninginne van 
Schotland,Schotland, als Leicester; in Nomsz' Michiel Adriaanszoon de Ruiter als De Ruiter; in Ducis' Ot-
hello,hello, of de Moor van Venetiën, als Othello; in Sylla, of de bevrijding van Rome, van Jouy, als Syl-
la;; in Voltaires Zaïre, als Orosman; in het toneelspel Hariadan Barbarossa, groot-admiraal van 
SolimanSoliman van Lamarque de Saint-Victor en Labenette, dit Corse, als Hariadan; in Warnsincks va-
derlandsee toneelspel Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573, als Vitellus. Zie: Het tooneelklokje, 82 
{Alzire);{Alzire); De tooneelkijker I, 281 {Amelia); De tooneelkijker III, 139 {Anthonius Hambroek); 
DANDAN 2 (1828) III , 94-95, De bijenkorf'II  (1822), 252, Pandora, 165 {Athalia); DAN 2 (1828) X, 
328,, 333 {Edipus); Pandora, 168 {Elizabeth Woodeville); De bijenkorf l, 501, Herakliet en De-
mokrietmokriet 2 (1821), 11, De nieuwe tooneelkijker 1823, 36, Het tooneelklokje 203 {Hamlet); Het 
tooneelklokje,tooneelklokje, 86, impliciet {Hariadan Barbarossa); Het kritisch lampje, 139, Pandora, 102-103, 
impliciet,, Het tooneelklokje, 82 {Maria Stuart); Pandora, 61 {Michiel Adriaanszoon de Ruiter), 
Pandora,Pandora, 142-143, Het tooneelklokje, 186 {Othello); De bijenkorf'I, 165 {Pieter Dirksz. Hasse-
laar);laar);  Het kritisch lampje, 104 {Sylla); AKLB (1820) II , 354 [Zaire). 

1777 Pandora, 165; DAN 2 (1828) III , 94. 
1788 Pandora, 165. 
1799 De bijenkorf I, 501; Herakliet en Demokrtet 2 (1821) 9-15. 
1800 DAN\ (1827) XII , 351; Apollo, Bijvoegsel tot no. 11, 1. 
1811 De bijenkorf I, 165. 
1822 Het tooneelklokje 82. 
1833 O.a. Pandora, 165. 
1844 Meer reliëf krijgt de publieksreceptie in hoofdstuk 7, omdat daar het beeld van Snoeks spel 
geschetstt zal worden dat de recensenten hadden. 
1855 Pandora, 23. 
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terr was in elk geval de opkomst van het publiek minder gunstig; de balkons waren 
'ledigg en de loges hier en daar schraal bezet'. Dit deed de recensent verzuchten dat 
HamletHamlet met de nieuwe rolverdeling 'voortaan verloren' was.186 Inderdaad waren 
dee recettes beduidend lager dan toen Snoek nog de hoofdrol speelde: de opbreng-
stenn bereikten onder Snoek exorbitante hoogten - ƒ 1006, ƒ 1560 en ƒ1418 (afge-
rondd op hele guldens) -, terwijl onder de nieuwe bezetting slechts ƒ867 (afgerond 
opp hele guldens) ontvangen werd. Toch is in verhouding tot de gemiddelde op-
brengstt van treurspelen een bedrag van meer dan ƒ800 niet laag; het moet dan ook 
well  meegevallen zijn met de populariteit van de nieuwe Hamlet. Het stuk hand-
haafdee zich op de planken, en werd 2 mei 1829 met 'goeden uitslag' vertoond. De 
hoofdroll  werd toen door Evers, Vooral in de sombere en zware passages, zeer ten 
genoegee van het vrij wel opgekomen publiek vervuld'.187 De recettes bleven die 
dagg met ƒ639 overigens wel achter, maar schommelden bij latere opvoeringen 
weerr rond de ƒ 1000: 26 september 1829 ƒ947, 22 oktober 1831 ƒ915, 14 septem-
berr 1833 ƒ1239, 17 maart 1836 ƒ1043. Evers viel die laatste datum - een benefiet-
voorstellingg voor de weduwe van T.J. Majofski - 'de wel verdiende eer ten deel, 
vann uitgeroepen te worden'.188 

Zoo bezien, onderging de gunstige receptie van het treurspel tijdelijk een kleine 
inzinkingg toen Snoek niet meer als Hamlet ten tonele verscheen, maar herstelde 
zichh na verloop van tijd. Of dat kwam doordat Evers meer ervaring kreeg of door-
datt het publiek aan zijn spel gewend raakte, is moeilijk uit te maken. 

Overr de publieksreceptie van andere toneelstukken na het vertrek van Snoek ge-
venn de recensies weinig informatie. Wel trof ik in een berichtje over de opvolging 
vann Snoek als Gengis-Kan in Voltaires treurspel Het weeskind van China een be-
schrijvingg aan van de voorkeuren van het publiek voor de karakterisering van dit 
personage.. Aanvankelijk werd de rol van Gengis-Kan door Engelman overgeno-
men,, die 

onss aan het vurig en levendig spel zijns grooten voorgangers, wiens voetspoor hij met 
goedd gevolg drukte, menigmaal [herinnerde].189 

Zowell  Snoek als Engelman speelde Gengis-Kan als een 'driftig opbruisend krijgs-
man',, en zo wilde het publiek hem ook zien. Toen 13 september 1834 Marten Wes-
termann de toeschouwers met zijn optreden in deze rol verraste, deed hij het per-
sonagee voorkomen als een 'temer', maar 

dezee herschepping heeft niet, immers oogenschijnlijk, aan de vergaderde menigte be-
haagd,, en zijn de anders aan dezen woestaard vaak zoo mild toegebragte toejuichingen, 
hoegenaamd,, dezen avond, hem niet geschonken, dewijl men hem liever als eertijds wilde 
zien.190 0 

1866 DANl (1827) IX, 256. 
1877 DNM (1829), 549. 
1888 NAC&AH, 19-3-1836. 
1899 Melpomene en Thalia, 45. 
1900 Ibid. 
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Omm meer te weten te komen over de toeloop bij de andere opvoeringen zonder 
Snoekk ga ik toch te rade bij de recettes, al kunnen die als gezegd slechts een weinig 
geprononceerdd beeld geven van het succes van een acteur. Voltaires treurspelen 
AlzireAlzire en Amelia, of de hertog van Foix werden na de dood van Snoek niet meer 
opgevoerd,, en Racines Athalia nog slechts één keer tijdens een Fondsvoorstelling. 
Hett toneelspel Hariadan Barbarossa, groot-admiraal van Soliman werd na 1824 
niett meer gespeeld. Ik beperk me dus tot de overige stukken waarin Snoek zo'n 
belangrijkee betekenis voor het toneelbezoek had. Het blijkt dan dat alleen de op-
brengstt van Voltaires treurspel Edipus in de nieuwe bezetting, 13 april 1833, met 
ƒ6522 niet erg hoog was. De andere treurspelen die na Snoeks overlijden nog ge-
speeldd werden, Othello, of de Moor van Venetiën (Ducis/Shakespeare), Zaïre, Mi-
chielchiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse, Anthonius Hambroek, of de belegering 

 Formoza (Nomsz), Maria Stuart, koninginne van Schotland (Le Brun) en Syl-
la,la, of de bevrijding van Rome (De Jouy), gaven ook onder de nieuwe casting wel 
recettess van meer dan ƒ1000 te zien, en hetzelfde geldt voor het toneelspel Pieter 
DirkszoonDirkszoon Hasselaar. Dit zou kunnen wijzen op een ononderbroken succes, ook 
mett de nieuwe hoofdrolspeler, ware het niet dat de hoge recettes niet blijvend wa-
ren.. In veel gevallen bracht de voorstelling na de eerste opvoering met een nieuwe 
acteurr aanzienlijk minder op - soms zelfs niet meer dan ƒ300 of ƒ400 -, of werd 
hett daarna niet meer gespeeld. Alleen Maria Stuart en Sylla brachten vaker veel 
geldd in het laatje. De eenmalig hoge recette bij veel stukken zou te verklaren kun-
nenn zijn als het publiek alleen kwam om te zien hoe de nieuwe speler het eraf 
bracht;; de latere lagere recettes zouden dan te wijten kunnen zijn aan teleurstelling 
overr de prestatie van de nieuwe acteur. Het is echter niet ondenkbaar dat juist bij-
komendee factoren de eenmalige hoge recette mede hebben veroorzaakt; Zaïre 
trokk veel belangstelling op de dag dat Jan van Speijk met zijn schip de lucht in 
vloog,, wat in de schouwburg gepaard ging met de programmering van het popu-
lairee nastuk Het dorp aan de grenzen; Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracu-
sese en Anthonius Hambroek werden in de periode daarna vertoond samen met de 
actuelee Hulde, aan de nagedachtenis van Hollandsch zeeheld J.C.J. van Speijk; 
OthelloOthello werd tijdens de kermis opgevoerd. 

Zonderr aanvullende informatie over de motieven voor schouwburgbezoek bij 
hett algemene publiek valt op basis van de recettes dus weinig te zeggen over de in-
vloedd van de nieuwe acteur op het succes van de voorstelling. Te meer daar, omge-
keerd,, niet gecontroleerd kan worden of alle voorstellingen mét Snoek veel geld 
opbrachten;; de recettes zijn voor de vroegere periode immers niet bekend. De 
conclusiee lijk t in elk geval gerechtvaardigd dat na het vertrek van Snoek ook an-
deree factoren dan de eerste acteur medebepalend waren voor het succes van de 
voorstelling. . 

