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55 Het succes van de voorstellingen bij 
hett anonieme schouwburgpubliek' 

Hett succes van een voorstelling wordt gemeten aan de hand van opvoeringsgege-
venss en recettes. Ik ga er vanuit dat een toneelstuk succes had als het vaak werd op-
gevoerdd en hoge recettes had. De grens leg ik bij de gemiddelde waarden van op-
voeringsfrequentiess en recettes. Over alle toneelstukken gemeten, bedraagt het ge-
middeldd aantal opvoeringen per toneelstuk zeven; het gemiddeld aantal speeljaren 
vierr en de gemiddelde recette per titel ƒ675,51. Strikt genomen levert de combina-
tiee van deze drie soorten getallen acht combinaties op; tabel 5.1 laat zien welke. 

Omdatt het mij om de grote lijnen gaat, onderzoek ik niet alle combinaties. Dit 
laatstee zou ook betekenen dat ik alle toneeluitvoeringen uit de onderzoeksperio-
dee zou moeten bespreken, wat alleen al uit tijdsoverwegingen praktisch niet haal-
baarr is. Ik kies die combinaties die de globale tendensen representeren: de rubrie-
kenn 1, 3 en 5. 

Toneelstukkenn uit de eerste categorie zijn werken die gedurende een grote reeks 
vann jaren vaak opgevoerd werden en veel geld opbrachten (nummer 1 in de tabel). 
Volgenss de zojuist gegeven indeling naar de duur van het succes, noem ik dit lang-
durigg succesvolle toneelstukken. Een voorbeeld hiervan is het zangspel Het spra-
keloozekelooze meisje van Portici, of bet oproer te Napels van Auber (libretto van Scribe) 
datt in vijf jaren tussen 1829 en 1839, met een onderbreking van 1831 tot en met 
1836,, eenenzestig opvoeringen telde met een gemiddelde recette van ruim ƒ900. 
Dee gemiddelde opvoeringsfrequentie bedraagt dus ruim twaalf. Een vroeger werk 
uitt deze categorie is het treurspel Alzire, of de Amerikanen van Voltaire, dat in de 
periodee 1813 tot 1827 in negen seizoenen op het toneel van de Stadsschouwburg 
terugkwamm en, gezien de hoge gemiddelde opbrengst van ruim ƒ800, waarschijn-
lij kk ook door veel toeschouwers bezocht werd. Deze tragedie beleefde echter 
steedss slechts één opvoering per jaar. Omdat niet van alle stukken recettes bekend 
zijn,, worden tot deze categorie ook gerekend de werken die alleen aan de eerste 
twééé voorwaarden voldoen- natuurlijk alleen wanneer de recette onbekend was. 
Hett is denkbaar dat zodoende ook toneelstukken zijn opgenomen die in werke-
lijkheidd buiten het grote succes vielen, maar dit bezwaar neem ik op de koop toe. 
Hett alternatief zou zijn dat een groot deel van de onderzoeksperiode buiten 
boordd valt en dat vind ik nog problematischer. 

11 Ofschoon het hier om voorstellingen in zijn totaliteit gaat, is het in de praktijk soms handiger 
omm over toneelstukken te praten, omdat bij het tellen vaak met de titel van een stuk gewerkt 
wordt;; er is natuurlijk wel rekening gehouden met andere uitvoeringen van een toneelstuk. 
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Tabell  5.1 Criteria succesvoorstellingen 

aantal l 
/oenngen n 

>7 7 
>7 7 
>7 7 
>7 7 
<7 7 
<7 7 
<7 7 
<7 7 

aantal l 
speeljaren n 

>4 4 
>4 4 
<4 4 
<4 4 
<4 4 
<4 4 
>4 4 
>4 4 

recette e 

>> ƒ675,51 
<< ƒ675,51 
>> ƒ675,51 
<< ƒ675,51 
<< ƒ675,51 
>> ƒ675,51 
>> ƒ675,51 
<< ƒ675,51 

Ofschoonn het uit de tabel niet valt op te maken, kan men binnen de categorie lang-
durigg successtuk nader onderscheid maken tussen 'gewoon' langdurige succes-
stukkenn en stukken die ik 'canoniek' noem. Het verschil zit in het aantal seizoe-
nenn waarin de werken op het repertoire stonden. Langdurig succesvol noem ik de 
stukkenn die gedurende veel seizoenen opgevoerd werden, maar die na verloop van 
tijdd toch van het programma verdwenen of juist later voor het eerst op het reper-
toiree verschenen. Canonieke stukken zijn de spelen die gedurende de gehele pe-
riode,, eventueel met korte onderbrekingen, op het repertoire bleven en ook steeds 
veell  publiek trokken, maar die per seizoen niet (noodzakelijk) uitzonderlijk vaak 
werdenn opgevoerd. Het meest pregnante voorbeeld van een canoniek stuk is Von-
delss Gijsbrecht van Aemstel, dat in alle seizoenen op het programma stond, met 
eenn totaal aantal opvoeringen van 163 en een gemiddelde recette van ƒ732,71. 

Err waren overigens slechts weinig stukken die tijdens alle 29 speeljaren werden 
vertoond.. De grens tussen de langdurige successtukken en de canonieke werken is 
dann ook niet erg scherp, zoals ook het voorbeeld van Voltaires Alzire, of de Ame-
rikanenrikanen laat zien. De lage gemiddelde opvoeringsfrequentie van dit stuk kan im-
merss heel goed te maken hebben met het tijdstip waarop het stuk in première ging; 
hett was een oud werk waarvan de eerste opvoering in de Stadsschouwburg lang 
vóórr mijn onderzoeksperiode had plaatsgevonden - vermoedelijk kort vóór of in 
hett laatste kwart van de achttiende eeuw2 - en het is begrijpelijk dat zo'n stuk in-
middelss een minder lange looptijd beschoren was dan sommige nieuwe toneel-
werken.. Toch had het ieder jaar weer hoge recettes. Het is goed denkbaar dat dit 
stukk in een eerdere periode canoniek genoemd zou kunnen worden; de uitgaven 
vann dit stuk die Van Aken in haar catalogus van toneelstukken in de Universiteits-
bibliotheekk van Amsterdam vermeldt, beslaan de periode 1764-1803.3 Voor mijn 

22 Het eerste jaar waarvoor Van Aken een gedrukte tekst van het toneelstuk vermeldt, is 1764, 
maarr gezien De Haas' achttiende-eeuwse repertoirelijst werd het in de Amsterdamse schouwburg 
vermoedelijkk niet vóór 1771-72 opgevoerd; Van Aken II , 263-264 en A.S. de Haas, Het repertoi-
rere van de Amsterdamse schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001). 
33 Worp noemt een andere, maar nog vroegere vertaling van het stuk uit 1739 (Drama en Theater 
II ,, 322). Volgens A.S. de Haas betreft dit een vertaling van F. de la Fontaine, waarvan een exem-
plaarr vermoedelijk alleen in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel te vinden is. 
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onderzoeksperiodee geldt het echter als een langdurig successtuk, aangezien het na 
1827,, in ieder geval voorlopig, van het repertoiree genomen werd - of het stuk na 
mijnn onderzoeksperiode nog werd opgevoerd, is mij niet bekend. 

Ditt alles betekent ook dat de term canoniek hier alleen betrekking heeft op de 
onderzoeksperiodee zelf; in hoeverre de toneelstukken ook buiten deze periode als 
zodanigg te beschouwen zijn, valt pas te beslissen als de hele opvoeringsgeschiede-
niss van een toneelstuk sinds de première wordt gereconstrueerd, maar dit gaat de 
perkenn van mijn onderzoek te buiten. 

Eenn volgende categorie omvat toneelstukken die slechts gedurende een beperkt 
aantall  jaren, maar daarbinnen wel veelvuldig, werden opgevoerd en hoge recettes 
hadden:: tijdelijke successtukken (nummer 3 in de tabel). Een voorbeeld is het 
treurspell  Raymond van Toulouse, of de Albigenzen van Ruijl. Dit werk werd in 
18355 negen keer - meer dan gemiddeld - voor een doorgaans veelhoofdig publiek 
vertoondd - de gemiddelde recette bedroeg bijna ƒ900 -, maar stond slechts één sei-
zoenn op het programma. In dat jaar had het stuk blijkbaar veel succes, maar het 
wass geen blijvertje. 

Bijj  deze categorie successtukken heb ik overigens nog een vierde criterium ge-
hanteerd,, de gemiddelde opvoeringsfrequentie, het aantal opvoeringen gedeeld 
doorr het aantal speeljaren. Deze bedraagt gemiddeld over de hele periode 2,1. Het 
invoerenn van een nieuwe maatstaf mag minder consequent zijn, maar het leek mij 
niett juist om bijvoorbeeld wel het zangspel Het vrouwtje van den Donau, of de 
koninginkoningin der spooknimpben van Hensier op de lijst toe te laten, dat tien keer in 
tweee speeljaren op de planken kwam, en niet het treurspel Michiel Adriaanszoon 
dede Ruiter, te Syracuse van Bousquet, dat in één jaar vijf keer werd opgevoerd. Bei-
dee stukken viel een gemiddelde opvoeringsfrequentie van vijf ten deel; was Mi-
chielchiel Adriaanszoon de Ruiter minder succesvol dan Het vrouwtje van den Do-
nau}nau} Dat kan ik niet bevestigen. Daarom heb ik tot de tijdelijke successtukken 
zowell  de werken gerekend die vaker dan gemiddeld werden opgevoerd én gedu-
rendee minder speeljaren dan gemiddeld geprogrammeerd waren én een hogere 
recettee dan gemiddeld te zien gaven; alsook de stukken die gedurende minder 
speeljarenn dan gemiddeld werden opgevoerd, maar wel een hogere gemiddelde 
opvoeringsfrequentiee - van 2,1 - én hogere opbrengsten dan gemiddeld hadden. 
Dee beperkte duur van het succes blijf t bij beide soorten toneelstukken gehand-
haafd.. Het verschil tussen beide zit in het totaal aantal opvoeringen, dat bij de laat-
stee groep ook minder dan het gemiddelde van zeven kan zijn. Ook bij het tijdelij -
kee succesrepertoire doen zich verder problemen voor waar de recettes van een 
toneelstukk niet bekend zijn, maar ook nu neem ik die voor lief. 

Dee laatste categorie bevat toneelstukken die slechts korte tijd op het repertoire 
stonden,, weinig keren uitgevoerd werden en slecht bezocht werden: niet-succes-
vollee toneelstukken (nummer 5 in de tabel). Een voorbeeld hiervan is het blijspel 
HetHet testament van Scribe en Delavigne, dat slechts één keer in één seizoen ver-
toondd werd en maar ƒ246,60 opbracht. Een complicatie bij de niet-successtukken 
is,, dat enkele werken die aan de betreffende voorwaarden voldoen, ook als nastuk 
werdenn opgevoerd. Indien een toneelstuk zo vaak in die hoedanigheid gepro-
grammeerdd werd en/of daarbij zulke hoge recettes vertoonde dat het boven de cri-
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teriaa van de niet-succesvolle stukken uitkwam, heb ik het van de lijst afgevoerd. 
Well  heb ik de werken laten staan die met inbegrip van de opvoeringen als nastuk, 
aann de criteria voldeden. 

Vann de toneelstukken die behoren tot de rubrieken 2, 4 en 6 tot en met 8 in de 
tabell  is, om uiteenlopende redenen, de mate van succes minder duidelijk dan van 
diee in de voorgaande rubrieken. Rubriek 4, 7 en 8 behelzen de werken die slechts 
opp één criterium boven gemiddeld scoren, hetzij op het aantal opvoeringen, hetzij 
opp het aantal speeljaren, hetzij op de hoogte van de recettes. Het is mogelijk dat 
hiertoee ook succesvolle toneelstukken behoren, maar omdat het mij te doen is om 
dee extremen, laat ik deze werken toch buiten beschouwing. Van de toneelstukken 
inn rubriek 2 en 6 zijn de opvoeringscijfers tegengesteld aan de opbrengstgetallen, 
inn de zin dat de twee soorten opvoeringscijfers beneden gemiddeld zijn en de re-
cettess boven gemiddeld, of vice versa. Ook dit duidt op een minder duidelijke 
matee van succes, die mogelijk bepaald werd door een verschil in esthetische of 
ethischee smaak tussen het bestuur, dat immers de stukken programmeerde en dus 
eenn zeker stempel op de opvoeringscijfers kon drukken, en het grote publiek, dat 
dee recettes bepaalde. Omdat het mij, nogmaals, gaat om de extremen en omdat 
voorr de laatste stelling bovendien geen 'harde' bewijzen voorhanden zijn, laat ik 
ookk de toneelstukken uit deze groep verder buiten beschouwing. 

5.11 CANONIEKE SUCCESVOORSTELLINGEN 

Toneelstukkenn die vrijwel de gehele periode, soms met kleine onderbrekingen, op 
hett repertoire stonden, gemiddeld vaak werden opgevoerd en een gemiddeld hoge 
recettee gaven, zijn opgenomen in tabel 5.2 (bijlage 4). Het aantal canonieke suc-
cesvoorstellingenn is vrij klein; daarom laat ik een kwantitatieve analyse van dit 
corpuss achterwege en beperk ik mij tot een bespreking van de publieksreceptie 
volgenss recensenten. 

5.1.11 Toneelrecensies4 

5.1.1.15.1.1.1 Contextuele factoren 

Hett meest gespeelde toneelstuk is Vondels Gijsbrecht van Aemstel, dat gewoonte-
getrouww elk jaar rond oudjaar in de Stadsschouwburg te zien was. De recensies 

44 Aspecten die de recensenten noemen als factor in een gunstige publieksreceptie, zijn in het al-
gemeenn te onderscheiden in contextuele, dramatische en scenische, maar die komen niet bij iedere 
succescategoriee allemaal aan bod; wat ik bespreek, is een afspiegeling van wat in de recensies aan 
dee orde komt. Contextuele aspecten zijn bijvoorbeeld die welke de verwachting van het publiek 
betreffen;; het weer; politieke of culturele gebeurtenissen. Dramatische aspecten betreffen zowel 
poëticalee en inhoudelijke noties; scenische bijvoorbeeld casting en enscenering. Het land van oor-
sprongg en de auteur van het stuk - gegevens die doorgaans wel op de toneelaffiches vermeld waren 
-- worden met het oog op de publieksreceptie vrijwel uitsluitend in algemene termen besproken, 
bijvoorbeeldd in opmerkingen over de veronderstelde voorkeur van het publiek voor oorspronke-
lij kk Frans toneel; zij komen zelden aan de orde in besprekingen van individuele successtukken. 
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maaktenn steeds melding van een goede opkomst. Het zal voornamelijk de traditie 
geweestt zijn die borg stond voor de gunstige receptie, zoals Het Tooneelklokje 
suggereerde: : 

Hijj  is dan tot onzent gezien en geacht, even als St. Nicolaas op den zesden December.5 

Anderee aspecten, zoals de nieuwe decors uit 1817 en 1838, of een bepaalde rolver-
deling—— het stuk werd elk jaar en partage gespee ld -konden de receptie natuurlijk 
nogg extra beïnvloeden, maar hiervan blijk t uit de recensies niets.6 

5.1.1.25.1.1.2 Dramatische factoren 

Al ss reden voor de aantrekkingskracht voor het publiek of de waardering door de 
toeschouwers,, noemden veel recensenten het 'k latergoud' van de voorstelling, de 
' toneelbegoochel ing',, het onderwerp, een bekende bron en 'toevallige' aspecten, 
voornameli jkk dramatische factoren.7 

Schonee schijn speelde volgens De tooneelkijker mee in de gunstige receptie van 
Wiselius'' treurspel Adel en Mathilda. Het is echter mogelijk, zelfs waarschijnlijk, 
datt de wens hier de vader van de gedachte was, want de Tooneelkijkers waren -
zoalss zij zelf herhaaldelijk beweerden - dezelfde poëticale en opvoedkundige me-
ningg toegedaan als de schrijver van dit toneelstuk. De strekking van diens inlei-
dingg op het treurspel werd dan ook grotendeels overgenomen. Daaronder ook de 
opvatt ingg dat een hedendaags dichter enigszins tegemoet moest komen aan de 'he-
dendaagschee zucht naar woeling en geraas', opdat de smaak van het publiek uit-
eindelijkk omgebogen kon worden in de richting van de welluidende vaderlandse 
poëzie.. De recensenten wezen niet duidelijk aan naar welke 'woelige' onderdelen 
dee voorkeur van het publiek uitging. Wel bespraken zij , in een passage waarin zij 
pleittenn voor het schrappen van onderdelen van het lange stuk, de zogenaamde 
'artt of spinning', die met die woeling in verband gebracht werd. Het hele derde be-
drij ff  zou weggestreept kunnen worden, want de personages beloofden elkaar 
daarin n 

stilzwijgendheidd en [houden] zoo goed woord, dat niemand in de twee volgende bedrij-
venn aan het voorgevallene denkt. Wat is dit anders dan art of spinning? alleen verschoon-
lij kk om de bedoeling des dichters, namelijk, om het sententieusen des Griekschen en het 
bedrijfvollee des Franschen treurspels, met de hedendaagsche zucht naar woeling en geraas 
zamenn te smelten.8 

Waarr de recensenten over de publieksreceptie spreken, maken zij meestal geen duidelijk onder-
scheidd tussen het motief voor het bezoek van een uitvoering, de werking tijdens de opvoering en 
dee evaluatie erna; derhalve lopen die elementen ook in mijn weergave enigszins door elkaar. 
55 Het Tooneelklokje, 147. 
66 Zie voor een opvoeringsgeschiedenis van de Gijsbrecht: B. Albach, Drie eeuwen Gijsbrecht 
vanvan Aemstel (Amsterdam 1937). 
77 Ook de rolverdeling of de speelwijze van de acteur worden genoemd, maar zulke aspecten 
zijnn in 4.1.2.3 aan de orde gekomen. Hier vermeld ik die daarom niet meer. 
88 De tooneelkijker II , 286. 
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O okk het onderwerp werd gerelateerd aan het 'moderne treurspel ', waarvoor im-
mers s 

geenn gelukkiger tijdvak dan dat der kruistogten [bestaat], toen dweepende heldenmoed en 
godsdienstijverr den riddergeest der vorsten en grooten ontvonkten, en hen van liefde en 
oorlogsroemm deden blaken.9 

Hett nationale sentiment werd bovendien aangesproken doordat Willem van Ho l-
landd als personage werd opgevoerd, de man die 'met de tooverroede der vader-
landsliefde,, ons met achting voor de heldendeugden onzer heilige voorvaderen 
bezielt'.10 0 

Overigenss was het onderwerp het publiek bekend via de 'bekende roman* van 
Cott in,, en ook dit aspect zou de receptie gunstig beïnvloed kunnen hebben: 

Wienn toch, die met het onderwerp dezes Treurspels reeds bekend was, en den schoonen 
Romann van Mevrouw COTTIN, Mathilda genaamd, gelezen heeft, zal het niet ten hoogste 
aangenaamm zijn, dat hij de trekken, door die beminnelijke Schrijfster voorgesteld, hier ziet 
verlevendigdd [...]?, 

zoo vroegen De Vaderlandsche letteroefeningen zich retorisch af.11 

Di tt tijdschrift wees ook op de invloed van de stijl; weliswaar ontbrak het in het 
stukk niet aan 'schoone, schitterende beschrijvingen' en waren 'de beelden [...] fraai 
enn meesterlijk, en [...] in den echten Oosterschen trant' geschetst, maar deze me-
taforenn waren niet erg 'opeengehoopt '. Hierdoor was het toneelstuk ook voor de 
minderr ontwikkelde schouwburgganger, de 'aanschouwer, te begrijpen, 'zonder 
datt hij daartoe geleerde aanteekeningen behoeft'.12 

Ietss dergelijks werd ook van De Marres treurspel Jacoba van Beieren, gravin 
vanvan Holland en Zeeland gezegd. Di t oude, maar nog steeds opgevoerde en gelief-
dee toneelstuk werd volgens De Atlas nog maar zelden geëvenaard 'in merg en pit 
vann dialoog': de personages in dit stuk 'spreken met elkander over hunne wezen-
lijk ee belangen, en gaan regt op den man af, zonder zich te verlustigen met de 
bloempjess der rhetor ika' en zonder, 'volgens de gewoonten onzer dagen, te decla-
merenn of in opgesmukte uitweidingen te vervallen'. De Marres stijl zorgde voor 
'eenee mate van waarheid, die de tooneelbegoocheling vermeerdert, en de belang-
stellingg van den aanhoorer gaande houdt' .13 

Dee vaderlandsliefde die in Adel en Mathilda naar voren gebracht was, werd ex-
plicieterr met de publieksreceptie verbonden in een recensie van N o m s z' treurspel 
MariaMaria van Lalain, of de verovering van Doornik, 'm een Algemeene konst- en let-
terbodeterbode uit 1815. 

[...]]  het kunstgewrocht toch, in hetwelk op zoovele plaatsen aan Vader WILLEM , aan den 
grondleggerr onzer onafhankelijkheid regt wordt gedaan; het welk de Nederlandsche op-

99 7<£,284. 
100 Ibid. 
111 VLO (1816) 1,484-485. 
122 7</.,484. 
133 De Atlas (m\\ nr. 17. 
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regtheidd en goede trouw in het schitterendste daglicht stelt [...], moet den waren Neder-
lander,, thans weder met zijne Broederen vereenigd onder eenen tweeden Eersten WIL -
LEM,, welkomer zijn dan het geurigste ooft der vreemdelingen, door de meesterlijkste 
kunstbewerkingg op eigenen grond overgebragt.1"1 

Hett stuk werd altijd 'bij gelegenheid van algemeene volksvreugde'15 op de plan-
kenn gebracht, en was dus vermoedelijk algemeen bekend om zijn nationalistische 
strekking. . 

5.1.22 Conclusie 

Dee recensenten geven enig zicht op de achtergrond van het succes van de cano-
niekee voorstell ingen, maar de genoemde elementen zijn nogal divers; ze zijn wel 
voornameli jkk beperkt tot dramatische factoren. Een eensluidende verklaring kan 
daaromm niet gegeven worden. Voor de lange ti jdsduur van het succes hebben de 
recensentenn evenmin een verklaring. 

5.22 LANGDURIGE SUCCESSTUKKEN 

Inn tabel 5.3 (bijlage 4) staan de toneelstukken die tot het langdurige succesreper-
toiree gerekend kunnen worden. De critici hebben zich niet bij alle stukken over de 
receptiee door het publ iek uitgelaten, maar waar dat wel het geval was, bevestigen 
meestall  hun opmerk ingen over toejuichingen of een volle zaal het veronderstelde 
succes.. Al s een uitvoering minder goed bezocht was, betrof het vaak incidentele 
gevallen,, waarbij de toeloop minder was vanwege het mooie weer, omdat het een 
Fondsvoorstel l ingg was, of omdat er concurrerende voorstell ingen waren in een an-
derr Amsterdams theater;16 het oordeel van het publiek viel soms negatief uit door 
bijvoorbeeldd een toevallig slechte uitvoering of een tegenvallende debutant.17 

5.2.11 Opvoeringsfrequenties en recettes 

Al ss wij het lijstje van de langdurig succesvolle toneelstukken bekijken, dan valt op 
datt de meeste daarvan treurspelen zijn (27 titels, 400 opvoeringen). Op de tweede 
plaatss komen de toneelspelen (13 titels, 220 opvoeringen), op de derde de blijspe-
lenn (8 titels, 114 opvoeringen). Van de andere genres zijn alleen vertegenwoordigd: 

144 AKLB (1815) 1,314-315. 
155 De Weegschaal (Rotterdam 1818-1832), (1818), no.2, 34. 
166 Bijvoorbeeld Het kritisch lampje, 100 (Monzongo), 157 (Maria Stuart); DAN 2 (1828) XI, 
3977 (Het Sprakelooze meisje); ld. 2 (1828) IX, 295 (De Doove); De tooneelkijker II , 176 (Edipus); 
DeDe Atlas 21 (1831) (Pieter Dirkszoon Hasselaar); Het tooneelklokje, 55 (Brutus). Zie voor con-
currerendee theaters p. 143-144. 
177 Bijvoorbeeld Pandora, 16 (Edipus), 192 (Brutus); Het kritisch lampje, 37 (Koning Lear), 174 
(Ines(Ines de Castro); De bijenkorf'I, 426, 432 (Koning Lear); Herakliet en Demokriet, 87 (Koning 
Lear);Lear); De bijenkorf'I, 120-121 (Maria Stuart). Zie voor debutanten p. 149-150. 
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hett tafereel (1 titel, 12 opvoeringen), het blijspel met zang (1 titel, 22 opvoeringen) 
enn het zangspel (3 titels, 106 opvoeringen). Treurspelen werden niet alleen vaker 
vertoond,, ze trokken waarschijnlijk (met een recette van ongeveer ƒ843) gemid-
deldd ook meer bezoekers dan blijspelen (met een recette van ongeveer ƒ773) en to-
neelspelenn (met een recette van circa ƒ778). De drie zangspelen in de lijst werden, 
gelett op de gemiddelde recettes (ongeveer ƒ825), ook graag gezien. Het tafereel 
was,, met de hoogste gemiddelde recette (ruim ƒ1100) eveneens bijzonder succes-
vol.. Het blijspel met zang bracht gemiddeld circa ƒ719 in het laatje. Opvallend is 
dus,, dat van de langdurige succesvoorstellingen het treurspel het grootste aantal 
opvoeringenn kende, en dat zowel het treurspel als het zangspel vermoedelijk gro-
tee aantallen bezoekers trok. Dit laatste genre werd minder vaak opgevoerd dan de 
anderee toneelsoorten. 