Ookk wanneer andere acteurs dan Snoek door collega's vervangen werden, komt 
menn in recensies opmerkingen over de publieksreceptie tegen. De meeste betref-
fenn de opvolging van de eerste-treurspelactrice, en hiertoe zal ik mij dan ook be-
perken.1911 In het begin van de onderzochte periode vervulde Joanna Cornelia Zie-

1911 Andere mededelingen betreffen rolwisselingen waarbij Anna Maria Kamphuizen-Snoek 
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senis-Wattierr het eerste emplooi in het treurspel. Zij speelde na haar afscheid in 
18155 als gezegd nog enkele malen in buitengewone voorstellingen, onder meer als 
Athaliaa in het gelijknamige treurspel (28 februari 1822). Een van de recensenten 
vondd dat een minder gelukkige keuze, omdat Geertruij Grevelink-Hilverdink, die 
dee rol overgenomen had, zodoende in een nadelige concurrentiepositie met haar 
voorgangsterr gedrongen werd.192 Gesuggereerd wordt dat het algemene publiek 
bijj  die rivaliteit de voorkeur zou geven aan Ziesenis, wier onnavolgbare roem im-
merss 'algemeen gevestigd' was. Of het publiek deze actrice inderdaad prefereerde, 
wordtt hier niet bevestigd. De recettes kunnen bovendien geen aanwijzingen om-
trentt de opkomst van het publiek geven, want die ontbreken voor voorstellingen 
wanwan Athalia met Ziesenis. In een van de andere latere voorstellingen, die van Ham-
letlet op 2 oktober 1823, waarin Ziesenis als moeder Geertruide optrad, werd de 
oudee actrice in elk geval met groot enthousiasme ontvangen.193 

Zieseniss had ook de roem van Merope in Voltaires gelijknamige treurspel geves-
tigd.. Ook in dit karakter trad zij later nog enkele malen voor het voetlicht, onder 
'hett daverende handgeklap eener opgetogene menigte', zoals een recensent in 1824 
schrijft.1944 'Beurtelings wist zij de gemoederen der menigte te verteederen en tot 
eerbiedd op te wekken' en dit ging dikwijl s met expressieve blijken van geestdrift 
vann de kant van het publiek gepaard: 'een enkele regel, een enkel woord door 
WATTIERR uitgesproken, deed dikwerf de toeschouwers met verrukking jui-
chen'.1955 De recensent van Apollo herinnert zich in 1828 de werking op 'allen, die 
haarr zien mogten', als volgt: 

Wiee kon haar die edele, die fiere en tegelijk zoo teederhartige moeder zien voorstellen 
zonderr eerbied en medelijden tevens in zijne ziel te voelen oprijzen? Hoe tref'lijk wist zij 
dee Majesteit der vorstin van Messene door de zachte uitboezemingen der troostelooze we-
duww van Polifontes te doen uitblinken, en hoe roerend, en tegelijk ontzagverwekkend wa-
renn hare jammerklagten en hare smeekgebeden voor den zoo teedergeliefden zoon!196 

Zieseniss was dus heel geliefd, en het ligt voor de hand dat ook zij het succes van de 
voorstellingenn waarin zij een rol had, mede bepaald heeft. 

Haarr leerlinge en opvolgster, Geertruij Grevelink-Hilverdink, was volgens een 
vann de recensenten 'minder dan [Ziesenis] door de natuur bedeeld, [maar gaf toch] 
dee treffendste blijken [...] zulk eene meesteresse waardig'.197 Het publiek lijk t het 
spell  van Grevelink gewaardeerd te hebben. Zij zette de school van haar leermees-
teress voort,198 al volgde Grevelink-Hilverdink Ziesenis' speelwijze niet in alles: 

betrokkenn was; zie: Het kritisch lampje, A\; Pandora, 169. Vaak hebben deze berichten betrekking 
opp een, naar de smaak van de recensent, verkeerde casting. Zulke aspecten horen thuis in hoofd-
stukk 7. 
1922 De nieuwe tooneelkijker, 18-19. 
1933 De Nieuwe Tooneelkijker 39. 
1944 Het tooneelklokje, 67. 
1955 Het tooneelklokje, 67, 68. 
1966 Apollo nr. 18, 1-4-1828, 142. Zie ook: Het tooneelklokje, 65-75. 
1977 D<?,4^s24(1831). 
1988 Ibid. 
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GreveHnkss spel was heviger dan dat van haar voorgangster. Zo wordt geschreven 
datt de rol van Frédégonde in het treurspel Macbeth (Ducis/Shakespeare) - vroe-
gerr door Ziesenis vervuld - 23 maart 1822 'menig aanschouwer' naar de schouw-
burgg lokte, en dat de 

aandrangg [...] voorzeker, tijdens het laatste bedrijf, nog grooter geweest [ware], indien 
menn geweten hadde dat zij doorstoken, gedurende de doodstrijd, onderscheidene malen 
wentelenn zou.l<J9 

Hierr wordt gesuggereerd dat dit een nieuwe manier van spelen was; had ook Zie-
seniss dit zo gedaan, dan was het publiek erop voorbereid geweest. 

Grevelinkk vervulde ook de rol van Geertruide in Hamlet. In het vierde toneel 
vann het vierde bedrijf valt Geertruide in zwijm op het zien van de ' l i jkbus' met de 
ass van Hamlets vader. O ok dit speelde Grevelink gewoonlijk op een 'hartstogte-
lijke '' wijze, en juist dat maakte de scène zo 'ijsselijk'.200 Wattier speelde deze scè-
nee beheerster. Zij placht op een 'natuurl i jke' wijze in onmacht te vallen; nadat zij 
inn het bewuste bedrijf de woorden 'Wel nu ... 6 Ja ... ik zweer. . .' had uitgesproken, 
verzweegg zij de overige - 'Wat plagen! Dat doodlyk voorwerp kan myn oog niet 
meerr verdragen!' - , slaakte 'slechts' een hevige gil, en zakte bewusteloos neer in 
eenn stoel, die op niet te grote afstand klaar stond.201 

Hett publiek vond het heftige spel van Grevelink mooi; de 'theatrale wendingen' 
inn Macbeth hadden 

dee menigte verrukt, en de tegenwoordige toonaangevende stem van de veertien stuivers 
plaats,, een gepast applaudissement doen overschreeuwen202, 

enn de ijselijke scène in Hamlet wekte de 'algemeene belangstelling'.203 Of Greve-
linkk geliefder was dan Ziesenis, valt niet na te gaan; ook recettes van deze voor-
stellingenn met Ziesenis zijn niet bewaard, zodat een eventueel verschil in zaalbe-
zettingg niet gemeten kan worden. Het is mogelijk dat vooral het deftiger publiek 
dee speelwijze van Ziesenis waardeerde, want tijdens haar optreden in de buitenge-
wonee voorstell ing van Hamlet waren, heel ongebruikelijk, de prijzen verdubbeld; 
ditt had tot gevolg dat het publiek 'zelfs op de geringere plaatsen meer dan ge-
woonli jkk uit den Beschaafden Stand was opgekomen'.204 

N aa de vroegtijdige dood van Grevelink in 1827 werden enkele van haar rollen 
doorr Anna Petronella Muller-Westerman overgenomen, waaronder Geertruide in 
Hamlet.Hamlet. Ofschoon een van de recensenten haar in 1829 nog wat zwak vond,205 

lijk tt het publ iek ook haar in deze rol bewonderd te hebben. Toen zij in 1831 haar 
engagementt geweigerd had, en Anna Maria Kamphuizen-Snoek in haar plaats on-

1999 De bijenkorf II, 268. 
2000 Hettooneelklokje,\52. 
2011 De nieuwe tooneelkijker, 38. Vergelijk over natuurlijk sterven: De tooneelkijker II , 124. 
2022 De bijenkorfII, 268. 
2033 Het tooneelklokje, 152. 
2044 De nieuwe tooneelkijker, 42. 
2055 DNM (1829), 549. 
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derr meer de moederrol in Hamlet vervulde, scandeerde het publiek de naam van 
Muller.2066 En dat terwijl een van de critici zich enkele jaren daarvoor had uitge-
sprokenn ten gunste van Kamphuizen in deze rol, omdat Muller te jong zou zijn 
omm de moeder van Hamlet te kunnen zijn.207 

H oee Muller de rol vervulde, wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar in een 
anderr stuk bleek zij de stijl van Ziesenis te imiteren. Muller legde zich ook toe op 
personagess die eerder alleen door die actrice gespeeld waren, zoals Merope in Vol-
tairess gelijknamige treurspel. Muller kende het vroegere spel van Ziesenis en wil -
dee dit in Merope 'met ernst [...] ten nutte maken'.208 Volgens een ander bericht 
slaagdee zij hierin goed, want 

inderdaadd [gaf Muller] in sommige passages van deze rol, het spel van Wattier zoo volko-
menn terug, als bij mogelijkheid zou kunnen geschieden, en wat geen onderwijs geven kan, 
innerlijkee warmte des gemoeds, vorstelijke grootheid van ziel, die zich in alle bewegingen 
teekent,, hartgrondig besef van al den omvang eener moederlijke teederheid.209 

O okk het publ iek waardeerde haar spel, wat de 'algemeene tevredenheid' van de 
'talri jke'' toeschouwers bij deze voorstell ing bewees.210 Recettes van opvoeringen 
mett Ziesenis in de hoofdrol zijn ook nu niet bekend, maar van de voorstell ingen 
mett Muller brachten er enkele meer dan ƒ900 op. 

Naa het - tijdelijke - vertrek van Muller in 1831-32 debuteerde de kwekelinge 
vann het fonds, M.M . van der Burg-Grisanti, als eerste actrice in Feiths treurspel 
InesInes de Castro, om de plaats van Muller in te nemen. De debutante was opgeleid 
doorr Anna Maria Kamphuizen-Snoek.211 Omdat met het verdwijnen van Muller 

eenee menigte treurspelen van den eersten rang [...] van het repertoire [moesten] worden 
weggelatenn [...] en een goed gedeelte van het publiek ongaarne van dezelve beroofd 

bleef,, t rok het debuut volgens een recensie veel toeschouwers. Haar spel als In-
fantee viel de recensent tegen, maar het publiek was volgens hem 'toegevend' jegens 
dee nieuwe actrice.212 Toch waren de recettes van de voorstellingen met Muller veel 
hogerr dan die met Van der Burg in dezelfde rol; de eerste brachten dikwijl s meer 
dann ƒ 1100 of zelfs meer dan ƒ 1300 op, de laatste niet meer dan ƒ555. 

Mullerr verliet in 1838 het toneel voorgoed, en ook toen was het publiek nieuws-
gierigg hoe haar rollen nu gespeeld zouden worden, getuige een recensie van het 
treurspell  Monzongo, of de koninklijke slaaf. 

2066 DAN 5 (1831) VIII , 287. 
2077 DAN] (1827) IX,258. 
2088 Apollo nr.18, 1-4-1828. 
2099 De Atlas 24 (1831). 
2100 Apollo nr. 18, 1-4-1828, 142. 
2111 GAA, 267/3 11-4-1832. 
2122 NAC&AH, 24-2-1832. 
2133 NAC&AH, 4-9-1938. 
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Belangstellingg boezemde het dus voor eiken tooneelminnaar in, en voor dien van het 
treurspell  in het bijzonder, gade te slaan hoe vooral de rol van Mélinde, in welke Mw. Mul-
lerr zoo dikwerf geschitterd had, nu zoude vervuld worden.213 

O okk de recettes - meer dan ƒ1200 - duiden op publieksbelangstelling. Muller 
werd,, als Mélinde, vervangen door Christina Elisabeth van Ollefen-da Silva 
(1809-1881).. Het publiek leek nog niet tevreden over haar optreden, maar dit was 
volgenss de recensent vooral te wijten aan het gebrek aan ervaring van de actrice. 