Dezee kwantitatieve rangorde is, wat betreft aantal titels en aantal opvoeringen, 
niett conform de algemene genreverdeling. Daar omvatte immers niet het treurspel 
maarr het toneelspel het grootste aantal titels, die tezamen ook het meest frequent 
werdenn opgevoerd. Het treurspel had in de algemene situatie wel de hoogste re-
cettes.. Het zangspel werd ook in het algemeen minder vaak opgevoerd dan het 
blij- ,, treur- of toneelspel; de recettes waren echter beduidend lager, en stonden na 
hett treurspel en het toneelspel op de derde plaats. 

Verschillenn ten opzichte van het totale repertoire zijn er dus met name bij de 
treur-,, toneel- en zangspelen. Nu werden zowel in de algemene als in de bijzonde-
ree situatie de recettes van het treurspel ook door de weekdag beïnvloed; dit genre 
werdd in beide gevallen het vaakst op een zaterdag geprogrammeerd (tabel 5.3a, bij-
lagee 4). Dit verschijnsel is bij het langdurig succesvolle repertoire zelfs nog sterker 
dann in de algemene situatie. De getalsverdeling bij de betreffende genres is als volgt: 

treurspell  op zaterdag: 305 opvoeringen 
opp andere dagen: 95 opvoeringen 

toneelspell  op zaterdag: 42 opvoeringen 
opp andere dagen: 178 opvoeringen 

zangspell  op zaterdag: 32 opvoeringen 
opp andere dagen: 74 opvoeringen 

Zowell  bij het toneelspel als bij het zangspel is het succes vermoedelijk veel minder 
beïnvloedd door de weekdag, en in sterkere mate door het genre zelf - uiteraard 
naastt andere factoren, die hieronder aan de orde zullen komen. 

Dee verdeling van het langdurige succesrepertoire naar broncultuur ziet er als 
volgtt uit (tabel 5.3b, bijlage 4): 29 stukken zijn vertaald uit het Frans (inclusief één 
uitt het Duits én het Frans; twee uit het Frans naar het Engels), veertien uit het 
Hoogduitss (inclusief hetzelfde stuk uit het Duits én het Frans) en twaalf werken 
zijnn oorspronkelijk Nederlands. Dit is overeenkomstig de algemene situatie, waar 
ookk de meeste stukken vertalingen waren, en daarvan weer het grootste percenta-
gee van Franse oorsprong was. 

Opmerkelijkk is dat van de meeste auteurs slechts één werk tot de langdurige suc-
cesstukkenn gerekend kan worden; uitzonderingen hierop zijn Ducis, met vier to-
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neelstukken;; Voltaire, met zeven; Kotzebue, met vijf ; Pixérécourt en Nomsz, bei-
denn met twee. Wel was ruim de helft van de auteurs van de langdurige succes-
voorstellingenn succesvol.18 

Ondankss het feit dat het langdurige succesrepertoire door de jaren heen niet 
sterkk varieert - dit ligt in de definitie van 'langdurig succesvol' besloten -, kunnen 
naa verloop van langere tijd verschuivingen zijn opgetreden. Als wij een globale 
tijdsverdelingg per decennium aanhouden, dan blijken er met name bij het treur-
spell  veranderingen op te treden (tabel 5.3c, bijlage 4). In de loop van de jaren twin-
tigg en dertig verdwenen sommige succesvolle tragedies van het repertoire om 
plaatss te maken voor andere treurspelen, die gedeeltelijk afkomstig waren uit een 
anderee broncultuur dan de vroegere werken. Naast Franse tragedies waren nu veel 
Nederlandsee treurspelen geliefd: behalve een nieuw stuk van Wiselius, De dood 
vanvan Karel, kroonprins van Spanje, ook werk van Van Winter-van Merken, Maria 
vanvan Bourgondiën, gravinne van Holland; Feith, Ines de Castro; Van Winter, Mon-
zongo,zongo, of de koninklijke slaaf en Klijn , Montigni. Ander werk van Wiselius en Van 
Winterr van Merken stond al lange tijd op het repertoire; Feith, Van Winter en 
Klij nn werden (voornamelijk) sinds de jaren twintig ten tonele gevoerd. Het vroe-
geree successtuk van Huydecoper, Achilles, werd daarentegen na de jaren twintig 
niett meer vertoond. De toegenomen belangstelling van het publiek voor nationa-
lee toneelstukken viel eveneens voor het repertoire in het algemeen te constateren. 
Ookk sommige oorspronkelijk Franse stukken ruimden het veld; vooral Voltaire 
moestt het vanaf de jaren twintig en dertig ontgelden; vier van de zeven langdurig 
geliefdee toneelstukken van zijn hand verdwenen van het repertoire. Twee ervan, 
BrutusBrutus en Alzire, of de Amerikanen, werden na de jaren twintig helemaal niet 
meerr vertoond; de andere twee, Edipus en Zaïre, na 1830 nog slechts zeer inciden-
teel.. Zeven andere stukken van zijn hand stonden gedurende de gehele periode op 
hett programma, maar behoorden niet tot het langdurige succesrepertoire. Ook 
hett eertijds geliefde Athalia van Racine werd - na 1834 - niet meer op de planken 
gebracht,, ofschoon ander werk van deze dichter wel repertoire hield; tot het lang-
durigg succesvolle repertoire kan ook dit repertoire echter niet gerekend worden. 
Hett vroeger succesvolle werk van de Franse schrijver De Belloy, Gaston en 
Bayard,Bayard, verdween eveneens van het programma. Nieuwe werken van De Jouy, 
Sylla,Sylla, of de bevrijding van Rome en van Le Brun, Maria Stuart, koninginne van 
Schotland,Schotland, die vanaf de jaren twintig op het repertoire verschenen, werden in de 
jarenn twintig en dertig juist succesvol. 

Behalvee nieuwe tragedieschrijvers kwamen met name na de jaren dertig ook 
nieuwee auteurs van andere genres - toneelspel, blijspel, zangspel - op het lijstje 
mett langdurige succesvoorstellingen voor: de Nederlanders Ruijsch, Van den 
Berghh en Thöne; de Duitser Wolff en de Fransman Scribe, de beide laatsten als li -
brettist.. De titels van hun toneelstukken luiden respectievelijk: Het kasteel van 
Tourville,Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk; De neven; Oude en nieuwe 
zeden;zeden; Preciosa, of het Spaansch heidinnetje; Het sprakelooze meisje van Portici, of 

188 Zie p. 176-178. 
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hethet oproer te Napels. Al deze schrijvers waren in het algemeen, wat betreft de stuk-
kenn die niet langdurig succesvol te noemen waren, pas na de jaren twintig of der-
tigg op het programma vertegenwoordigd. 

Auteurss wier aanvankelijk succesvolle toneel- en blijspelen na verloop van tijd 
niett meer werden opgevoerd, waren: de Fransen Pixérécourt en Lamarque de 
Saint-Victorr met respectievelijk De hondentrouw, of de moord in het woud van 
BondyBondy en Hariadan Barbarossa, groot-admiraal van Soliman; de Duitsers Babo 
enn Kotzebue met respectievelijk De beloonde moederliefde, of de gevolgen eener 
nuttigenuttige opvoeding en De onechte zoon. Kotzebues blijspel Het intermezzo, of de 
landjonkerlandjonker voor de eerste maal in de residentie werd na 1830 vrijwel niet meer op-
gevoerdd en hetzelfde geldt voor het Hoogduitse blijspel Siegfried van Lindenberg. 
Pixérécourtss toneelspel Tékéli, of het beleg van Mongatz werd alleen in de jaren 
twintigg niet geprogrammeerd. 

Dee speeldag is hierboven al even aan de orde geweest. Hieraan kan nog toege-
voegdd worden dat veel succesvolle titels op één of twee vaste weekdagen gepro-
grammeerdd werden. De treurspelen van de lijst werden als gezegd voornamelijk 
opp zaterdag vertoond, terwijl enkele toneel- en blijspelen alleen op maandag en/of 
opp woensdag werden gespeeld. Andere stukken uit deze genres werden ook op 
zaterdagenn voor het voetlicht gebracht, en het zijn vooral déze stukken die het 
grotee aantal opvoeringen van geliefde toneelspelen op zaterdag bepaald hebben. 
Opmerkelijkk is ook het grote aantal oorspronkelijk Franse werken op zaterdag, 
naastt een aanzienlijk aantal Nederlandse stukken op die dag. Op maandag en 
woensdagg werden veelal van oorsprong Hoogduitse toneelstukken op het reper-
toiree gezet. 

Eenn aantal langdurige successtukken werd geprogrammeerd ter gelegenheid van 
eenn of andere bijzondere gebeurtenis. Zulke aanleidingen kunnen het succes van 
dee individuele toneelstukken natuurlijk beïnvloed hebben. Omdat die speciale ge-
beurtenissenn echter gespreid zijn over veel voorstellingen en de toneelstukken die 
tott het langdurige succesrepertoire gerekend worden, een groot aantal opvoerin-
genn te beurt viel, is het succes op zichzelf hier doorgaans niet vertekend door fac-
torenn als debuut- en liefhebbersoptredens, voorstellingen voor het 'Fonds' voor 
toneelspelers,, premières en reprises. Enkele bijzondere gebeurtenissen kunnen 
well  een ander licht werpen op de aard of de mate van succes. 

Zoo zijn voor de receptie van individuele werken toch de benefietvoorstellingen 
voorr acteurs van bijzonder belang. Het doel van de toneelspelers was daarbij im-
merss zoveel mogelijk publiek te trekken; de opbrengst van zo'n avond ging ten-
slotte,, na aftrek van de onkosten, naar de beneficiant. Het is dan ook aannemelijk 
datt de acteur voor zijn voorstelling een stuk koos dat het publiek beviel. Of het 
success van zo'n werk voornamelijk aan dramatechnische of scenische aspecten te 
dankenn was, is echter moeilijk uit te maken. Juist omdat vooral de eerste acteurs 
benefietvoorstellingenn mochten geven, is wellicht de glansrol die de acteur in het 
toneelstukk te vervullen had, een reden geweest voor de toeloop van het publiek.19 

Hett bezoek van de koning of andere leden van het koninklijk huis kan voor de 

199 Zie ook p. 147. 
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receptiee van afzonderlijke toneelstukken van belang zijn, omdat het denkbaar is 
datt de koning zich alleen in de schouwburg liet zien bij voorstellingen met een ze-
keree allure. De helft van de stukken die hij kwam zien, bestond uit treurspelen. 
Daarnaastt bezocht hij twee zangspelen, een blijspel en een toneelspel. Ook was de 
helftt van het succesrepertoire dat bij koninklijk bezoek gespeeld werd, Neder-
landss van oorsprong. 

Voorstellingenn voor het Fonds werden doorgaans slecht bezocht. Wanneer dit 
niett het geval was, is dan ook vermoedelijk sprake geweest van een uitzonderlijk 
geliefdd toneelstuk. Gezien de relatief hoge opbrengsten, was dit waarschijnlijk het 
gevall  bij: Preciosa, op het Spaansch heidinnetje, Het sprakelooze meisje van Porti-
cici en Het vrijschot, of de zwarte jager. 

Dee combinatie met bepaalde nastukken heeft op het langdurig succesvolle re-
pertoiree vermoedelijk weinig invloed gehad. De nastukken waarmee gecombi-
neerdd werd, waren namelijk in de langdurige succescategorie hoofdspelen zeer 
wisselend.. Natuurlijk is het mogelijk dat individuele vertoningen van geliefde 
hoofdspelenn beter bezocht werden wanneer óók een heel succesvol nastuk gege-
venn werd, maar die combinatie is dan niet direct verantwoordelijk geweest voor 
hett algehele succes van het betreffende hoofdspel. 