[...]]  wij verheugen ons te kunnen zeggen, dat hare voordragt, ofschoon nu nog wel niet ha-
lendee bij het spel harer uitnemende voorgangster, haar evenwel, bij naauwgezette en vol-
hardendee oefening, steeds meer en meer in de ruime toejuichingen des publieks zal doen 
deelen.. Zij oefene zich vooral den adem zachter op te halen; zelve schijnt zij te gevoelen 
datt het overhaaste en min of meer luide inademen eene onaangename uitwerking ten ge-
volgee heeft, en poogt dit daarom zoo lang mogelijk uit te stellen, hetgeen het dubbele na-
deell  veroorzaakt, dat het publiek haar dikwijl s moeijelijk of geheel niet volgen kan, en de 
actricee zelve, daar, waar kracht van stem vereischt wordt, overhaast, zonder nadruk, en als 
hett ware afgebeten hare perioden eindigen moet, en niet die toejuiching erlangt, welke zij 
overigenss voorzeker zou verworven hebben.214 

ActeursActeurs in tijdelijke succesvoorstellingen I O ok bij tijdelijke succesvoorstellingen 
heeftt een goede uitvoering in het algemeen bijgedragen tot het succes. Opmerk in-
genn in deze trant worden gemaakt na uitvoeringen van het blijspel De huisdokter 
vann Ziegler, van het zangspel Saffo van Van Lennep en Van Bree, van Cramers to-
neelspell  Het visschers-meisje, of de ruïne aan den oever van den Rhijn, en van Van 
Halmaelss treurspel Radboud de tweede, koning van Friesland; het goede spel was 
volgenss de recensenten hier een van de redenen voor de aandachtige belangstelling 
tijdenss de voorstell ing of de goede publieksontvangst na afloop.215 Waardoor dat 
goedee spel zich kenmerkte, doen de critici helaas niet uit de doeken. Bij andere op-
voeringenn wordt de relatie tussen een gunstige publieksreceptie en een algemeen 
goedee uitvoering niet speciaal gelegd, maar opvallend is wel dat de recensenten 
vrijwell  alle voorstell ingen uit de categorie 'tijdelij k succesvol' goed gespeeld von-
den,, ook als zij het drama zelf beneden peil achtten. Zelfs 'het grootste vod [kan] 
mett spelen [...] worden opgehouden', was de mening van een van hen.216 

Hett optreden van diverse 'eerste acteurs' - degenen die de eerste emplooien ver-
vulden2177 - was soms een extra attractie; de criticus van de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad voorzag voor het toneelspel Het geheim van 
A.. Arnould en N . Fournier een goede recette aangezien het stuk, nota bene bij een 
doorgaanss slecht bezochte Fondsvoorstel l ing, door 'verscheiden der eerste sujet-
ten'' gespeeld zou worden. De voorstell ing trok volgens de krant inderdaad veel 

2144 NAC&AH, 4-9-1838. 
2155 De tooneelkijker III , 266; AKLB (1834) I, 218; NAC&AH, 16-4-1839; ld, 29-10-1839. 
2166 De tooneelkijker I, 440. 
2177 Pandora, 198. 
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toeschouwers.2188 O ok het eerder genoemde optreden van 'onzen eersten kunste-
naar'' Andries Snoek in de titelrol van Bousquets treurspel Michiel Adriaanszoon 
dede Ruiter, te Syracuse, was volgens een recensent een belangrijke reden om de 
voorstell ingg te bezoeken.219 Het optreden van veel niet-geroutineerde spelers 
werdd niet altijd op prijs gesteld. Di t was het geval bij een uitvoering van Kotzebu-
ess toneelspel De kruisvaarders: niet alleen werd er gehaperd en gestotterd, maar 
ookk stonden de jonge spelers 

inn het eerste gelid; als onervarene recruten schonden zij het goede ensemble dat hier ver-
eischtt werd, en ontmoedigden de oud-gedienden, die in het midden van den drom post 
vatteden.. Het publiek was ten regte ontevreden over eene dusdanige uitvoering.220 

Blijkbaarr werden de regels betreffende het spelen in 'plans', de hiërarchische 
plaatsbepalingg van de acteurs op de toneelvloer, hier tot ergernis van de toeschou-
werss met voeten getreden. 

Off  het optreden van specifieke acteurs van invloed was op de toeloop of op de ont-
vangstt van de opvoeringen moet per genre nagegaan worden, aangezien het emplooi 
vann de toneelsoort afhing. De meeste tijdelij k succesvolle voorstellingen bestonden 
uitt toneelspelen. Acteurs die hier speciaal in verband met een gunstige publieksre-
ceptiee vermeld worden, zijn: Marten Westerman - in de vroegere periode; Anna Pe-
tronellaa Muller-Westerman (1802-1893) en het drietal Koosje Naret Koning-Majofski 
(1807-1847),, Reinier Engelman en Anton Peters (1812-1872) - i n de latere periode. 
Westerman,, die in 1817 in het toneelspel van Roller, De dichter en zijn huisgezin, de 
hoofdroll  van Roller vervulde, vond volgens de recensent in dit personage 

veell  overeenkomst met zijne eigene gemoedsgesteldheid, met zijne beginselen, en vervul-
dee derhalve deze rol zoo fraai, met zulk eene treffende waardigheid, dat hij allen door zijn 
spell  trof en verrukte.221 

Dezee vereenzelviging was volgens de criticus mogelijk doordat Westerman, zelf 
dichter,, zich kenmerkte als de 

man,, die door zijn deugdzaam gedrag eene eer van zijnen stand is, en ook met volle regt 
denn naam van dichter verdient.222 

Muller-Westerman,, meestal in treurspelen optredende, vond ook als actrice in 
haarr eigen vaderlands toneelspel De admiraal Piet Hein, te Delftshaven een goed 
onthaal,, al wordt niet duidelijk waarom men haar spel in dit burgerlijk drama zo 
waardeerde.2233 Volgens de recensent van De Nederlandsche Mercurius bestond 
haarr 'gewone begaafdheid' er vooral uit dat zij 'doordrongen' was van haar rol en 
inn haar spel 'evenveel natuurli jkheid als gevoel' aan de dag legde.224 Naret Koning-

2188 NAC&AH, M-3-1841; Ibid., 15-3-1841. 
2199 DAN 1(1827) XII , 351-352. 
2200 Het kritisch lampje, 139. 
2211 De tooneelkijker II , 266. 
2222 Ibid. 
2233 DAN 6 (1832) XII , 355. 
2244 DNM, 467. 
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Majofskii  wist volgens de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Han-
delsbladdelsblad in het toneelspel Arthur, of zestien jaren later, van Dupeuty, Fontan en 
Davrigny,, de toeschouwers tot tranen toe te bewegen. Zij vervulde de rol van Ma-
ria,, 'de teedere, wreed verlatene moeder', die haar zoon Ar thur had moeten af-
staann en hem na zestien jaar ' in een vreemd land, met de gespaarde penningen' 
gingg zoeken'.225 De krant getuigt waarom het spel van Naret Koning in dit senti-
mentelee drama zo roerend was: 

[...]]  hare vurige moederliefde, waardoor zij, om het geluk van den wedergevonden zoon, 
diee zijne moeder nog niet kent, te bevorderen, van den moedernaam wil afstand doen, in 
eenn woord al de schakeringen van deze zoo moeijelijke rol, werden door haar met een vol-
maaktt talent voorgesteld.226 

Dee actrice werd, samen met haar confraters Engelman en Peters, na afloop door 
hett 'opgetogen' publ iek op het podium geroepen.227 Di t drietal bepaalde ook in 
hett bovengenoemde toneelspel Het geheim de gunstige uitslag. O ok Kamphui-
zen-Snoekk wordt nog eens aangehaald, dan in positieve zin. Ondanks de misstap 
inn De kruisvaarders was zij blijkens een ingezonden stuk in de Nieuwe Amster-
damschedamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 'de lieveling van het publiek'. Zij 
wist t 

doorr haar natuurlijk spel, en hoog kunstvermogen, [de toeschouwer] nu eens eenen traan 
uitt de oogen [te persen], en dan weder door hare naïviteit het hart [te vervrolijken], zon-
derr dat immer de kieschheid of wel opgevoede toon daarbij verloren ging.228 

Evenalss Naret Koning was Kamphuizen-Snoek in staat 'de fijnste schakeringen 
vann karakter en gevoel' uitte drukken, zoals zij in 1817 deed in Beaumarchais*  to-
neelspell  De tweede Tartuffe, of de schuldige moeder.229 Niet alleen in het toneel-
spel,, maar ook in andere genres was deze actrice op haar plaats. De criticus be-
schouwdee haar als de 'eerste actrice' in het 'hooge Blijspel', maar zij was ook 'met 
denn toon der groote wereld, zoo noodig tot de uitvoering van deftige tooneel-
stukken,, geheel bekend'.230 

Veell  meer verwijzingen naar de publ iekswaardering voor bepaalde acteurs ben 
ikk in de categorie tijdelij k succesvolle toneelspelen niet tegengekomen. De verwij-
zingenn naar succesvolle acteurs in de andere genres zijn nog schaarser. Van de 
treurspelacteurss noemen de critici, behalve Snoek in Michiel Adriaanszoon de 
Ruiter,Ruiter, te Syracuse, Nicolaas Vroombrouck (1791-1850), Marten Westerman, 
Christ inee Elizabeth van Ollefen-da Silva en Reinier Engelman. De eerste drie 
werdenn na afloop van hun optreden in Soumets treurspel Jeanne d'Arc, of de 
maagdmaagd van Orleans door het publiek 'ui tgeroepen' (op het toneel geroepen), maar 

2255 NAC&AH, 22-12-1838. 
2266 Ibid. 
2277 Ibid. 
2288 NAC&AH, 27-2-1835. 
2299 De tooneelkijker II , 333. 
2300 Ibid., 333-334. 
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overr de aard van hun spel weidt de recensent nauwelijks uit. Wel merkt hij op dat 
Vann Ollefen-da Silva 'met gevoel' gespeeld had.231 Engelman trad met succes op in 
hett treurspel Radboud de tweede, koning van Friesland, maar nadere informatie 
ontbreektt ook hier.232 

Dee losheid en vrolijkheid van onder anderen Kamphuizen-Snoek en Rosenveldt 
droegg ook bij tot de algemene bijval van het eerder genoemde blijspel De huis-
dokter.dokter.22^ ^ 

Vann de uitvoerders van het zangspel werden volgens berichten in de tijdschrif-
tenn met name Louisa Johanna Stoetz-Majofski, Mimi Engelman-Bia, Koosje Na-
rett Koning-Majofski, en de tijdelijk geëngageerde zangers Voet en Miller toege-
juicht,, maar de precieze reden blijf t verhuld.234 

ActeursActeurs in niet-succesvolle toneelvoorstellingen I Het belang van een goede ac-
teursprestatiee voor het succes van een voorstelling wordt bevestigd door de wer-
kenn die mislukten. Ofschoon een enkele keer de uitvoerders van deze voorstellin-
genn toegejuicht werden,235 leest men vaak dat het spel de recensent in elk geval 
tegenviel.. Dikwijl s zou de tegenvallende acteursprestatie de uiteindelijke oorzaak 
vann het mislukken zijn; de volgens de recensenten soms slechte kwaliteit van het 
dramaa zelf werd niet gecompenseerd door goed spel van de acteurs. Vreedenbergs 
vaderlandss toneelspel Graaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heili-
gerleegerlee bijvoorbeeld wordt gekarakteriseerd als een 'ongelukkig dramatisch voort-
brengsel'.2366 Toch zou het volgens de Vaderlandsche letteroefeningen, die alleen de 
dramatekstt recenseerden, bij een goede uitvoering door de acteurs 

niett zonder belangstelling ten einde [te] zien spelen [zijn] door ieder, die het te voren niet 
gelezenn heeft: want kent men het eenmaal, dan heeft het te weinig treffends, om het meer-
malenn bij te wonen. Het is dus een stuk, dat slagen kan, en echter nimmer een' blijvenden 
opgangg zal maken.237 

Hett werk kende echter noch een blijvende opgang, noch een geslaagde receptie, 
wantt het werd volgens Melpomene en Thalia door de spelers 'niet wel gediend'; 
alleenn Reinier Engelman deed al het mogelijke om het stuk 'op te houden, en ware 
ditt ook niet door hem geschied, dan zoude dit nieuwe tooneelgewrocht nog min-
derr bevallen hebben'.238 

Dee criticus van De arke noach's vond Bousquets vaderlands treurspel Amster-
damdam in 1672 een 'Vaderlandsch pronkstuk van verveling', waarvan 'niemand zei-
de,, na het vallen van de gordijn: ik kom terug ter verpoozing'. De reden hiervan 

2311 DNM, 468. 
2322 NAC&AH, 16-4-1839. 
2333 De tooneelkijker III, 266. 
2344 AKLB (1834)1, 218; NAC&AH, 26-3-1834; ld, 12-5-1840; ld, 13-10-1840. 
2355 Melpomene en Thalia, 27 (Adolph en Clara); ld. 24 (De jonge driftige vrouw); NAC&AH, 
6-5-18399 (Hamelin); DAN 6 (1832) I, 28-29 (De ongehuwden). 
2366 Melpomene en Thalia, 23. 
2377 VLO (1835) 1,183. 
2388 Melpomene en Thalia, 22-23. 
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wass waarschijnlijk de geringe rolvastheid en, als ik het goed zie, het uit hun rol 
vallenn van de acteurs: 

HuydecoperHuydecoper [bedreigde] den raad en de parterre te gelijk [en] Wits, van Waveren, Had-
doek,doek, de hoplieden enz [traden] te voren [...] en [wisselden] met den soufleur woorden [...] 
reedss in het tweede bedrijf.239 

Vann Picards blijspel De gebroeders Philibert, of het misverstand meende De 
tooneelkijkertooneelkijker dat het stuk 'groot genoegen' zou kunnen geven, mits het goed werd 
uitgevoerd,, en dat was volgens de criticus niet het geval.240 O ok het Nederlandse 
Constantïa,Constantïa, keizerinne te Nicomedië, van Foppe, werd tijdens de eerste uitvoering 
slechtt gespeeld.241 Mogelijk was de slechte promot ie die het stuk daardoor kreeg, 
eenn reden voor het wegblijven van het publiek. De geringe aandacht voor het 
zangspell  Sulmona, van Hiemer, was naar het vermoeden van een schrijver van De 
arkearke noacb's immers ook te wijten aan negatieve reclame, met name van 

sommigee liefhebbers der muzijk, die iedereen hun oordeel opdringen, en meest alles wat 
err gespeeld en gezongen wordt, verachten, om daardoor den naam van kenner te verwer-
ven.. Deze hebben misschien weder alom rondgebazuind, dat Sulmona slecht uitgevoerd 
is. . 

Hett zangspel was nog wel van oorsprong Duits, waarvan men wel enige popula-
riteitt had mogen verwachten, zo betoogde de scribent.242 Slechte zangkunst van de 
acteurss in de Stadsschouwburg had tot gevolg dat operaliefhebbers de Franse en 
Hoogdui tschee schouwburgen, waar beter gezongen werd, prefereerden, zo wordt 
tenslottee vermeld naar aanleiding van Van Lenneps zangspel Haarlems verlos-
sing.sing.22^ ^ 

I nn het licht van de voorgaande paragrafen is het opvallend dat bij de niet-suc-
cesvollee toneelwerken de namen van eerste acteurs als Snoek, Ziesenis, Grevelink 
enn Muller nauwelijks in de recensies voorkomen. Nu waren de meeste niet-suc-
cesvollee voorstell ingen toneelspelen en genoten deze acteurs vooral bekendheid in 
treurspelen.. Toch is het veelzeggend dat juist voorstellingen waarin deze spelers 
kennelijkk niet optraden, geen succes hadden. 

ConclusieConclusie I Ui t het bovenstaande valt op te maken dat een goede acteursprestatie 
inn het algemeen het succes van voorstellingen positief beïnvloed heeft. Niet hele-
maall  duidelijk is welke elementen het algemene publiek in het bijzonder waar-
deerde. . 

Specifiekee acteurs worden bij de tijdelijke succesvoorstellingen relatief zelden 
aangemerktt als receptiesturende factor. De namen die in de besprekingen naar vo-
renn komen - inclusief die welke niet met de publieksreceptie in verband gebracht 

2399 DAN 5 (1831) III , 91-93. 
2400 De tooneelkijker II , 207, 209-210. 
2411 NAC&AH,17-U-\S35. 
2422 DAN 6 (1832) II , 65-66. 
2433 D4W 7 (1834) III , 82. 
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wordenn -, zijn bovendien divers. Er is dus geen aanwijzing dat enkele acteurs de 
receptiee van deze succesvoorstellingen nadrukkelijk bepaalden. In die zin lijk t er 
daarbijj  dan ook geen sprake te zijn van echte steracteurs. 

Di tt was waarschijnlijk wel het geval bij de langdurig en canoniek succesvolle 
voorstellingen.. Opvallend is dat de eerste treurspelacteur en -actrice dikwijl s ex-
pliciett genoemd worden als het gaat om de motivatie voor theaterbezoek of om de 
reactiee op de voorstelling van de zijde van het publiek. Van de acteurs had Snoek 
grotee betekenis. Ook zijn opvolgers hebben de receptie waarschijnlijk gunstig 
beïnvloed,, al is het mogelijk dat zij minder bepalend waren voor het succes van 
eenn voorstelling dan hun voorganger. Na Snoeks dood was er immers aanvanke-
lij kk sprake van een kleine inzinking in het succes van de stukken waarin hij een rol 
had.. Dit is misschien ook waarneembaar in de gemiddelde recettes van de treur-
spelen,, die in de periode 1828-29 tot en met 1830-31 iets lager waren dan in ande-
ree jaren. Zowel de treurspelrecettes als het succes van de eerste acteur lijken zich 
naa verloop van tijd hersteld te hebben. Snoeks verdwijnen heeft dus niet tot gevolg 
gehadd dat de stukken waarin hij speelde, niet meer gezien werden. Wel hebben 
toenn waarschijnlijk ook andere factoren dan het optreden van de eerste acteur al-
leen,, invloed gehad op de receptie. 

Vann de actrices was vermoedelijk Ziesenis het grote voorbeeld, maar omdat zij 
inn mijn onderzoeksperiode nog maar zelden optrad, heeft zij minder invloed op 
dee receptie gehad. Haar opvolgsters worden steeds in positieve zin vermeld, maar 
vann een duidelijke voorkeur voor een van hen lijk t geen sprake te zijn. 

Anderee acteurs worden bij de langdurige en canonieke succesvoorstellingen 
minderr vaak met de publieksreceptie in verband gebracht. De spelers die wel met 
namee genoemd werden, Rosenveldt en Jelgerhuis bijvoorbeeld, hebben ongetwij-
feldd bijgedragen tot het succes van de gerecenseerde voorstellingen. Toch waren zij 
vermoedelijkk niet de enigen van wie een positieve werking op de receptie uitging; 
zijj  waren ook niet noodzakelijk geliefder dan de overige spelers. Andere vertolkers 
wordenn namelijk dikwijl s op een welwillende manier door de recensenten bespro-
kenn en men kan zich niet altijd aan de indruk onttrekken dat die acteurs ook bij het 
algemenee publiek in de gunst stonden - vooral wanneer vermeld wordt dat de be-
zoekerss de voorstelling als geheel gewaardeerd hadden. Dit alles staat vermoede-
lij kk in verband met het belang van een goede acteerprestatie in het algemeen. 

Dee specifieke speelwijze van de acteurs en actrices wordt nauwelijks aan de pu-
blieksreceptiee gerelateerd. Bij de tijdelijke succesvoorstellingen geven de geregis-
treerdee loftuigingen van het algemene publiek wel enige aanwijzingen over de ge-
prefereerdee speelwijze, maar erg betrouwbaar zijn die niet. Het aantal referenties 
iss nogal klein en de kwalitatieve opmerkingen zijn door de recensenten vastge-
legd.. In hoeverre daarmee de smaak van het algemene publiek of die van de critici 
geëtaleerdd is, is niet helemaal duidelijk. Bij de andere succesvoorstellingen is het 
nogg moeilijker vast te stellen of het publiek wel een bijzondere voorkeur had voor 
eenn bepaald soort spel, nog afgezien van de vraag of de speelwijzen van de acteurs 
onderlingg zoveel verschilden. 
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Decor Decor 
TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I Op de toneelaffiches valt de nadrukkeli jke aanpri j-
zingg van nieuwe decoraties op, zowel tijdens het acteursbestuur als onder de com-
missarissen.. Op het affiche van 15 april 1818 stond bijvoorbeeld onder de titel van 
hett bal let-pantomime De schoone Arsene de mededeling 

Versierdd met nieuwe DECORATIEN. Door de tooneelschilders Wennink en De Vries. 

Hett zangspel Het vrijscbot, of de zwarte jager (libretto van Kind), naar Webers 
DerDer Freiscbütz, werd 6 oktober 1827 geafficheerd met de vermelding 

Versierdd met nieuwe Decoratien, vervaardigd door en onder opzigt van den Heer F.J. 
Pfeifferr Jr., Lid der Koninklijke Akademie alhier en Decorateur aan den Stads Schouw-
burg. . 

N ieuwee decors werden niet alleen voor de première vermeld, maar tijdens de hele 
looptijdd van een toneelstuk. 

Hett decor lijk t dus een duidelijke publiekstrekker geweest te zijn. Die mening 
warenn in elk geval de recensenten van De tooneelkijker toegedaan. Zij pleitten 
voorall  bij tragedies voor opluistering met nieuwe decors, omdat de opkomst van 
hett publ iek ermee vergroot zou kunnen worden.244 O ok de commissarissen lieten 
zichh in de verantwoording van hun hoge decoruitgaven aan het gemeentebestuur, 
inn deze zin uit. 