5.2.22 Toneelrecensies 

5.2.2.15.2.2.1 Contextuele factoren 

BijzondereBijzondere gebeurtenissen en de kalender 
Inn recensies van het langdurige succesrepertoire werd weinig ingegaan op bijzon-
deree gebeurtenissen. Alleen de kermis en de dag van de week waren, indirect, te-
rugkerendee elementen. Desforges' blijspel De doove, of het huis vol volk, Kotze-
buess blijspel Het intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie 
enn diens toneelspel De onechte zoon waren volgens de recensies stukken voor het 
'volk',, die vaak tijdens de kermis of op maandag werden opgevoerd.20 

BekendheidBekendheid van de voorstelling 
Langdurigg succesvolle toneelstukken zijn waarschijnlijk bij een groot deel van het 
publiekk bekend geweest. Of dat volgens de critici een reden was voor succes 
wordtt hier bekeken. 

Bijj  sommige voorstellingen beïnvloedde een al dan niet bekende casting van een 
toneelstukk de toeloop van het publiek.21 De bekendheid van de rolverdeling was 
bijvoorbeeldd naar zeggen van de critici van belang bij de receptie van Zaïre: dit 
stukk werd al 'meer dan eene halve eeuw op ons tooneel met gestadige toejuiching 
[...]]  ontvangen' en het zou zich 

200 De tooneelkijker I,273-276; ld. III , 341-345; Het kritisch lampje, 11,60, 138; Pandora 20-24; 
HetHet tooneelklokje, 170-172; De bijenkorf'II, 121; VLO (1818) II , 142-149; Elegantia (1814), 61. 
211 Zie ook p. 197. 
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aldaarr [...] staande houden, zoolang het niet ontbreken zal aan tooneelkunstenaars, die 
bekwaamm genoeg zijn, om de daarin voorkomende karakters waardiglijk voor te stellen.22 

O okk bij de voorstell ingen van Hamlet zou de casting verantwoordeli jk zijn voor 
hett grote aantal toeschouwers. Toen de titelrol door Snoek en Geertruide door 
Grevelinkk gespeeld werd, was er volgens De arke noach's 

zekerr geene voorstelling, die een zoo groot aantal kunstminnaars lokte, en al verscheen 
[hett treurspel] ook elk jaar, en dat herhaalde malen weder, het stond vast, dat iedere keer 
dee ruimte der zaal [...] te kort schoot.23 

Omdatt in 1827, na de dood van Grevelink en het afstaan van de rol door Snoek, de 
rolverdelingg veranderd was, waren met name de duurdere rangen schaars bezet.24 

Toenn Edipus in het gelijknamige treurspel na 1826 niet meer door Snoek gespeeld 
konn worden - hij was te oud voor zulke jonge personages - , werd het stuk van het 
programmaa genomen. De acteur zou echter in een benefietvoorstelling twee jaar 
laterr nog eens in zijn oude rol optreden, reden waarom de toneelliefhebbers 'on-
geduldig'' naar de opvoering van het treurspel 'reikhalsden'.25 Het omgekeerde 
kwamm ook voor: in 1838 kwam 'een zeer talrijk publ iek' naar de opvoering van 
Monzongo,Monzongo, of de koninklijke slaaf, waarin voor het eerst Muller-Westerman niet 
spelenn zou, die na onenigheid over haar gage het contract met de schouwburg op-
gezegdd had. 

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 Meiinde, in welke Mw. Mul-
lerr zoo dikwerf geschitterd had, nu zoude vervuld worden.26 

Eenn andere vorm van bekendheid met een voorstelling wordt in een recensie van 
hett blijspel Siegfried van Lindenberg met de pubüeksreceptie in verband ge-
bracht:: de bekendheid met de bron van het toneelstuk, namelijk de gelijknamige 
romann van de Duitser Muller; dertig jaar vóór de Amsterdamse vertoning van het 
blijspell  werd die 

mett genoegen ontvangen, en ook eenige jaren daarna door eene vrij goede vertaling onzen 
Landgenootenn bekend.27 

Bekendheidd kon ook negatief op de receptie uitwerken. Na verloop van tij d wa-
renn sommige stukken afgespeeld. Di t was in 1823 het geval met Montigni. Di t 
treurspell  was in het speeljaar daarvóór zo vaak gespeeld, dat het publiek het stuk 
nuu de rug toekeerde. Het misprijzen was tijdelijk , want na een pauze van drie jaar 
werdd het weer met succes gespeeld.28 

222 DeAtlas2{\^\). 
233 DANl (1827) IX, 256. 
244 Ibid. 
255 ld. 2 (1828) X, 327. 
266 NAC&AH, 4-9-1838. 
277 De tooneelkijker I, 314. 
288 Het kritisch lampje, 51; Pandora 145. 
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5.2.2.25.2.2.2 Dramatische factoren 

Genre Genre 
TreurspelTreurspel I Ui t de cijfers kwam naar voren dat binnen de categorie langdurig suc-
cesrepertoiree het treurspel een succesvol genre was. Toch leest men in een recen-
siee uit 1829 dat 'het medelijden' - hier pars pro toto van treurspel - 'uit de mode' 
was.299 Deze opmerking is niet in overeenstemming met de gevonden cijfers. Het 
iss mogelijk dat de criticus doelde op een algemene trend die wellicht voor de 
Stadsschouwburgg niet helemaal opging; een andere recensent ontwaarde in 1839 
bijj  een voorstell ing van Voltaires Merope in dit theater een talrijk publiek, wat 
hemm deed veronderstellen dat er nog genoeg mensen niet door de 'tijdgeest bevan-
gen'' waren.30 O ok anderen vonden eerder, in 1821, nog voldoende 'beminnaren 
vann het treurspel' onder het publiek.31 Een andere, heel waarschijnlijke, verklaring 
voorr het uit de mode zijn van het treurspel heeft te maken met de dood in 1829 van 
dee voornaamste treurspelspeler, Andries Snoek. Veel treurspelen, zoals Voltaires 
Edipus,Edipus, konden wegens zijn dood enige tij d niet gespeeld worden, want een ver-
vangerr voor al zijn rollen was niet zomaar voorhanden. Pas nadat een andere ac-
teurr zich de rollen eigen had gemaakt, konden de treurspelen waarin Snoek had 
geschitterd,, weer op het repertoire gezet worden.32 

I nn de recensies van het langdurige successrepertoire komt opnieuw het onder-
scheidd tussen het romantische en het klassieke/(Frans-)classicistische treurspel 
naarr voren. De berichten over de ontvangst door het publiek wijzen echter niet 
onmiddell i jkk op een voorkeur voor een van beide richtingen. Integendeel: volgens 
dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad was Hamlet al-
léénn voor het publiek niet voldoende. 

Dee meesterstukken van Corneille, Racine, Voltaire en ook van Vaderlandsche Dichters, heb-
benn eenen te diepen indruk gemaakt, [...] om vergeten of gaarne gemist te kunnen worden.33 

Al ss men de samenstelling van het langdurige succesrepertoire bekijkt, blijk t inder-
daadd geen strikte voorkeur voor het romantische of klassieke/(Frans-)classicistische 
repertoire.. Wel slaat binnen de klassieke/(Frans)-classicistische richting de balans 
vann het aantal voorstellingen door in de richting van het (Frans-)classicistische.34 

299 £MN3(1829)VI, 194. 
300 NAC&AH, 9-4-1839. 
311 Herakliet en Demokriet, 87. 
322 Zie ook p. 69. 
333 NAC&AH, 24-2-1832. Overigens is hiervoor niet alleen het soort treurspel verantwoorde-
lijk ;; de recensent wijst op de veelvuldige herhaling van Hamlet en op het goede spel van Anna Pe-
tronellaa Muller-Westerman in de andere genoemde tragedies. 
344 Sommige tijdgenoten maakten onderscheid tussen verschillende richtingen binnen de klas-
siekee en (Frans-)classicistische stukken, met name in verhandelingen. De Tooneelkijker gaf er ook 
blijkk van, verschillen te onderscheiden. Andere recensenten waren minder precies, en in het alge-
meenn ging het de recensenten ook niet zozeer om het onderscheid binnen de klassieke en (Frans-) 
classicistischee richting, maar om de tegenstelling met het moderne, ook wel 'romantische' 
genoemd.. Daarom heb ik in mijn bespreking geen verschil gemaakt binnen de klassieke/classicis-
tischee richtingen, en lopen de termen soms zelfs door elkaar. Dit wordt ook veroorzaakt doordat 
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Watt sprak het publiek in de treurspelen aan? De recensenten noemden een en-
kelee keer een aspect dat van invloed zou kunnen zijn. Zo zou bij Nomsz' Michiel 
AdriaanszoonAdriaanszoon de Ruiter en bij Montigni het vaderlandslievende onderwerp een 
roll  hebben gespeeld.35 Dit komt in de meeste andere recensies niet terug, maar dat 
iss niet zo verwonderlijk, omdat er maar drie langdurige succestragedies waren die 
dee vaderlandse geschiedenis dramatiseerden (Nomsz' Anthonius Hambroek, of de 
belegeringbelegering van Formoza en Wiselius' De dood van Karel, kroonprins van Spanje 
buitenn beschouwing gelaten, omdat die zich buiten het eigenlijke grondgebied van 
dee Republiek afspelen). Een vaderlands thema was vermoedelijk slechts één van 
dee aantrekkelijke elementen. Nadrukkelijk godsdienstige thema's zouden het pu-
bliekk minder bekoord hebben, al waren de treurspelen waarvan dit gezegd werd 
(Alzire,(Alzire, of de Amerikanen en Athalia)  ̂ blijkens de cijfers wel succesvol. 

Inn De dood van Karel, kroonprins van Spanje was de ingewikkelde intrige voor 
dee receptie van belang.37 Ook deed een handeling 'op het Tooneel altijd meer uit-
werkingg dan de lange verhalen', meende de auteur van Ines de Castro, Feith.38 

Tochh was een ingewikkelde intrige geen conditio sine qua non voor een gunstige 
publieksreceptie.. Weliswaar bevatte Brutus een ingevlochten intrige39 en had ook 
GastonGaston en Bayard twee 'hoofddaden' - hier niet met elkaar verweven -,40 maar dat 
goldd niet voor alle treurspelen uit de lijst. Het succesvolle Athalia bijvoorbeeld 
kenmerktee zich, in de goede Griekse traditie, juist door een heel eenvoudige plot: 
'Eenee ontzaggelijke daad [...] door geene kunstig in gevlochtene episode, koele 
liefde,, gedwongene intrigue, of vervelende vertrouwden afgebroken, boeit onze 
geheelee aandacht', zo vermeldden de critici niet zonder vooringenomenheid.41 

Verschill  in bezoekersaantallen lijk t er bij deze stukken nauwelijks te zijn; alle ge-
middeldee recettes lagen boven ƒ800. Een verhalende handeling lijk t in het alge-
meenn ook geen bezwaar: veel stukken kenmerkten zich volgens de recensenten 
doorr een geringe of 'slepende' handeling, soms veroorzaakt door lange monolo-
genn en dialogen: Achilles, Anthonius Hambroek, of de belegering van Formoza, 
Haverkornss Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den vierden, koning van 
Engeland,Engeland, Ifigenia in Tauris van Guymond de la Touche, Michiel Adriaanszoon 
dede Ruiter, Monzongo, of de koninklijke slaaf en Othello, of de Moor van Vene-
tiën.tiën.4242 Ook van deze stukken waren er enkele met een gemiddelde recette van 
meerr dan ƒ800 - Ifigenia in Tauris bracht zelfs veel meer dan ƒ1000 op. Ter verge-
inn dit hoofdstuk de toneelstukken centraal staan, en niet de poëticale opvattingen van de verschil-
lendee periodieken. Zie voor classicistische treurspelen ook: H. Ruitenbeek, 'Classicistische treur-
spelenn voor negentiende-eeuwse ogen', De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werk-

groepgroep Achttiende eeuw 29 (1997) 2, 203-214. 

355 Apollo no. 11, 1 (Michiel Adriaanszoon de Ruiter); De bijenkorf"II,  110 (Montigni). 
366 De tooneelkijker I, 7 (Alzire); De Naprater 2 (1828), 41 (Athalia). 
377 D/17V7(1834)X,345. 
388 R. Feith (ca.), Dicht- en prozaïsche werken (13 dln. Rotterdam 1824-25), dl. 8, voorberigt, 4. 
399 De tooneelkijker II , 363. 
400 Ibid., 428. 
411 De tooneelkijker III , 156. 
422 De tooneelkijker I, 265, 404, 427; ld. II , 95, 130; ld. III , 20-21, 132-133. 
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lijking :: de recette van Ines de Castro, waarvan in elk geval de expositie handelend 
werdd uitgevoerd, bracht meer dan ƒ900 in het laatje. 