[...]]  hoe beter een stuk in deszelfs Decoratien en Kleding is gemonteerd, hoe meer zulks 
hett Publiek trekt.245 

Eenn concreet voorbeeld van de aantrekkingskracht van een nieuw decor geeft de 
criticuss van De arke noach's. Al s men hem wi l geloven, was vooral het decor van 
hett zangspel Het sprakelooze meisje van Portici, of het oproer van Napels (libret-
too van Scribe en Delavigne, muziek van Auber) voor de toeloop van het publiek 
verantwoordeli jk.. Een 'vuurspuwende berg, dat is wat te zeggen', zo luidde het 
lovendee commentaar van De arke noach's; 

zo'nn berg is voor zoo verre het mij bewust is, tot onzent in het muzenkoor nog niet te zien 
geweestt [...] Geen wonder dus, dat onze inwoners een uitstapje naar den berg deden, om zich 
hett Napolitaansch tafereel eigen te maken, en dat ieder naar gelang zijner omstandigheden 
[...]]  Zoo zat men dan ook voor zes stuivers in den engelenbak op den krater van de Vesuvi-
usus te turen; en, toen hij aanving te braken, rezen de haren der daargezetenen tot aan het hoog 
gewelff  omhoog. Het was een fraai schouwspel, en ik gevoel mijne pen te zwak, om den in-
drukk naar waarheid te kunnen beschrijven, welke het op alle gemoederen maakte.246 

N uu ging het hier om een ad hoe-decor. Of de bestaande decors en de classicistische 
off  romantische ad hoe-decors in gelijke mate publiekstrekkers waren, is niet op 
voorhandd duidelijk. Een indicatie dat ook de stock-decors op zijn minst door het 

2444 De tooneelkijker III , 339-340. 
2455 GAA 5177/53/1256, 25-6-1821. Zie ook GAA 5177/52/511; idem 62/1426; idem 86/1692. 
2466 DAN 2 (1828) XI , 352-353; ook: Ibid., 359-360. 
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publiekk gewaardeerd werden, geeft een artikel in Het nieuws van den dag uit 
1890.. In dat jaar werd de schouwburg voor de tweede keer in krap honderdtwin-
tigg jaar door brand verwoest, hetgeen voor de journalist aanleiding was de verlo-
renn gegane decors nog eens de revue te laten passeren. Hi j brengt naar voren dat 
ookk nog in de tweede helft van de negentiende eeuw de standaarddoeken van na 
17744 grote vermaardheid bezaten.247 Al s de standaarddecors inderdaad na mijn 
onderzoeksperiodee nog met succes gebruikt werden is er geen reden aan te nemen 
datt dat niet gold voor de periode vóór 1841. 

Natuurl i jkk kon ook de meer of minder goede keuze van het decor uit de stan-
daardverzameling,, de al dan niet geslaagde combinatie van de composit ie, en de 
meerr of mindere zorgvuldigheid bij de tentoonstell ing van de decors op de toeloop 
off  waardering van invloed zijn. Ten aanzien van de bij het toneelstuk passende de-
corkeuzee maakten de toneelrecensenten doorgaans niet duidelijk wat het publ iek 
daarvann vond. De reactie van het publiek op een al dan niet geslaagd composietde-
corr komt sporadisch aan de orde. Impliciet komt de receptie van het grote publ iek 
naarr voren bij de zorgvuldigheid van de expositie en de changementen. Zo namen 
dee commissarissen in de notulen van hun vergaderingen uit 1821 de notit ie op, dat 

dee mindere activiteit van de timmerlieden die de schouwburg moeten changeren [...] veel 
nadeell  aan de uitslag der stukken en vooral aan de balletten [brengt].248 

Dee eerder genoemde verbetering aan de galeien blijk t ook in dit verband begrepen 
tee moeten worden. 

[...]]  hoezeer de berekende onkosten voor nieuwe geleyen en schyven onder de schermen 
aanzienlykk zyn, het daarstellen van dezelve echter niet verwerpelyk kan zyn, uit hoofde 
derr voordeele die dezelve beloven te zullen opleveren, namelyk Dat de schermen by het 
changerenn niet meer zouden kunnen vasthaken, maar geredelyk voort zouden schuiven, 
waardoorr de werklieden die by nalatigheid in het volvoeren hunner pligt, zich altyd op de 
verkeerdee inrigting der schermen beroepen, ten eenenmaal van dit voorwendzel versto-
kenn zouden zyn, en zich mitsdien tot meerdere oplettendheid zouden zien dringen.249 

O okk uit De tooneelkijker komt het gebrekkige changeren naar voren; bij een op-
voeringg van het bal let-pantomime De gedwarsboomde minnarijen van Arlequin 
enen Colombine, of de tooverhoorn in 1815 was het veranderen van de decoraties 
'nogg al tegen gewoonte' goed gegaan.250 

2477 Ik neem aan dat hij de opinie van zijn tijd juist weergaf, al vind ik zijn argumentatie niet erg 
sterk;; de beroemdheid van de oude schilderingen illustreerde de journalist op de volgende wijze: 
'Alss de oude, kunstzinnige tooneelmeester Frans Stemmerik de mooie [Gotische] zaal van Wal-
dorpp wilde hebben, riep hij den tooneelknechts toe: "Och, jongens, laat Waldorp even naar bene-
den!""  '.De volledige Gotische zaal zoals die door Waldorp was ontworpen, is, wegens geldgebrek, 
nooitt uitgevoerd; wel werden zes schermen en een stopdoek vervaardigd, die tezamen de zoge-
naamdee kamer vormden (N. Sluijter-Seijffert, 'De Amsterdamsche schouwburg van 1774', 38-
39);; vermoedelijk doelde de journalist op deze verkleinde Gotische zaal. 
2488 GAA 267/3, 6-10-1821. 
2499 GAA 267/3, 1-5-1822. 
2500 De tooneelkijker I, 127-128. 



206 6 44 Toneelbezoek van het anonieme kassapubliek 

O okk na de verbetering van de galeien mislukte het changeren nog wel eens.251 

Dee recensenten stoorden zich eraan, en die slordigheid moet ook de rest van het 
publiekk niet onberoerd hebben gelaten. Na de eerste uitvoering in 1829 van het 
succesvollee toneelmatig zangspel Oberon, koning der elf en (Von Giesecke), waar-
voorr nieuwe decors gebruikt werden, vroeg de criticus zich vertwijfeld af of men 
somss 'een denkbeeld van het gebrekkige in de machinerie aan onzen Stads-
schouwburgg wilde geven, door gedurig verkeerde decoratiën in te schuiven'. Men 
kann zich de consternatie in de zaal wel voorstellen bij de beschrijving die hij van 
dee foutieve decorwisselingen gaf. 

Wienss lachlust werd niet opgewekt, toen men in de algemeene decoratie-verwarring van 
hett laatste bedrijf, de handelende personen noodzaakte, om hun behoud te zoeken op den 
voorgrondd van het tooneel. De paleizen, tuinen, boomen en wolken, welke elkander den 
voorrangg betwisteden, om zich het eerst aan de aanschouwers te vertoonen, dreigden hen 
mett eenen gewissen dood of eene zware kneuzing, waarbij men, om de parodie te volma-
ken,, onverhoeds de gordijn liet vallen en de acteurs van het tooneel geheel afsloot.2'2 

Dee slechte ervaring met de uitvoering van de changementen in dit zangspel was 
voorr de commissarissen zelfs een reden om een huishoudeli jk reglement op te 
stellenn 'van het gene voortaan by het op het repertoire stellen van dergelyke om-
slagtigee vertooningen zal behooren te worden in acht genomen'. O ok moesten er 
klosjess aan de verschillende onderdelen van het decor met 'derzelver benamingen' 
wordenn aangebracht, ' ten einde alzoo alle vergissingen van de zyde der changeer-
derss te voorkomen.2 53 

Overigenss zou de oorzaak van de negatieve gang van zaken tijdens de première 
vann een toneelstuk wel eens te maken kunnen hebben gehad met de beperkte tij d 
diee men blijkbaar aan repetities besteedde. O ok met de decors werd naar het 
schijntt weinig geoefend; 'de eerste voorstell ing is eene groote repetitie', merkte de 
recensentt naar aanleiding van de vertoning van de Oberon op.254 

Somss lijk t het niet eens mogelijk geweest te zijn om het neerlaten van de decors 
vooraff  te repeteren; als wij Jacob van Lennep in zijn verzamelde toneelwerk mo-
genn geloven, mocht men soms al blij zijn als de nieuw vervaardigde decors op tijd 
inn de schouwburg arriveerden. Volgens hem kwam het wel voor dat de decors pas 
gereedd kwamen op het moment dat het toneelstuk waarvoor ze bestemd waren, al 
inn volle gang was. Di t bezorgde de auteur van het stuk benauwde ogenblikken, 
wantt met een welgekozen decor kon het succes van toneelstukken aanmerkelijk 
beïnvloedd worden, meende Van Lennep. Toen voor Thönes nastuk, het vaderlands 
tafereell  met zang Het verjaarfeest in november 1830 het decorstuk met de afbeel-
dingg van koning Willem I bij de aanvang van het stuk nog niet in de schouwburg 
aanwezigg was, zat 

2511 Pandora 99. 
2522 DAN 3 (1829) X, 311. 
2533 GAA 267/3, 6-1-1830. 
2544 DAN 3 (1829) X, 314. 
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dee schrijver, die op de uitwerking gerekend had, welke de verschijning van de beeltenis 
dess geliefden Konings zou maken, [...] in doodsangst.255 

Tochh kwam alles op het laatste moment nog goed. 

[...]]  want ter behoorlijker tijd verscheen het portret niet alleen, maar was zelfs de gelijke-
niss zoo treffend, dat het, daarom alleen, de daverendste toejuichingen, ook van minder 
loyalee onderdanen, ontlokt zou hebben.256 

Hett is denkbaar dat Van Lennep overdreef of dat zulk extreem haastwerk ui tzon-
derlijkk was, maar zeker is dat het op tij d in gereedheid brengen van nieuwe decors 
eenn probleem was; uit notities in de notulen van de commissarissen blijk t dat aan-
zienlijkk veel overwerk moest worden uitbetaald aan extra t immerlieden, die vaak 
moestenn worden ingehuurd om de nieuwe decoraties ' tot het op den bepaalden 
tyd'' af te krijgen. 

Naastt problemen met het changeren of het op tij d vervaardigen van het decor 
kwamm het voor dat bijzondere attr ibuten vast bleven zitten, zoals bij een voorstel-
lingg in 1821 van het bal let-pantomime De zegepraal der liefde, of het varken op 
eeneen rolwagentje. In dit ballet moest klaarblijkelijk 'dit machinale beest op zijne 
plankk met rol len' van een berg af bolderen, maar dat mislukte. Het werd 

doorr eene of andere struik boven op den berg, in zijne vlugt gestuit [...], en door de nim-
fenn van DIANA , niet volgens de intentie van den balletmeester, achterhaald [...] De klucht 
heeftt ons doen lagchen, maar de illusie was voorbij.257 

Dee betovering van het decor werd ook wel eens verstoord door een ongelukkige 
bewegingg van een acteur; zo werd in het romantisch toneelspel Het spook van 
Kotzebue e 

bijj  de afbranding van den Burg Rudenfels, waarmede het Stuk besloten wordt, de hoofd-
torenn van den Burg door één der vertooners met eenen puthaak, in het gezigt der Aan-
schouwerss [...] omvergehaald.258 

Slechtt uitgevoerde of geplande exposities hebben mogelijk het oordeel van het pu-
bliekk op de avond zelf nadelig beïnvloed, maar waarschijnlijk niet het succes van 
hett toneelstuk als zodanig. Andere uitvoeringen van hetzelfde stuk konden im-
merss beter tot stand gebracht zijn. 

DecorfrequentiesDecorfrequenties I Of het publiek een voorkeur had voor classicistische of ro-
mantischee decors is niet te achterhalen, omdat die niet allebei in dezelfde periode 
gemaaktt werden; het publiek kon tussen die twee stijlen niet kiezen - althans niet 
binnenn de Stadsschouwburg. Het is denkbaar dat andere theaters in de stad op de-

2555 J. van Lennep, 'Overzicht van de Saffo', in: Treur- en blijspelen (4 dln. Leiden [1880]), [dl.2], 
124. . 
2566 Ibidem. 
2577 De bijenkorf'I, 360. 
2588 De tooneelkijker I, 94. 
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corgebiedd vooruitstrevender waren - het Theatre Optique vertoonde bijvoorbeeld 
niet-classicistischee decors toen de Stadsschouwburg vermoedelijk nog alleen de oude 
coulissenn opstelde.259 Omdat de standaarddecors moeilijk los te koppelen zijn van 
hett toneelstuk waarvoor ze gebruikt werden, is de invloed van die decors op het to-
neelbezoekk slecht aan te geven. Ik heb daarom alleen onderzocht in hoeverre de na-
drukkelijkk geafficheerde nieuwe decors het toneelbezoek beïnvloedden. 

Inn totaal was in de periode 1814-1841 sprake van 94 nieuwe decoraties, gemid-
deldd drie per speeljaar.260 De meeste nieuwe decors werden ontworpen voor bal-
lettenn en zangspelen. Maar liefst 59 decoraties werden speciaal voor een ballet ver-
vaardigd,, vijftien voor een zangspel. Treurspelen kregen minder vaak een nieuwe 
achtergrondd (zes keer), evenals toneelspelen (acht keer); vijf van die toneelspelen 
haddenn het predikaat 'historisch' of 'geschiedkundig', één 'romantisch'.261 Een 
enkelee keer kregen andere 'tussensoorten' een nieuw decor: een 'geschiedkundig 
zinnebeeldigee voorstelling', een 'geschiedkundig tafereel' en een 'dramatisch ge-
dicht'.. Blijspelen kwamen er het meest bekaaid vanaf, want daarvoor werd geen 
enkell  nieuw decor vervaardigd. 

Bijj  het aantal nieuwe decors is een kleine piek waarneembaar in de jaren 1826-
1834,, met vier tot zes nieuwe achtergronden per speeljaar - hetzelfde geldt voor de 
korteree perioden van 1813-1816 en 1837-1838. De nieuwe settings werden van 
1826-1834,, behalve voor balletten, vooral ten behoeve van zangspelen vervaardigd. 

Ui tt de genreopsomming blijkt dat de meeste nieuwe decors gemaakt werden 
voorr nastukken: 61 in totaal, gemiddeld ongeveer twee per speeljaar. De hoofd-
spelenn moesten het vaker met de oude setting doen, want slechts ongeveer een der-
dee van het aantal nieuwe decors, 32 stuks, waren speciaal vervaardigd voor een 
hoofdspel;; gemiddeld nog niet één per speeljaar. 

Dee aantallen nieuwe decors vóór en na de bestuurswisseling van 1820 geven 
geenn aanleiding om te spreken van een fundamenteel verschillend decorbeleid on-
derr de beide directies. Wel wijst de relatieve opleving van nieuwe decors op een 
enigszinss grotere belangstelling voor nieuwe decoraties van de kant van de com-
missarissenn na 1826. Dit hangt samen met het propageren van het zangspel, waar-
voorr de meeste extra decors vervaardigd werden. 

RecettesRecettes I Of een nieuwe decoratie een versterkte rol vervulde als publiekstrek-
ker,, valt te controleren door een vergelijking te maken van de recettes bij de ver-
toningg van toneelstukken met en zonder nieuwe decors. Het genre moet dan na-
tuurlijkk gelijk blijven. Gezien het aantal opvoeringen, komt hiervoor wat betreft 
hett hoofdspel alleen het zangspel in aanmerking. 

2599 T. van den Berg, 'Het Theatre Optique van FJ. Pfeiffer. Een theater met bewegende schil-
derijen',derijen', Scenarium 8 (1984), 155-161. 
2600 Voor de speeljaren waarvoor de Aanteekeningen van Thöne gebruikt zijn, waren decorge-
gevenss niet helemaal volledig. Andere bronnen gaven nog eens negen nieuwe decors: Nieuivs van 
denden Dag, 22-2-1890; Van der Vijver, Wandelingen in en om Amsterdam, door — (Amsterdam 
1829),, 82. 
2611 Ook het historisch toneelspel Het turfschip van Breda werd met 'deszelfs decoratien' op-
gevoerd,, maar vóór mijn onderzoeksperiode, in 1812-13. 
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Zangspelenn met een nieuw decor blijken dan gemiddeld circa ƒ782 opgeleverd 
tee hebben (bij een aantal van 137 opvoeringen waarvan recettes bekend waren); 
zangspelenn zonder nieuw decor ƒ585 (bij een aantal van 212 opvoeringen). Dit 
lijk tt te wijzen op een grotere publieksbelangstelling wanneer het stuk in een nieu-
wee setting gespeeld werd, maar het is mogelijk dat zich hier ook andere factoren 
dedenn gelden. Zo heeft misschien de zaterdag hier een rol van betekenis gespeeld. 
Daaromm zijn de cijfers gesplitst naar opvoeringen tijdens zaterdagen aan de ene 
kantt en die tijdens de overige speeldagen aan de andere kant. De gemiddelde re-
cettess vertonen dan, in oplopende hoogte gepresenteerd, de volgende bedragen: 

zangspelenn zonder nieuw decor op doordeweekse weekdagen: circa ƒ545 
(N=166) ) 
zangspelenn met nieuw decor op doordeweekse dagen: circa ƒ692 (N=96) 
zangspelenn zonder nieuw decor op zaterdagen: circa ƒ 727 (N—46) 
zangspelenn met nieuw decor op zaterdagen: circa ƒ 992 (N=41). 

ConclusieConclusie I Hieruit kan geconcludeerd worden dat de zaterdag inderdaad op het 
bezoekk van invloed was, maar dat op die dag meer publiek een kaartje voor het 
stukk kocht als dit tegen de achtergrond van een nieuw decor werd opgevoerd. 
Ookk als het zangspel op andere dagen werd vertoond, was de recette hoger wan-
neerr een nieuw decor te bewonderen viel. Dit alles is een indicatie dat inderdaad 
eenn nieuwe decoratie van belang was voor de komst van het publiek bij de verto-
ningg van zangspelen. Het gewicht van de decoraties op de toeloop van de toe-
schouwerss wordt ook door De arke noacb's onderstreept.262 Het betreft in de be-
rekeningg overigens vrijwel uitsluitend versieringen die Pfeiffer maakte; de enige 
zangspelenn waarvan de nieuwe decoratie niet door hem was ontworpen, waren 
hett buiten zijn dienstverband opgevoerde toneelmatige zangspel Het tooneel-
klokjeklokje (1820), met decoraties van Wennink en De Vries; en het na zijn dood ver-
toondee zangspel-ballet Brama en Zoloé, of de verliefde Bayadere (Scribe, 1836), 
mett decoraties van De Vries en G. Rustman, die in dezelfde trant geschilderd wa-
renn als de decors van Pfeiffer. 

Off  de invloed van het decor zowel voor Pfeiffers romantische als voor de eer-
deree classicistische decoraties gold, is vanwege het gebrek aan recettes voor de be-
ginperiodee moeilijk uit te maken. Aangezien, zoals gebleken is, ook de nieuwe de-
corss in classicistische trant destijds een bijzonder verschijnsel waren, en de 
toneelaffichess ook deze decors met nadruk vermeldden, mag evenwel aangeno-
menn worden dat ook de nieuwe achtergronden uit de tijd vóór Pfeiffer het publiek 
stimuleerdenn om een lootje voor de voorstelling te kopen. 

Kostuum Kostuum 
TijdgenotenTijdgenoten aan het woord I In contemporaine getuigenissen treft men vrijwel 
geenn berichten over publiekswaardering van toneelkostuums aan. De commissa-
rissenn meenden niettemin dat kostuums, net als decors, een belangrijke functie als 

2622 DAN 5 (1831) IX, 311; ld. 6 (1832) XII , 364. 
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publiekstrekkerr hadden. Zij achtten het na hun aantreden van groot belang om het 
'halfverwoestee magazijn' zo snel mogelijk aan te vullen,263 omdat zij 'een goed 
voorzienn Magazyn [...] eene volktrekkende noodzakelijkheid' vonden.264 Zij be-
steeddenn echter meer geld aan decors dan aan kostuums, en vonden dus decors 
waarschijnlijkk belangrijker. 

FrequentieFrequentie en recettes I De invloed van bestaande kostuums op het toneelbezoek 
kann niet kwantitatief onderzocht worden. Ik beperk mij daarom tot nieuwe kos-
tuums.. De toneelaffiches maakten 37 keer melding van nieuwe kostuums; vóór 
18200 bij zes nastukken en één hoofdspel; na 1820 bij vijftien nastukken en vijf 
hoofdspelen.. Onder beide toneelbesturen werd dus ongeveer één nieuw kostuum 
perr speeljaar gefabriceerd. 