O okk bloedige, gewelddadige scènes spraken volgens sommige recensenten het 
publiekk aan: 

Hett bloedige tafereel van Frédégonde in Macbeth, heeft weder menig aanschouwer [...] 
binnenn Amstels koor gelokt. De aandrang ware voorzeker, tijdens het laatste bedrijf, nog 
grooterr geweest, indien men geweten hadde dat zij doorstoken, gedurende den dood-
strijd,, onderscheidene malen wentelen zou. - Deze theatrale wendingen hebben de me-
nigtee verrukt, en de tegenwoordige toongevende stem van de veertien stuivers plaats, een 
gepastt applaudissement doen overschreeuwen.43 

OthelloOthello zou eveneens wegens 'het ongeri jmde' bijval hebben gevonden. Pandora 
weess erop, dat 'men' vroeger met het vijfde bedrijf in de slaapkamer de spot had 
gedrevenn - hij doelde op De tooneeikijker - , maar dat 'het vroeger verworpene' 
nu,, letterlijk en figuurlijk , verheven werd; het stuk werd immers gestoffeerd met 
eenn 'nieuw gemonteerd ledekant of rustbed, op trappen geplaatst'. Di t alles blijk -
baarr om de volk t rekkende 'ijsselijkheden', zoals de 'koele wreedheid van den bar-
baar',, beter te laten uitkomen.44 Het stuk zou, wegens de veelvuldige moord en 
doodslag,, beroemd, 'om niet te zeggen berucht' zijn. In een recensie van een 'ge-
t rouwere'' vertaling van het treurspel, door Jurriaan Moulin, wordt er overigens 
well  op gewezen dat 'ons' publiek, 'verwend aan den zoo zeer geroemden helderen 
stijll  der Fransche schrijvers' aan de echte Shakespeare nog niet toe was.45 Ik denk 
echterr dat in dit geval met het publ iek eerder het schrijvende deel van de toe-
schouwerss is bedoeld, dat inderdaad veelal weinig goeds vertelde over de geweld-
dadigee scènes.46 In een andere recensie, van een, volgens de recensent eveneens ta-
melijkk getrouwe, vertaling van Hamlet door P.P. Roorda van Eysinga, is immers te 
lezenn dat Shakespeare weinig gelezen en begrepen werd vanwege de geringe ken-
niss van het Engels in die tijd, en hier doelde de criticus op belezen, 'welopgevoe-
de'' mensen, die wel het Frans beheersten.47 

Bloedigee scènes kwamen echter in lang niet alle langdurige successtukken voor; 
behalvee in de al genoemde recensies van de treurspelen van Shakespeare, die om 
dezee elementen 'berucht' was, werden zogenaamde 'barbaarsheden' alleen ver-
meldd in een bespreking van Zschokkes' treurspel Julius van Sassen. Ik geef de be-
schrijvingg uit een van de recensies: 

Zooo stelt ons ZSCHOKKE hier dan beurtelings eenen blinden vader voor, die zijne onge-
lukkigee dochter in de schrikkelijkste bewoordingen bestraft, en de afgrijsselijkste vloeken 
tegenn haren verleider uitbraakt; dan weder vertoont hij ons die dochter in den hevigsten 
kampp met zich zelve, en bereid, om eenen zelfmoord te begaan; zij verlaat den blinden va-
der,, en een oogenblik daarna hoort men een pistoolschot, dat de haren te berge doet rij -

433 De bijenkorf'II, 268. 
444 Pandora, 141-142. 
455 Athenaeum 2 (\837) dl 3,267, 2b9. 
466 Zie hoofdstuk 7. 
477 De vriend des vaderlands 11 (1837), 253. 
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zen.. Straks weder voert hij ons den ligtzinnigen jongeling, die het meisje verleid had, door 
hett berigt van haren dood getroffen, tot twee malen toe, zinneloos voor oogen. Vervol-
genss laat hij zelfs de lijkstaatsie der ongelukkige opvoeren, hare kist openen, en in deze ijs-
selijkheidd den blinden vader, die dadelijk wordt gegrepen, eenen nieuwen moord bedrij-
ven,, om den aanschouwer eindelijk bij het zielroerend sterfbed van een slagtoffer des nijds 
aff  te martelen.48 

Ofschoonn uit de recensie niet op te maken is, of de gebeurtenissen ook allemaal te 
zienn waren, vond de recensent ze 'ijsselijk' genoeg. De recettes van het stuk zijn 
niett bekend. 

Eenn ander aspect, dat tot het succes van De dood van Karel, kroonprins van 
SpanjeSpanje zou hebben bijgedragen, waren de 'meesterlijk uitgewerkte karakters'.49 

Diee lijken bovendien een rol gespeeld te hebben bij de waardering voor Merope, 
hoewell  hier vooral de karakterisering in de uitvoering van doorslaggevende bete-
keniss was. Anna Petronella Muller-Westerman, die de titelrol speelde, had volgens 
dee recensent onder meer een 'hartgrondig besef van al den omvang eener moeder-
lijk ee teederheid' en het vuur dat haar vervulde 'deelde zich ook meer en meer aan 
dee toeschouwers mede'.50 

Dee meeste andere langdurig succesvolle treurspelen kenmerkten zich blijkbaar 
ookk door een goede karakterisering: Achilles; Anthonius Hambroek, of de belege-
ringring van Formoza; Atbalia; Edipus; Hamlet; Julius van Sassen; Macbeth; Maho-
met;met; Merope; Monzongo, of de koninklijke slaaf; Michiel Adriaanszoon de Ruiter; 
MontigniMontigni (in de beide laatste stukken alleen van de hoofdpersoon).51 Daarentegen 
zoudenn Gaston en Bayard, Ifigenia in Tauris en Othello een goede karakterschets 
ontberen.522 Op dit punt past echter enige voorzichtigheid. In de meeste recensies 
iss de constatering van een juiste, op mensenkennis gebaseerde karakterschets ver-
wevenn met de eis dat het karakter deugdzaam moest zijn. Of dit ook gold voor het 
publiek,, moet betwijfeld worden. Othello bijvoorbeeld kenmerkte zich volgens 
eenn criticus juist door een grote 'laaghartigheid' van de karakters. Het stuk werd 
echterr wel zeer goed bezocht, getuige de zeer hoge gemiddelde recette van dit stuk 
(meerr dan ƒ900). Het is derhalve niet waarschijnlijk dat het grote publiek die 'on-
welvoeglijkheid'' ook zo'n bezwaar vond. Omdat een uitgewerkte karakterisering, 
deugdzaamm of niet, blijkbaar wel veel voorkwam, houdt ik het er op dat de uit-
werkingg van het karakter op zichzelf het publiek wel aangesproken heeft. 

Dee receptie kon ook beïnvloed worden door de begrijpelijkheid van het stuk. 
Ditt werkte tenminste gunstig uit voor Monzongo, of de koninklijke slaaf: 

488 De tooneelkijker III , 224-225. 
499 ZXAiV 7 (1834) X, 345. 
500 De Adas 24 (1831). De actrice vertoonde verder een grote 'innerlijke warmte des gemoeds' 
enn een 'vorstelijke grootheid van ziel', 'wat geen onderwijs geven kan'. 
511 De tooneelkijker I, 147 (Hamlet), 242-243 {Mahomet), 428 (Monzongo); ld. II , 97-98 (Achil-
les);les); ld. III , 21 (Michiel Adriaanszoon de Ruiter), 135-137 (Anthonius Hambroek), 158 (Athalta), 
211-2133 (Macbeth), 226 (Julius van Sassen); Melpomene en Thalia, 52-53 (Edipus); Het tooneel-
klokje,klokje, 66-67 (Merope); De Atlas (1831), nr. 24 (Merope); VLO (1821), 392 (Montigni); De bijen-
korfkorf \, 176 (Monzongo). 
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[...][...]  het algemeen kan eiken zin dezes treurspels bevatten, dat geenszins het geval is, van de 
hoogee stukken, want om deze wel te verstaan, wordt er meer gevorderd dan geschied- en 
aardrijkskunde.33 3 

Dee werking komt ter sprake in een recensie van Merope, waarin beweerd wordt 
datt 'het wezenli jk genot' niet paste bij de 'geest van de tijd'.54 Deze zinsnede doet 
sterkk denken aan de uitspraak van Bilderdijk over het 'genot van het dichtstuk als 
dichtstuk'' en moet waarschijnlijk in dezelfde betekenis worden opgevat. In over-
eenstemmingg met de observatie dat het 'wezenli jk genot' uit de tijd was, is de be-
weringg dat de werking van Gaston en Bayard berustte op 'nieuwsgierigheid' en 
'vermaak'' - het tegendeel van het door Bilderdijk gewenste treurspeleffect. Deze 
waarnemingg was echter van algemene aard, overgenomen uit La Harpe, en had 
niett speciaal betrekking op het Amsterdamse publiek.55 Een andere bijdetijdse 
werkingg hadden volgens de schrijver van Het kritisch lampje de treurspelen Maria 
Stuart,Stuart, koninginne van Schotland en Montigni: beide stukken hadden 

gewedijverdd [...] om tranen aan Amstels edel, zachtaardig, teeder, gevoelig vrouwenkoor 
aff  te persen [...] Het was een vrijwillig e tranenvloed. C'étoit la grande mode de se rendre 
aa ces representations.^ 

O okk deze modieuze sentimentaliteit lijk t mij ver verwijderd van het soort kunst-
genott dat Bilderdijk voorstond. 

N uu werd ook in recensies 'waarin de publieksreceptie niet aan de orde kwam, 
aann sommige treurspelen een niet-klassieke werking toegeschreven. Hamlet bi j -
voorbeeldd lijk t slechts schrik te hebben bewerkstell igd - er is tenminste sprake 
vann 'schriktooneelen'57 - tnjulius van Sassen en Macbeth riepen, althans bij de re-
censent,, 'huivering' of 'walging' en 'afgrijzen' op.58 Toch waren 'vrees en medelij-
den'' nog wel aan de orde, in elk geval bij Athalia, Ifigenia in Tauris en Merope.59 

Lageree recettes werden hierdoor blijkbaar niet veroorzaakt, want zowel Athalia 
alss Ifigenia in Tauris brachten gemiddeld meer dan ƒ800 op, de laatste zelfs veel 
meerr dan ƒ1000. 

Veell  algemene trends heb ik bij de langdurige succestreurspelen dus niet kunnen 
constateren;; alleen de uitgewerkte karakterisering komt dikwijl s als kenmerk te-
rug.. O ok is op grond van de gegevens die hier gebruikt zijn, geen duidelijke 
smaakveranderingg in de loop van de tijd te signaleren. De aspecten die aan de orde 
kwamen,, werden zowel bij de vroeg als de laat geprogrammeerde en ook bij de 
standvastigee stukken geconstateerd. 

522 De tooneelkijker 1,264-265 (Ifigenia in Tauris), 404-406 (Othello); ld. II , 427 (Gaston en Bayard). 
533 De bijenkorf I, 176. 
544 NAC&AH, 9-4-1839. 
555 De tooneelkijker II , 431. 
566 Het kritisch lampje, 12 (Cursivering HR). 
577 De bijenkorf '1,501. 
588 De tooneelkijker III , 214 (Macbeth), 225 (Julius van Sassen). 
599 De tooneelkijker I, 265 (Ifigenia in Tauris); ld. III , 157 (Athalia); Het tooneelklokje 68, 69 
(Mérope). (Mérope). 
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ToneelspelToneelspel I Over de invloed van dramatechnische elementen op de publieksre-
ceptiee zeggen de recensies van de langdurig succesvolle toneelspelen weinig. Op-
merkelijkk is wel een bespreking van het, in de jaren dertig geprogrammeerde, to-
neelspell  Het kasteel van Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk, 
waarinn beschreven wordt wat de 'huidige smaak' van het publiek 'thans vereischt': 

Eenee allezins belangrijke handeling, een levendige, natuurlijke gang, eene vloeijende, 
geestigee dialoog, wel geschetste en volgehouden karakters der onderscheiden personen 
vann het stuk.60 

Dezee kenmerken werden volgens de recensenten ook in enkele langdurig succes-
vollee treurspelen gevonden. Of ze ook veel andere toneelspelen kenmerkten, is uit 
dee recensies moeilijk op te maken. Wel lijk t in Preciosa, of het Spaansch heidinne-
tjetje de taal van belang geweest te zijn. Het uit het Duits vertaalde toneelspel ging in 
18300 in de Stadsschouwburg in première, volgens de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad in een bewerking bestaande uit 'de korte 
Spaanschee stanza', een strofevorm die men volgens de krant 'in onze tooneelstuk-
kenn niet gewend' was. Ook bevatte het spreekwoorden van 'Vader Cats', die naar 
dee mening van het blad evenwel verouderd en plat waren. Door dit alles was 'het 
romantischee waas, dat de Hoogduitsche Bloem zoo zeer versiert, [...] geheel er af-
gewischt'.611 Op dit manco zou veel commentaar gekomen zijn. Van wie is niet 
duidelijk,, maar ik neem aan vooral van geletterden, die het Duitse origineel ken-
den.. Toen in 1839 de belangstelling van het publiek enigszins verflauwd was, werd 
hett stuk naar een nieuwe vertaling gespeeld om de belangstelling weer op te wek-
ken.. De overzetting was een 'meer vloeijende en aan het oorspronkelijke zich 
hechtende,, [...] alware het in proza'.62 Een vloeiende, hier met 'romantisch' geas-
socieerdee taal lijk t zodoende voor tenminste een deel van de toeschouwers van in-
vloedd te zijn geweest. 