Hett is mogelijk dat het werkelijke aantal nieuwe kledingstukken iets hoger lag, 
omdatt de toneelbiljetten niet voor alle speeljaren bewaard zijn en de bronnen die 
voorr de reconstructie van het repertoire als aanvulling gebruikt zijn, niet altijd 
volledigg waren. Uit andere documenten weten wij bijvoorbeeld dat in 1822, 1824 
enn 1835 waarschijnlijk nieuwe kostuums vervaardigd werden voor, respectieve-
lijk ,, Van Walré's treurspel Diederijk en Willem van Holland; Foppes toneelmati-
gee voorstelling Het tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen 
StadsStads Schouwburgs; Mozarts, door Ogelwight op Nederlandse woorden gezette, 
zangspell  Don Juan, of de steenen gast. Tenminste één nieuwe jurk werd in 1821 
genaaidd voor Le Bruns treurspel Maria Stuart, koninginne van Schotland.265 Het 
gaatt bij de niet meegerekende kostuums echter waarschijnlijk om kleine aantallen, 
zodatt dit voor het onderzoek geen verschil maakt - als tenminste alle nieuwe kos-
tuumss geafficheerd werden. 

Off  dit laatste het geval was, is echter niet helemaal duidelijk. Zowel Jelgerhuis als 
Pfeifferr ontwierpen toneelkostuums,266 maar niet al hun ontwerpen zijn als 'nieuw 
kostuum'' op de toneelaffiches terug te vinden. Dit kan verschillende oorzaken heb-
ben.. Het is mogelijk dat de informatie op de toneelbiljetten volledig is, maar dat de 
schetsenn op een ander tijdstip of voor een andere schouwburg uitgevoerd werden. 
Hett is ook denkbaar dat veel ontwerpen nooit verder zijn gekomen dan de tekenta-
fell  en dus nooit als toneelkostuum op de planken te bewonderen zijn geweest. In bei-
dee gevallen is het aantal nieuwe kostuums beperkt tot ongeveer één per speeljaar. 

2633 GAA 5177/52/511, 15-3-1821. 
2644 GAA 5177/53/1256, 25-6-1821. 
2655 T. van den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam' (voorlopige inventaris van de 
decoratiess van FJ. Pfeiffer Jr.), TIN (Het tempelfeest, Don Juan, Diederijk en Willem); Pandora, 
1033 (Maria Stuart). De repertoire-informatie voor deze jaren is ontleend aan de aantekeningen 
vann Thöne, die niet op alle punten volledig zijn. 
2666 Voor Pfeiffer zie: T. van den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam' (voorlopige 
inventariss van de decoraties van F.J. Pfeiffer Jr.) en: Groote collectie doorgetrokken afbeeldingen 
vann costumes van alle tydvakken, gemaakt door F.J. Pfeiffer Jr., Coll. Tooneeltje v. SI. XII I (Pfeif-
ferss werkmateriaal), beide aanwezig op het TIN; voor Jelgerhuis zie diens 'Album met kostuum-
schetsenn ten behoeve van het toneel' en de 'Studiën van Klederdrachten voor alle tijden en volken 
tott narigt van den toneelspeler of kunstschilder verzameld door J. Jelgerhuis Rz.', beide eveneens 
opp het T IN . 
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Dee omgekeerde situatie is echter ook denkbaar: de ontwerpen werden allemaal 
uitgevoerdd en de nieuwe kleding werd in de schouwburg gebruikt, maar de affi-
chess vermeldden dat niet. Zoiets zou mogelijk zijn in het geval van Shakespeares 
Macbeth;Macbeth; de inventaris van de decor- en kostuumtekeningen van Pfeiffer geeft een 
nieuww ontwerp voor dit stuk,267 maar de affiches kondigden geen nieuw kostuum 
aan.. In dat geval was het aantal nieuwe kostuums groter dan ik veronderstel. 

Tochh is deze situatie niet waarschijnlijk; omdat het toneelbestuur dacht met 
nieuwee kleding meer publiek te kunnen trekken, lieten zij vermoedelijk voor elk 
nieuww kostuum op het affiche reclame maken. Ik veronderstel dan ook dat het 
aantall  nieuwe kostuums in de buurt van één per speeljaar lag. Daarmee was de in-
vloedd op het toneelbezoek tamelijk klein; als er van enige invloed sprake was, dan 
goldd dit voor hoogstens één toneelstuk per speeljaar. 

Off  dit laatste inderdaad het geval was, is met behulp van de recettes (nog) moei-
lijkerr te controleren dan bij de decors, omdat met een zo gering aantal nieuwe kos-
tuumss de betrouwbaarheid van de berekeningen afneemt; er zijn dan te veel ande-
ree factoren die de tellingen zouden kunnen beïnvloeden. 

ConclusieConclusie I Voor de invloed van het kostuum op het toneelbezoek zijn weinig 
'harde'' gegevens bruikbaar. De informatie die er is, leidt mijns inziens tot de con-
clusiee dat de directe invloed van nieuwe kostuums op de toeloop of de waardering 
vann het publiek gering was. Nieuwe kostuums kwamen waarschijnlijk betrekke-
lij kk weinig voor, en toen er op de toneeluitgaven bezuinigd moest worden, werd 
dee toneelkleding daarvan niet uitgezonderd. Contemporaine bronnen, zoals to-
neelrecensies,, hebben ook weinig aandacht voor toneelkostuums. 

Di tt alles is op het eerste gezicht in tegenspraak met de bewering van de com-
missarissenn dat het spelen in prachtige kostuums het bezoekersaantal beïnvloed-
de.. Ik vermoed dat hun uitspraak hier in algemene betekenis moet worden opge-
vat.. Kostuums bepaalden waarschijnlijk niet de waardering van de individuele 
voorstellingen,, maar droegen wel aan de algemene luister van de opvoeringen in 
dee Stadsschouwburg bij. 

Err was, in elk geval vanuit kwantitatief oogpunt, geen sprake van verschil in be-
langstellingg voor toneelkleding bij de twee verschillende toneeldirecties. 

4.1.33 Conclusie 

Hett grote publiek heeft zich bij het schouwburgbezoek vooral laten leiden door 
contextuelee factoren. Zowel uit informatie van tijdgenoten als uit de cijfers komt 
dee zaterdag - uitgaansdag bij uitstek - als belangrijke, vermoedelijk zelfs de voor-
naamste,, publiekstrekker naar voren. De tijdgenoten en de cijfers convergeren 
ookk wat betreft de warme voorjaars- en zomermaanden mei en augustus, die het 
bezoekk negatief beïnvloedden, en de koude wintermaanden januari en februari, 
diee een positieve invloed hadden. 

2677 T. van den Berg, 'Lijst van werken in het NThl, Amsterdam', inventaris nr. 182, 183. 
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Vann de bijzondere contextuele factoren trok de kermis in september meer pu-
bliekk dan gemiddeld, maar omdat van een redelijk volle zaal waarschijnlijk toch 
niett altijd sprake was (slechts in minder dan de helft van de speeljaren), lijk t de in-
vloedd door tijdgenoten wel eens overschat. De Belgische Opstand en de cholera 
warenn verantwoordelijk voor minder publiek in 1830-31 tot en met 1832-33. De 
aanwezigheidd van de koning betekende daarentegen vrijwel altijd een volle zaal. 

Alss met de belangrijke invloed van de weekdag rekening gehouden wordt, zijn 
err andere elementen aan te wijzen die ook op het toneelbezoek van invloed waren. 
Omdatt deze effecten minder prominent naar voren komen dan de zaterdag, heb-
benn zij mogelijk minder invloed gehad, of golden zij misschien voor een deelgroep 
vann het publiek. 

Zoo hebben ook enkele toneelmatige factoren het toneelbezoek beïnvloed. Van 
dee bijzondere gelegenheden moeten de benefietvoorstellingen voor het Fonds 
voorr toneelspelers in negatieve zin genoemd worden: het publiek liet het dan 
meestall  afweten. Dit komt zowel uit de cijfers als uit opmerkingen van tijdgeno-
tenn naar voren, maar dezen lieten zich vrijwel niet over andere bijzondere gele-
genhedenn uit. Volgens de cijfers trok ongeveer een derde van de debuten het pu-
bliekk aan, vooral op maandag. Het is echter denkbaar dat claqueurs de hoge 
recettess van debuten veroorzaakten. Als zij vooral uit minder weigestelden gere-
cruteerdd waren, zou dat ook de maandagse belangstelling voor debuten kunnen 
verklaren,, omdat op die dag met name minder welgesteld publiek de schouwburg 
bezocht.. Ook benefieten hadden in het algemeen enige invloed op het bezoek, 
waarvoorr waarschijnlijk eerder de beneficiant dan het toneelstuk verantwoorde-
lij kk was, zoals tijdgenoten wel eens beweerden. Ook nu had de maandag extra 
aantrekkingskracht.. Het optreden van liefhebbers was alleen op zaterdag van in-
vloed,, waarbij overigens het gespeelde toneelstuk mogelijk ook van belang was. 

Vann de dramatische factoren stond het genre bij tijdgenoten hoog op de agenda; 
geletterdenn wijdden er hele verhandelingen aan en in toneelrecensies kwam het 
onderwerpp vaak ter sprake. Contemporaine geschriften wijzen er nogal eens op 
datt het publiek geen belangstelling meer had voor 'klassieke' treur- en blijspelen, 
enn liever een nieuwe 'tussensoort' als het toneelspel, of een vaudeville bezocht; 
ookk sommige zangspelen waren in trek. Dit had volgens tijdgenoten met een 
voorkeurr voor decor en kostuum, en 'beweging' in de handeling te maken. Hier-
meee stond het publiek tegenover de geletterden die over de genre-problematiek 
debatteerden,, maar verder had de publieksvoorkeur volgens sommige tijdgenoten 
nietss met standsverschil te maken. De Frans-georiënteerde 'grote' of 'fatsoenlijke' 
standd zou de richting aangegeven hebben die ook 'lagere' standen insloegen. An-
deree tijdgenoten meenden daarentegen dat juist de 'lagere' standen aanschouwe-
lij kk vermaak zochten. 

Dee cijfers geven iets hogere opvoeringsfrequenties van toneelspelen, met name 
vóórr 1820-21 en na 1833-34 (met een opleving in 1823-24 en 1824-25). Dat wijst 
opp enig succes bij het publiek. De recettes waren niet altijd bijzonder hoog, maar 
vanaff  1832-33 werden toneelspelvoorstellingen goed bezocht. Het kleinere aantal 
toneelspelenn in de tussenliggende periode had vooral te maken met het beleid van 
hett bestuur, dat de voorkeur gaf aan 'klassieke' genres en zangspelen. Tijdgenoten 
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constateerdenn na 1820-21 een spoedige herleving van het toneelspel ten gevolge 
vann aanpassing van de programmering aan de 'markt', maar omdat er pas na 1833-
344 van een min of meer structureel herstel sprake was, hebben zij de koerswijzi-
gingg van het bestuur in dit opzicht overdreven. Het beleid was ook verantwoor-
delijkk voor de (gedeeltelijke) verbanning van door De tooneelkijker als 
'melodrama'' bestempelde toneelspelen: die stonden van 1820-21 tot en met 1824-
255 en na 1832-33 mondjesmaat, en van 1825-26 tot en met 1832-33 helemaal niet 
opp het programma. Opmerkelijk is de frequente vertoning van toneelspelen op 
maandag.. Aangezien de recettes van toneelspelopvoeringen dan achterbleven bij 
diee van andere genres, lijk t het minder welgestelde maandagpubliek geen voor-
keurr te hebben gehad voor toneelspelen. Dit is niet in overeenstemming met wat 
sommigee tijdgenoten meenden. 