Bijj  De onechte zoon zou het thema een rol gespeeld hebben. De tooneelkijker 
zagg in dit stuk de zogenaamde 'groote wereld' bespot, wat vooral het armere pu-
bliekk geïnteresseerd zou hebben; het stuk heette 'het troetelkind van het Amster-
damsenn gemeen'.63 Het succes bij dit deel van de toeschouwers werd ook door een 
recensentt opgemerkt die doorgaans weinig met De tooneelkijker op had.64 Of het 
success inderdaad met de vermeende beschimping van de rijken te maken had, is 
echterr niet zeker, want beslist niet iedereen vond een dergelijke hoon in het stuk 
terug,, zoals blijkt uit een ingezonden brief in de Vaderlandsche letteroefeningen.b5 

BlijspelBlijspel I Ook blijspel-kenmerken die de toeschouwers aanlokten, worden niet 
bijzonderr vaak genoemd. Aspecten die wel vermeld worden, zijn - het zal nauwe-

600 NAC&AH, 9-11-1835. 
611 NAC&AH, 18-5-1839. 
622 Ibid. 
633 De tooneelkijker I, 273. 
644 Het kritisch lampje, 11. 
655 VLO (1818) II , 143-144. 
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lijk ss verbazen - de 'boertige' toon der handeling66 en grappige scènes,67 komische 
personages688 en leuke uitspraken.69 Sommige van die scènes zouden vooral aan 
'denn smaak der groote menigte een weinig te gemoet' gekomen zijn, zoals 'het sol-
lenn van Sanche in de deken' in Don Quichot.70 Ook van Kotzebues Pachter Veld-
komijnkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdeld huwelijk werd gezegd dat de 
'opeenhoopingg van kluchten' de 'onverstandige aanschouwers' - het woord 'aan-
schouwers'' is vast niet voor niets gekozen - moesten vermaken.71 

Bijj  een voorstelling van de Thönes Oude en nieuwe zeden waren volgens een 
fictievefictieve briefschrijfster van de zogenaamde oude, deugdzame stempel veel geest-
verwantenn aanwezig.72 Als dit inderdaad zo is, lijk t vooral het thema hen aange-
sprokenn te hebben, dat modieuze, verkwistende gewoonten in het begin van de 
negentiendee eeuw aan de orde stelde. Overigens was het een oud onderwerp, want 
hett was volgens het tijdschrift ook het onderwerp van onder meer Brandes' De 
vrouwvrouw naar de wereld en van De grijze man, of de rondborstige van d'Aubigny en 
Poujol.733 De vrouw naar de wereld werd wel in de Stadsschouwburg opgevoerd, 
maarr behoorde niet tot het succesrepertoire. Andere aspecten moeten dus de re-
ceptiee van Oude en nieuwe zeden ook beïnvloed hebben. 

Vann de komische personages die bij de publieksreceptie een rol speelden, wor-
denn onder meer onnozele landjonkers genoemd; zij vermaakten volgens De 
tooneelkijkertooneelkijker het publiek al 'van de tijden van MOLIÈRE af'. Dergelijke persona-
gess speelden een rol in Siegfried van Lindenberg, Pachter Veldkomijn, De spiegel 
derder vaderlandsche kooplieden, De zwetser en Het intermezzo.7*  Drie van deze 
stukkenn staan op het lijstje langdurige successtukken: Siegfried van Lindenberg, 
PachterPachter Veldkomijn en Het intermezzo. Toch kan het optreden van landjonkers 
niett de enige reden van het succes geweest zijn, want dan zouden de twee stukken 
vann Langendijk wellicht ook hoger op de successchaal gestaan hebben. Het tijd-
schriftt De bijenkorfVermoedde dat het succes van Het intermezzo onder meer te 
dankenn was aan het spel van Dirk Kamphuizen, die 'eene bijzondere geschiktheid 
voorr deze en soortgelijke rollen' zou hebben.75 

Hett is niet verwonderlijk dat de taal die de acteurs in hun komische rol moesten 
spreken,, bijdroeg aan het succes. Veel recensenten, zelf deel uitmakend van het 
'fatsoenlijke'' deel der natie, meenden dat die taal vooral de armere toeschouwers 
opp het schellinkje aansprak: het 'lirum, larum, de geliefkoosde woorden van on-
zenn jonker [in Het intermezzo] zijn ook die van het schellings tribunaal'',76 De taal 

666 NAC&AH, 27-10-1838. 
677 De tooneelkijker III , 75. 
688 ld. I, 314. 
699 De bijenkorf II, UI. 
7070 De tooneelkijker III , 75. 
711 Ibid., 85. 
722 DAN 3 (1829) 1,17. 
733 Ibid., 18. 
744 De tooneelkijker I, 42-44. 
755 De bijenkorf'11,116. 
766 De bijenkorf'II, 121. 



5.22 Langdurige successtukken 235 5 

wass niet altijd zo keurig als de recensenten zouden wensen; het dreigement van 
'Duper'' (in De doove) om 'pi! pi!' te zullen doen, werd als zeer onbehoorlijk ge-
boekstaafd;; toch zouden dergelijke voorstellingen de 'opcenten' van het repertoi-
ree zijn. Hiermee suggereerde de schrijver niet alleen dat het publiek deze stukken 
graagg zag, maar ook dat het zulke uitdrukkingen wel grappig vond.77 

Anderee opmerkingen gaan in op de, ook in de overige genres wel voorkomende 
'ongedwongen'' personages en 'vloeiende' taal, maar zulke beschrijvingen lijken 
niett te wijzen op het specifiek komische karakter waaraan de positieve publieks-
receptiee te danken zou zijn. 

ZangspelZangspel I Langdurig succesvolle zangspelen waren: Asschepoester van Etienne met 
muziekk van Rossini, Het sprakelooze meisje van Portici, of bet oproer te Napels van 
Scribee met muziek van Auber en Het vrijschot, of de zwarte jager van Kind met mu-
ziekk van Weber. Over de ontvangst van het eerste deden de tijdgenoten geen mede-
delingen,, wel over de andere twee. Dat is zeker voor Het sprakelooze meisje van 
PorticiPortici niet verwonderlijk, want dit was waarschijnlijk het meest geliefde toneel-
stukk in de hele periode! Niet alleen de cijfers tonen dit aan; het werd ook met zo-
veell  woorden gezegd door de commissarissen die, na een periode van tegenvallen-
dee kassa-inkomsten, bij het gemeentebestuur toestemming vroegen om het weer op 
hett repertoire te zetten. De motivatie van de toeschouwers om het stuk te gaan zien, 
iss eerder aan de orde geweest, maar voor de volledigheid herhaal ik hier de belang-
rijkstee punten. De toeloop van het publiek zou naar de mening van de critici een 
gevolgg zijn van nieuwsgierigheid naar het optreden van een doofstomme en naar de 
dramatiseringg van een oproer - twee aspecten die recht tegen de Frans-classicisti-
schee regels van voorbeeldige orde ingingen. Ook zou de belangstelling in hevige mate 
'ontvlamd'' zijn doordat er een vuurspuwende berg te zien was. Bovendien bracht 
hett 'geweld' van Aubers rijke instrumentatie het publiek in verrukking. In 1832 was 
tenslottee ook het 'oproerige tijdstip' een reden voor enthousiasme.78 

Bijj  Het Vrijschot was een belangrijke reden voor succes de verschijning van 
'heksenn en geesten'; 'de menschen gaan altoos daar henen, waar de duivel los is, en 
schrikbaree vertooningen plaats vinden'.79 De rol van de muziek werd hier dus niet 
benadrukt. . 

5.2.2.35.2.2.3 Scenische factoren 

Decor Decor 
Vann de langdurige successtukken waren er vijf voorzien van een nieuw decor: Al-
zire,zire, of de Amerikanen, Preciosa, of het Spaansch heidinnetje, Het sprakelooze 
meisjemeisje van Portici, Sylla, of de bevrijding van Rome en Het vrijschot, of de zwar-
tete jager. De meeste van deze toneelstukken waren zelf nieuw; alleen Alzire stond 
langerr op het programma en kreeg in 1824 nieuwe decors. Maar of de receptie van 

7777 Pandora, 22. 
788 DAN 2 (1828) XI, 352-362; Ibid. 2 (1828) XI, 386-390; ld. 6 (1832) XII , 363. 
799 U i (1827) VIII , 227, 231. 
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ditt treurspel toen door de decoraties beïnvloed werd, is niet bekend; de meeste re-
censiess dateren uit eerdere jaren en de kritiek in Het tooneelklokje van 1824 gaat 
niett op de nieuwe schermen in. Aangezien deze tragedie, ook op grond van eerde-
ree opvoeringen, tot het langdurig succesvolle repertoire gerekend moet worden, 
zullenn de nieuwe decoraties hoogstens een kroon op het werk geweest zijn; van 
groott belang voor de receptie in haar geheel waren ze waarschijnlijk niet. 

Dee besprekingen van de andere stukken maakten, meer of minder nadrukkelijk, 
well  melding van de positieve invloed van de decors op de receptie. Het grote en-
thousiasmee waarmee het publiek op de decors en machinerieën van Het sprake-
loozelooze meisje van Portici reageerde, is al beschreven.80 Aan het nieuwe decor van 
Preciosa,Preciosa, of het Spaansch heïdinnetje werden minder woorden besteed, maar het 
wass wel een van de aspecten die zou hebben meegewerkt 'om den goeden smaak 
enn de verschillende gevoelens, in de onderscheidene vakken van kunst bestaande, 
tee voldoen.'81 Het nieuwe Romeinse Forum dat Pfeiffer voor Sylla, of de bevrij-
dingding van Rome schilderde, had volgens de criticus 'een overheerlijk effect' - het 
grotee publiek is hier minder duidelijk in beeld, maar ik neem aan dat het decor ook 
dee overige toeschouwers niet onberoerd liet.82 Het decor van Het vrijschot wordt 
inn de recensies niet beschreven, maar het lijk t door de toeschouwers wel geappre-
cieerdd te zijn; de suggestie is, dat het succes van sommige zangspelen, waaronder 
HetHet vrijschot, bij de nog steeds te wensen overlatende kwaliteit van de zangstem-
menn gedeeltelijk aan het decor te danken was.83 

Ookk bij stukken die niet met een nieuw decor werden opgeluisterd, maakten de 
criticii  gewag van het belang van de decors voor de receptie. Het zou zelfs een van 
dee aantrekkingskrachten van treurspelen kunnen zijn: 

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

zoo vermelden de Tooneelkijkers naar aanleiding van een voorstelling van Ham-
let.let.%A%A Zij legden in deze recensie niet uit wat zij onder die 'eisch' verstonden, maar 
hett is niet onwaarschijnlijk dat zij hiermee doelden op een geografisch en histo-
rischh met de inhoud van het stuk overeenstemmende scenische invulling; blijkens 
anderee recensies was dit tenminste de verwachting die zij zelf van een voorstelling 
hadden.855 Nu waren er wel meer redenen voor het succes van een treurspel, maar 
enigee invloed van het decor op de receptie is wel waarschijnlijk. De positieve re-
actiess op het nieuwe bed in Othello zijn hierboven al vermeld. Van het omgekeer-
de,, negatieve effect is sprake bij een voorstelling van Brutus, waar de bordpapie-
renn god Mars, die ook nog 'onöogelijk aangestreken' was, in de armen dreigde te 
vallenn van de personages die hem aanriepen.86 

800 Zie p. 204. 
811 ƒ<£ 4 (1830) III , 80. 
822 Het kritisch lampje, 94. 
833 D A N 6 (1832) XII , 363-364. 
844 De tooneelkijker I, 153. 
855 Zie hoofdstuk 7. 
866 Pandora, 193. 
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Ofschoonn vooral een nieuw decor het succes van enkele successtukken mede 
bepaaldd zal hebben, kan niet vastgesteld worden dat een mooie decoratie een alge-
menee voorwaarde voor het welslagen van een toneelstuk was, de zojuist geciteer-
dee opmerking in De tooneeikijker ten spijt. Veel successtukken werden in de oude 
settingg gespeeld, en een systematisch verslag van de publieksreceptie van de stan-
daarddecorss ontbreekt. 