Zoalss ook tijdgenoten schreven, kwamen treurspelen vooral in de eerste drie 
seizoenenn na 1820-21 vaak voor het voetlicht. Ook dit kwam door het beleid van 
dee commissarissen. Later trad, onder meer door het opkomende zangspel sinds 
1825-26,, een daling van het aantal treurspelvoorstellingen op, die tussen 1829-30 
enn 1836-37 haar dieptepunt bereikte (met een enkele positieve piek in 1832-33). 
Ondankss deze fluctuatie kwam het aantal treurspelvoorstellingen niet opvallend 
onderr dat van andere genres. Wat dat betreft was het niet zo ernstig gesteld als 
sommigee tijdgenoten aangaven. De recettes van het treurspel waren gemiddeld 
veell  hoger dan van andere toneelsoorten, maar dit was voornamelijk aan de zater-
dagg te danken; op die dag waren de recettes bij voorstellingen van andere genres 
nogg hoger dan bij treurspelvoorstellingen. Anderzijds is het opvallend dat het 
treurspell  ook op maandagavond dikwijl s opvallend veel publiek trok. Dat het 
minderr welgestelde publiek slechts aanschouwelijk toneel wenste, zoals sommige 
tijdgenotenn meenden, lijk t dus niet waar te zijn. De cijfers wijzen op een 'behou-
dender'' soort publiek op maandag- dan op zaterdagavond. 

Dee vertoning van blijspelen lijk t het toneelbezoek niet erg beïnvloed te hebben. 
Anderss was dit bij het blijspel met zang (of vaudeville). Dit genre werd geduren-
dee de hele periode weinig als hoofdspel opgevoerd. De recettes waren daarentegen 
nooitt lager en in 1829-30 en 1831-32 zelfs veel hoger dan die van opvoeringen van 
anderee genres. Ook nu was de weinig voorkomende programmering van het gen-
ree waarschijnlijk aan het beleid van de commissarissen toe te schrijven. 

Hett zangspel werd in 1825-26 voornamelijk ingevoerd om te concurreren met 
dee twee buitenlandstalige theaters in Amsterdam, het Theatre Francais en de 
Hoogduitschee Schouwburg, waar onder meer ook opera's opgevoerd werden. 
Tochh wisselde het succes van de zangspelen in de Stadsschouwburg, wat tijdgeno-
tenn ook opmerkten. Nadat in 1826 een muziekschool opgericht was om de kwali-
teitt van de operazangers in de Stadsschouwburg te waarborgen, ging het aantal 
opvoeringenn met sprongen omhoog. Ook de recettes waren, tot 1829-30, tamelijk 
hoog,, maar daarna daalden zowel het aantal voorstellingen als de recettes geleide-
lijk .. Het onderwijs op de muziekschool had niet veel invloed op het zangtalent, en 
anderee theaters bleven vermoedelijk concurrerend. De afnemende belangstelling 
voorr het zangspel gold waarschijnlijk niet voor het genre als geheel, aangezien in-
dividuelee opera's succesvol bleven. 
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Dee broncultuur van de toneelstukken was ook van belang voor het toneelbe-
zoek.. Tijdgenoten registreerden een groot aantal vertalingen van vooral Franse 
stukken,, waarvoor onder meer de verfranste smaak van het 'gegoede' publiek, en 
dee navolging bij andere toeschouwers, verantwoordelijk was. Omdat de commis-
sarissenn de vorming van een nationale 'volksgeest' belangrijk vonden, beijverden 
zijj  zich voor de programmering van Nederlandse stukken, volgens tijdgenoten te-
genn de wens van het publiek in. Daardoor zouden de commissarissen zich toch al 
gauww weer aan de 'markt' aangepast en op vertalingen teruggegrepen hebben. Al -
leenn gedurende de Belgische Opstand zou met de vertoning van veel Nederlands 
repertoiree en een goede opkomst van het publiek, de vaderlandse invloed op de 
'volksgeest'' tot stand gekomen zijn. 

Dee cijfers laten inderdaad veel meer (Franse) vertalingen dan oorspronkelijke 
stukkenn zien, ook onder het bewind van de commissarissen; pas na 1830-31 daal-
dee het aantal opvoeringen van Franse vertalingen meer structureel. De recettes im-
plicerenn echter niet direct een publieksvoorkeur voor vertalingen, aangezien die 
gemiddeldd of iets beneden gemiddeld waren. De recettes van Nederlandse stuk-
kenn waren daarentegen vaak boven gemiddeld. In de eerste drie speeljaren na de 
Belgischee Opstand behielden Nederlandse toneelstukken als enige hun goede re-
cettes.. Toch was ook nu de weekdag voor de hoogte van de recettes soms van 
doorslaggevendee betekenis. De commissarissen programmeerden op de drukbe-
zochtee zaterdag, met name van 1820-21 tot 1822-23, veel Nederlandse stukken, 
waarschijnlijkk met het oog op de 'volksgeest'. Als wij ons beperken tot het meest 
voorkomendee genre op zaterdag, het treurspel, dan blijkt dat Franse treurspelen 
inn de meeste speeljaren beter bezocht werden dan Nederlandse. Op maandag en 
woensdagg waren het daarentegen in enkele speeljaren alléén stukken van Neder-
landsee oorsprong die beter bezocht werden dan gemiddeld. 

Hett item 'auteur' had in zoverre invloed op het toneelbezoek, dat vooral veel 
achttiende-eeuwsee auteurs veel gespeeld en goed bezocht werden; zij schreven 
voornamelijkk treur- en blijspelen. Succesvolle negentiende-eeuwse auteurs schre-
venn gevarieerdere genres. Ook de Nederlandse achtergrond van auteurs speelde 
eenn positieve rol bij het toneelbezoek. Voorstellingen van de Duitser Kotzebue 
werdenn eveneens vaak geprogrammeerd en goed bezocht. Vóór en na 1820-21 is 
err geen groot verschil te constateren tussen de programmering van klassieke-clas-
sicistischee versus 'moderne' auteurs. 

Tijdgenotenn en cijfers wijzen er op, dat het publiek meer voorstellingen van 
Fransee dan van Italiaanse componisten bezocht; Duitse componisten stonden wat 
bezoekcijferss betreft op de tweede, Nederlandse op de laatste plaats. Enkele indi-
viduelee componisten waren heel succesvol: Auber, Weber, Van Bree, Rossini en 
Mozart. . 

Vann de scenische factoren lijk t de acteur voornamelijk in het algemeen een rol 
vann betekenis gespeeld te hebben; een goede acteursprestatie van de hele cast deed 
dee receptie goed - ik spreek nu namens de recensenten die hier tot bron dienden. 
Bijj  het door mij om onderzoekstechnische redenen gemaakte onderscheid in 
Canonieke',, 'langdurige', 'tijdelijke' succesvoorstellingen en 'flops', bleek er bij de 
tijdelijkee succesvoorstellingen geen sprake te zijn van echte steracteurs. Bij de 
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canoniekee en langdurige succesvoorstellingen lijk t de eerste acteur of actrice het 
bezoekk of de gunstige receptie wel gunstig beïnvloed te hebben; vooral Snoek en 
Ziesenis-Wattierr speelden wat dit betreft een rol (maar de laatste nam al in het be-
ginn van mijn onderzoeksperidoe afscheid van het toneel). Er is geen voorkeur 
voorr een bepaalde speelwijze af te leiden. 

Eenn nieuw decor was wel op het bezoek van invloed; het gaat dan om 'romanti-
sche'' decoraties van Pfeiffer, voor zangspelvoorstellingen. Of die invloed ook 
voorr 'classicistische' decors gold, is wegens gebrek aan recettes niet te achterhalen. 
Nieuwee kostuums lijken daarentegen het toneelbezoek van afzonderlijke voor-
stellingenn niet beïnvloed te hebben, maar alleen in algemene zin aan de luister van 
dee voorstellingen bijgedragen te hebben. 

Ikk heb in dit hoofdstuk gekeken naar zowel de perceptie van tijdgenoten, als de 
cijferss aangaande het toneelbezoek. Naar mijn indruk nebben de tijdgenoten hun 
eigenn preoccupatie met bepaalde onderwerpen wel eens te zeer op het publiek van 
toepassingg geacht; zij hechtten bijvoorbeeld belang aan genre en broncultuur, 
maarr het publiek liet zich bij het toneelbezoek waarschijnlijk eerder door de uit-
gaansdagg leiden. Al hebben de tijdgenoten wel eens overdreven, hun visie op het 
toneelbezoekk door het publiek komt niettemin in grote lijnen overeen met wat de 
cijferss aangeven. Differentiatie ontbreekt echter wel eens, of wordt door tijdgeno-
tenn anders ingevuld: zo komt bij de scribenten niet naar voren dat op maandag 
treurspelenn goed bezocht werden, en op maandag en woensdag Nederlands re-
pertoiree soms veel publiek trok. 

Opvallendd is verder, dat het beleid van de commissarissen soms nogal eigenzin-
nigg was. Dit komt onder meer naar voren wanneer er sprake was van hoge opvoe-
ringsfrequentiess aan de ene kant en lage recettes aan de andere, of vice versa. De 
commissarissenn bleven bijvoorbeeld stug vasthouden aan Fondsvoorstellingen, 
terwijll  er haast geen publiek op af kwam. Vooral opvallend zijn de opvoerings-
aantallenn en de recettes bij toneelspelen. Het publiek lijkt , in enkele jaren, meer 
belangstellingg voor het toneelspel gehad te hebben dan de commissarissen. Dit 
geldtt overigens ook voor de vaudeville, of het blijspel met zang. De commissaris-
senn hielden bovendien vast aan de gewoonte om op zaterdag treurspelen te verto-
nen,, terwijl het publiek, of een deel daarvan, dan mogelijk liever toneelspelen zag. 
Zijj  maakten bovendien misschien een inschattingsfout wat betreft het maandag-
publiek,, dat in grotere getale opkwam bij de vertoning van een treurspel dan van 
eenn toneelspel. Verder is ook in dit verband opvallend dat toneelspelen die door 
tijdgenotenn als 'melodrama' betiteld zijn, na 1820-21 nauwelijks of niet voor het 
voetlichtt kwamen. De commissarissen lijken in al deze gevallen een sterk sturen-
dee rol gespeeld te hebben, soms tegen de voorkeur van het publiek in. 