Kostuum Kostuum 
Tweee van de langdurig succesvolle toneelstukken waren 'versierd' met nieuwe 
kostuums:: De hondentrouw, of de moord in het woud van Bondy en Het sprake-
loozelooze meisje van Portici. Over de receptie ervan worden in de recensies geen me-
dedelingenn gedaan. Ook verder is de informatie hieromtrent schaars. De eerder 
aangehaaldee referentie in De tooneelkijker naar aanleiding van een voorstelling 
vann Hamlet, en een soortgelijke opmerking naar aanleiding van een opvoering van 
Brutus,Brutus,9,79,7 wijzen opnieuw op een veronderstelde voorkeur van 'de menigte' voor 
hett 'strelen der zinnen' in het algemeen, waartoe ook het kostuum een bijdrage 
konn leveren. 

Muziek Muziek 
Ookk over de muzikale omlijsting van het langdurig succesvolle repertoire kan ik 
kortt zijn. Er staan drie zangspelen op de lijst, waarvan de componisten Auber, 
Weberr en Maltha waren. Over het succes van hun muziek is al gesproken.88 Die 
heeftt ongetwijfeld het succes van de zangspelen beïnvloed. Dat van Auber en 
Weberr juist deze stukken zo hoog scoren op de succesladder, is vermoedelijk 
medee aan andere factoren te danken (over Maltha's Asschepoester is uit de recen-
siess minder bekend). Die zijn, voor zover ze bekend zijn, al aan de orde gekomen. 
Hett enige langdurig succesvolle blijspel dat met zang gelardeerd was, is het ano-
niemee De barbier van Strasburg, of de Frankfurter loterij. Of hier de muziek voor 
dee receptie van veel belang was, is onduidelijk. 

5.2.33 Conclusie 

Dee lijst met langdurig succesvolle toneelstukken bevat vooral veel treurspelen. 
Veell  daarvan werden voornamelijk op zaterdag ten tonele gevoerd. Dit komt 
overeenn met het algemene beeld, waarin het treurspel succesvol was, maar waarop 
dee dag van de week zeker van invloed was. Een duidelijk overwicht van 'romanti-
sche'' of klassieke/Frans-classicistische treurspelen - door tijdgenoten zo geclassi-
ficeerdd - was er niet. Op maandag en woensdag werden met name enkele succes-
vollee toneel- en blijspelen vertoond, veelal van Hoogduitse oorsprong. In het 
algemeenn waren veel langdurige successtukken uit Frankrijk afkomstig, maar na 
verloopp van tijd verschenen ook veel Nederlandse succestukken op het repertoi-
re.. Ook dit is conform de bevindingen over het repertoire als geheel. 

877 De tooneelkijker II , 369. 
888 Zie p. 185. 
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'De'' auteur speelde vermoedelijk bij het succes een kleine rol, mogelijke uitzon-
deringenn als Ducis, Voltaire, Kotzebue, Pixérécourt en Nomsz daargelaten. Na 
verloopp van tijd ruimden echter enkele geliefde stukken van zowel Voltaire, Kot-
zebue,, als Pixérécourt het veld. Zij maakten plaats voor stukken van andere be-
kendee auteurs, van onder meer Nederlandse treurspelen, maar ook van tot dan toe 
onbekendee schrijvers op het programma, zoals Feith, Van Winter, Klijn , Ruijsch, 
Vann den Bergh en Thöne. 

Dee nastukken lijken het succes van de langdurige successtukken weinig beïn-
vloedd te hebben. 

Dee redenen die volgens recensenten voor het succes wel verantwoordelijk wa-
ren,, zijn van nogal uiteenlopende aard. Dikwijl s terugkerend was alleen een uitge-
werktee karakterisering in succesvolle treurspelen. 

5.33 TIJDELIJKE SUCCESVOORSTELLINGEN 

5.3.11 Opvoeringsfrequenties en recettes 

Inn tabel 5.4 (bijlage 4) staan de toneelstukken die tot de categorie 'tijdelijk succes-
stuk'' gerekend kunnen worden. Daaruit blijkt dat van alle genres het toneelspel de 
meestee opvoeringen beleefde en ook de hoogste recettes had. Dat gold voor alle 
dagenn van de week, ofschoon op woensdag ook het blijspel hoge recettes had (ta-
bell  5.4a, bijlage 4). Op zaterdag was, na het toneelspel, het zangspel(-ballet) een 
goedee publiekstrekker. De tweede plaats in het klassement tijdelijke succesvoor-
stellingenn bekleedden het blijspel en het zangspel; de recette was doorgaans iets 
hogerr bij een blijspel. De recettes bij treurspelen zijn vergelijkbaar met die bij blij -
spelen;; in aantal opvoeringen komt het treurspel duidelijk achteraan, wat anders is 
dann bij het repertoire als geheel. 

Watt genre betreft, zijn er chronologisch geen duidelijke verschillen te constate-
ren;; anders dan bij het gehele repertoire, sierde nu het toneelspel gedurende de 
hélee onderzoeksperiode de meeste toneelaffiches (tabel 5.4c, bijlage 4). Vooral in 
dee periode 1830-1841 trok dit genre, gezien de recettes, vermoedelijk het meren-
deell  van de bezoekers. In de periode 1820-1830 waren de recettes bij de vertoning 
vann de verschillende genres nagenoeg gelijk en voor de periode 1813-1826 zijn 
geenn recettes bekend, zodat voor die jaren geen uitspraken over de vermoedelijke 
zaalbezettingg gedaan kunnen worden. 

Vann de verschillende bronculturen zijn Frankrijk en Nederland het best verte-
genwoordigdd (tabel 5.4b, bijlage 4). Op maandag en woensdag kwamen vooral 
Fransee toneelstukken voor het voetlicht; op zaterdag vooral Nederlandse, wat iets 
anderss is dan bij het hele repertoire. Toch lijk t de oorsprong van de tijdelijke suc-
cesstukkenn geen bijzonder belangrijke factor voor het succes, want de recettes lig-
genn bij alle bronculturen gemiddeld op ongeveer gelijk niveau - ook dit is anders 
dann bij het hele repertoire. Per weekdag zijn wel enkele verschillen te constateren. 
Opp maandag leverden Duitse drama's de hoogste recettes, terwijl op woensdag 
zowell  Duitse als Franse stukken veel geld in het laatje brachten; op zaterdag werd 
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eveneenss goed verdiend aan de vertoning van Franse stukken en ook Italiaans 
werkk bracht op deze dag veel op - maar aangezien dit uitsluitend zangspelen wa-
ren,, is hier vermoedelijk vooral het genre de wervende factor. 

Chronologischh is er wel sprake van een zekere verschuiving in de broncultuur; 
vann 1813 tot 1820 stonden zowel Franse als Duitse drama's vaak op het program-
ma,, van 1820 tot 1830 vooral Franse en van 1830 tot 1840 veel Nederlandse. Dit 
komtt ongeveer overeen met de situatie bij het hele repertoire. Uitgaande van het 
landd van oorsprong waren er in de periode 1820-1830 weinig verschillen in ver-
moedelijkee zaalbezetting, maar van 1830 tot 1841 waren er hogere recettes bij de 
vertoningg van Nederlands succeswerk. 

Behalvee bovengenoemde aspecten speelde bij het tijdelijke succesrepertoire de 
dagg van de week een belangrijke rol in het publieksbezoek, evenals bij het toneel-
aanbodd in zijn geheel. Ook de tijdelijke successtukken werden het vaakst op za-
terdagg vertoond. Op deze dag was de zaal vermoedelijk ook het beste gevuld; de 
recettess op andere dagen waren doorgaans twee- tot driehonderd gulden lager. 

Gezienn het grote aantal auteurs dat slechts één tijdelijk successtuk leverde, mag 
wordenn aangenomen dat de schrijver van het toneelstuk niet de voornaamste re-
denn van het publieksbezoek is geweest. Kotzebue is een uitzondering; van hem 
warenn vijf werken korte tijd succesvol. Ook Van Lennep, Picard, Ruijl, Scribe, 
Warnsinckk en Westerman zijn mogelijk succesvolle schrijvers geweest; zij schre-
venn minstens één drama dat korte tijd succesvol was. 

Vann de scenische aspecten is vanuit kwantitatief standpunt de invloed van mu-
ziekk gering; de zangspelen buiten beschouwing gelaten, waren muzikale elemen-
tenn slechts toegevoegd aan twee toneelspelen en één 'voorstelling'. De gemiddel-
dee recettes van de uitvoeringen van toneelspelen met muziek, ruim ƒ900, 
overtroffenn echter nauwelijks die van toneelspelen zonder muziek. 

Bijj  de zangspelen zou de geliefdheid van een voorstelling bepaald kunnen zijn 
doorr de soort muziek. Die wordt vooral zichtbaar in de naam van de componist. 
Opvallendd is dat de meeste muziek van Nederlandse of Duitse componisten was -
anderss dan bij het hele repertoire; er waren vier Nederlandse opera's (29 opvoe-
ringen),, vier Duitse (25 opvoeringen), één Franse (4 opvoeringen), één Italiaanse 
(111 opvoeringen) en één Italiaans/Duitse oorsprong (18 opvoeringen). Juist com-
ponistenn van wie pas laat - eind jaren dertig en begin jaren veertig - werk te belui-
sterenn was, duiken op in de lijst van tijdelijke successtukken: Beethoven, Berlijn, 
Smits.. De vraag rijst of deze werken niet langer succesvol zouden blijken als een 
langeree periode onderzocht zou worden, maar dat valt buiten mijn bestek. Ook in 
dee andere genres met muziek was de compositie van Nederlandse muzikale oor-
sprong;; dit komt overeen met de algemene situatie. 

Nemenn we de cijfers als uitgangspunt, dan blijken, net als bij het repertoire als ge-
heel,, ook de kostuums geen grote rol te spelen in het succes; slechts twee toneelstukken 
werdenn in nieuwe kostuums opgevoerd; een eventuele invloed van bestaande kos-
tuumss komt niet in de tellingen tot uitdrukking. Evenals bij het volledige repetoire, 
droegg het decor mogelijk wel tot het succes bij. Maar liefst dertien tijdelijke succes-
stukkenn werden in een nieuwe setting gespeeld; dat is een behoorlijk groot aantal, 
wantt er werden in totaal maar 32 hoofdspelen van een nieuw decor voorzien. 
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Opp het succes kan ook de combinatie met een bepaald nastuk van invloed zijn 
geweest.. Bij de meeste tijdelijke succesvoorstellingen is geen sprake van een com-
binatiee met een nastuk dat hoge en na verloop van tijd duidelijk afnemende recet-
tess laat zien - wat op invloed van het nastuk zou kunnen wijzen. Van zo'n ver-
schijnsell  is echter wel iets waarneembaar bij het ballet-pantomime Arlequin, 
begunstigdbegunstigd door de gelukgodinnen, of de misleide voogd. Dit ballet-pantomime 
zouu dan ook het succes van het begeleidende, tijdelijk succesvolle blijspel De 
menageriemenagerie van Albini beïnvloed kunnen hebben. Heel vaak opgevoerde nastuk-
kenn komen wij in combinatie met een tijdelijk successtuk vaker tegen. Zo werd het 
driee keer gespeelde toneelspel Constance, of de gevolgen van den hoogmoed van 
d'Epagnyy twee keer gevolgd door het ballet-pantomime Arlequin gelukkig 
visscber,visscber, dat maar liefst 36 opvoeringen te beurt viel, en één keer door het ballet-
pantomimee De herderin soldaat, dat 44 keer vertoond werd - de speeltijd van bal-
let-pantomimess was maximaal 21 gemiddeld per seizoen. Ook het anonieme to-
neelspell  De ouderwetsche trant werd gecombineerd met Arlequin gelukkig 
visscher:visscher: bij zes van de zeven opvoeringen. Alledrie de voorstellingen van het to-
neelspell  De trouwring van Wenzel Tremler Lembert werden gespeeld met het bal-
let-pantomimee Arlequin in armoede, of het vermogen van den gouden hamer, dat 
inn totaal dertig keer gegeven werd. Westermans historische toneelspel Marco Boz-
zaris,zaris, of de Grieken werd vijf keer vertoond met De herderin soldaat en één keer 
mett het toverballet Asschepoester, dat dertig keer geafficheerd was. Ruijls treur-
spell  Raymond van Toulouze, of de Albigenzen was van de negen voorstellingen 
zevenn keer met het vaak gespeelde ballet-pantomime De belagchelijke landjonker, 
ofof het vastenavondfeest te Marseille gecombineerd. Kotzebues toneelspel Robert 
Maxwell,Maxwell, of de offerdood werd bij drie van de vijf voorstellingen samen met De 
belagchelijkebelagchelijke landjonker gespeeld. Het anonieme familie-tafereel Koopman Stark, 
ofof het Duitsche huisgezin werd bij de helft van de voorstellingen vertoond met het 
'komischh ballet-pantomime' Karel en Georgette, of een uitstapje naar Haarlem, 
datt het buitengewoon hoge aantal van 48 voorstellingen te zien gaf. Het toneelspel 
Arthur,Arthur, of zestien jaren later, van het trio Dupeuty, Fontan en Davrigny, werd één 
keerr met het ballet-pantomime Aladyn, of de wonderlamp en 14 keer met het bal-
let-pantomimee De schoone slaapster gegeven, die allebei 47 vertoond werden. An-
celotss toneelspel Clemence, of de dochter van den advokaat was op zes van de 
twaalff  avonden te zien in combinatie met De schoone slaapster; Körners zangspel 
DeDe bergwerkers op twee van de drie dagen. In al deze gevallen was dus het groot-
stee deel van de opvoeringen van de hoofdspelen geprogrammeerd samen met een 
zeerr veel gespeeld nastuk.89 Het ligt voor de hand dat bij de hier genoemde stuk-
kenn de vermoedelijk succesvolle nastukken op zijn minst hebben bijgedragen tot 
hett succes van de betreffende hoofdspelen. 

Bijzonderee gebeurtenissen, zoals debuten, benefieten, premières, bezoek van de 
koningg of voorstellingen voor het Fonds, zouden het succes van de voorstellingen 

899 Zo'n combinatie kwam vaker voor dan hier is vermeld, maar dan werd slechts één voorstelling, 
off  enkele voorstellingen, uit de reeks van het tijdelijke successtuk gevolgd door een succesvol na-
stuk;; in zo'n situatie was het succes van het hoofdspel waarschijnlijk niet aan het nastuk te danken. 
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kunnenn vertekenen als er bij het merendeel daarvan sprake was van zulke bijzon-
derheden.. Dat is meestal niet zo. Er zijn enkele twijfelgevallen, waar bij minstens 
dee helft van de voorstellingen iets bijzonders aan de hand was, maar waar contro-
lee met behulp van recettes niet mogelijk is, omdat opbrengstgegevens ontbreken: 
DeDe dorpsbarbier, of de menschenkenner ten plattenlande (blijspel van Picard); 
NathanNathan van Genève (toneelspel van Warnsinck); Oberon, koning der bescherm-
geestengeesten (zangspel van Giesecke); De Tooverfluit (zangspel, met muziek van Mo-
zart,, libretto van Schikaneder); Het Toover-klokje, of Lucifer-page (toneelmatig 
zangspell  van Théaulon de Lambert); Valvaise en Adelaide, of de zegepraal der 
vriendschapvriendschap over de liefde (toneelspel van Wiselius).90 Bij Warnsincks vaderlands 
toneelspell  De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein hebben waarschijn-
lij kk bijzondere gebeurtenissen wel invloed op het succes gehad: vrijwel alle voor-
stellingenn gingen gepaard met een nastuk waarbij de buitenlandse gastspelers Ko-
hierr hun kunsten vertoonden; de andere twee voorstellingen, in reprise, betroffen 
benefietenn voor de actrice Kamphuizen-Snoek. Zij beïnvloedde mogelijk ook het 
success van Kotzebues Robert Maxwell, of de offerdood, omdat de andere voor-
stellingenn van dit stuk veel lagere opbrengsten hadden. 

Inn andere gevallen bevestigen waarschijnlijk benefieten en het bezoek van de 
koningg het succes van de voorstellingen. 

Enkelee voorstellingen waren echte kermisvoorstellingen, waarvan het stuk al-
leenn tijdens de kermis werd geprogrammeerd: het toneelspel De brandstichting, of 
dede onschuldig veroordeelde van Spiesz; het toneelspel De kruisvaarders van Kot-
zebue;; het blijspel De menagerie van Albini ; het zangspel Het vrouwtje van den 
DonauDonau van K.F. Hensier; het zangspel Welkomstgroet voor de Amsterdamsche 
schutterijschutterij 1834 van Roobol. Het toneelspel Moederliefde en heldenmoed, of de ge-
vangenisvangenis op het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen van Ruijsch en het toneelspel 
HetHet visschersmeisje, of de ruïne aan den oever van den Rhyn van Cramer werden 
ookk op andere tijdstippen opgevoerd, maar omdat zij tevens een groot aantal ke-
renn tijdens de kermis op de planken werden gebracht, reken ik ook deze werken 
tott de kermisstukken. 

Drama'ss die sporadisch tijdens de kermis voor het voetlicht kwamen, zijn het 
zangspell  Armando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte (zonder auteur); het 
toneelspell  De ekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en 
d'Aubigny;; het treurspel Genoveva van Hilman; het toneelspel De graaf van Wal-
tonton (zonder auteur); de toneelmatige voorstelling De roem van twintig eeuwen 
vann Van Lennep; het treurspel Scipio en de Spaansche bruid van Warnsinck. Ook 
bijj  deze stukken heeft de kermis het succes vermoedelijk in gunstige zin beïn-
vloed. . 

Concluderendd kunnen wij stellen dat van de tijdelijke successtukken vooral het 
genree en wellicht ook het decor in het succes een rol gespeeld hebben. Een enkele 
keerr kan de keuze van het nastuk invloed gehad hebben. 

900 Als er wel recettes beschikbaar waren geweest, had gecontroleerd kunnen worden of de op-
brengstenn hoger waren als er iets bijzonders aan de hand was, dan wanneer dat niet zo was. 
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5.3.22 Toneelrecensies 

5,3.2.15,3.2.1 Contextuele factoren 

BijzondereBijzondere gebeurtenissen 
PolitiekePolitieke gebeurtenissen I De gunstige receptie van het Nederlandse treurspel 
GroningenGroningen ontzet van Ruijl was naar de mening van de recensent van De Vader-
landselandse letteroefeningen voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan *de tijds-
omstandigheden':911 de Belgische Opstand; het toneelstuk ging in première op 15 
novemberr 1832. Kort daarvoor, in oktober, hadden Frankrijk en Engeland een 
embargoo op de Nederlandse schepen gelegd en een blokkade van de Nederlandse 
havenss ingesteld, in een poging Willem I te dwingen de internationale regeling van 
dee verdeling van het Koninkrijk te accepteren. De Fransen hadden de citadel van 
Antwerpenn gebombardeerd, wat resulteerde in de overgave van deze stad. Ruijl 
zinspeeldee in zijn treurspel op de Franse aanval, door de dreigende inname van de 
stadd Groningen door Lodewijk XIV in 1672 te dramatiseren. De gevaren die in het 
'rampjaar'' aan de orde waren, achtte men nu weer actueel. Door te verwijzen naar 
alss gelijksoortig beschouwde gebeurtenissen in de zeventiende eeuw speelde de 
schrijverr in op nationalistische gevoelens van het publiek; de zeventiende-eeuwse 
'heldhaftigee verdedigers' van Groningen werden vereenzelvigd met de contempo-
rainee verdedigers van het Nederlandse grondgebied.92 

Eenn andere politieke gebeurtenis die haar weerslag vond in een succesvol to-
neelstuk,, is de Griekse vrijheidsstrijd tegen de Turken in 1821-1829. Dit drama 
werdd in Westermans toneelspel Marco Bozzaris, of de Grieken in beeld gebracht; 
hett stuk ging in 1824 in première. Het vond volgens een van de recensenten veel 
bijval,, al worden de oorlogshandelingen niet direct als reden genoemd. De com-
missarissenn zagen in de actualiteit van het stuk mogelijk wel een publiekstrekker, 
wantt de affiches prezen het stuk aan met de wervende mededeling: 'uit de ge-
schiedeniss van deze eeuw'. Ofschoon het hier om een internationaal onderwerp 
ging,, moest ook dit stuk de gedachten van het publiek terugvoeren naar de ge-
schiedeniss van de eigen vrijheidsstrijd, getuige het voorwoord van de schrijver:'... 
mijnee landgenooten, welke zoo veel prijs op godsdienst en vrijheid stellen'.93 

Meerr expliciete opmerkingen over het verband tussen politieke gebeurtenissen 
enn de receptie van tijdelijke successtukken heb ik niet aangetroffen. Wel werden 
naarr zeggen van critici vaderlandse gevoelens opgeroepen door het tijdelijk suc-
cesvollee toneelspel De ontkoming van Hugo de Groot uit Loevestein van Warn-
sinckk en door het succesvolle treurspel Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syra-
cusecuse van Bousquet. Deze stukken werden al in 1820 respectievelijk 1828 
opgevoerdd en hadden dus niet per se met de Belgische Opstand te maken. De re-

911 VL O (1833) 1,33. 
922 NAC&AH, 10-12-1832; zie ook: J. Ruijl, Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel (Am-
sterdamm 1832), voorberigt [1], 
933 M. Westerman, Marco Bozzaris, of de Grieken, historisch tooneelspel (Amsterdam 1824), 
berigtt VI . 
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censentt van het eerstgenoemde stuk werd getroffen door 'de echte vaderlandsche 
deftigheid,, de godsdienstige en hartelijke toon, waarop de gemoederen onzer 
voorvaderss gestemd waren'. Het publiek 'scheen in datzelfde gevoel te deelen', 
wantt toen op het toneel Hugo de Groot afscheid moest nemen van zijn vrouw kon 
'hett vaderlandsch gevoel zich niet [...] weerhouden, maar [moest] zich door tranen 
[...]]  ontlasten'. De dichter had naar de mening van de scribent zijn doel bereikt en 
dee 'vaderlandsche harten getroffen, door vaderlandsche deugden te schetsen . 
Maarr 'misschien ben ik op dit punt wel een weinig bevooroordeeld', dekte de re-
censentt zich vervolgens in.94 Dit kan het geval geweest zijn, maar andere critici na-
menn eenzelfde vaderlandslievendheid bij het publiek waar. Michiel de Ruiter was 
volgenss het tijdschrift Apollo bij alle politieke gezindten geliefd, en het vóórko-
menn van De Ruiters naam in de titel van het stuk zou dan ook een van de redenen 
zijnn voor de grote opkomst van het publiek; een half uur vóór aanvang van de 
voorstellingg was de zaal al helemaal bezet.95 In de gedrukte tekst van het stuk uit 
1828,, dat het jaar daarvoor naar het handschrift van de dichter was gespeeld, werd 
dee reactie van de toeschouwers genoteerd: het werk 'genoot eenen vrij algemeen-
enn bijval', klaarblijkelijk 'om de verdiensten der behandeling zelve, als om den 
hoofdpersoonn van het stuk'.96 Wat betreft het succes van vaderlandse thema's is 
ookk een aantekening van Van Walré vermeldenswaardig; in het 'voorberigt' bij 
zijnn treurspel Diederijk en Willem van Holland merkte hij op dat 'sinds [zijn] 
heugenis,, welbewerkte Vaderlandsche Historiestukken steeds den volke bovenal 
aangenaamm waren'.97 

Voorr de opvoering van de zojuist genoemde toneelstukken was geen directe po-
litiekee aanleiding aanwezig. Men ziet hier een uiting van door Van Sas als alge-
meenn gekenschetst 'nationaal gevoel' dat onder andere in de eerste helft van de ne-
gentiendee eeuw in de maatschappij op veel terreinen merkbaar was.98 

Hoewell  de recensenten bij de overige succesvolle Nederlandse toneelstukken 
geenn melding maakten van vaderlandsliefde als factor in de publieksreceptie, is het 
aannemelijkk dat dit vaker een rol gespeeld heeft dan uit de toneelrecensies blijkt . 
Alss het nationale gevoel een positieve invloed had op de receptie van vaderlands 
historiedramaa buiten perioden van politieke onrust of euforie, dan zal dat zeker 
hett geval geweest zijn in roeriger tijden. Ik denk vooral aan de periode kort na de 
Fransee tijd en die van de Belgische Opstand. Het alom reeds aanwezige nationale 
gevoell  werd toen immers getransformeerd tot een uitgesproken fel nationalisme.99 

Inn dit verband is het dan ook opvallend dat een deel van de Nederlandse tijdelij -

944 Euphonia 7 (1820), nr.7, 105-106. 
955 Apollo, Bijvoegsel tot no. 11, 1-2; andere redenen waren de onbekendheid met een nieuw 
stuk;; het optreden van Snoek als Michiel de Ruiter; de première. Zie ook: DAN 1 (1827) XII , 351. 
966 Michiel Adriaanszoon de Ruiter te Syracuse [5]. 
977 J. van Walré, Diederijk en Willem van Holland, treurspel (Amsterdam 1821), voorberigt VI . 
988 Van Sas, 'Nationaliteit in de schaduw van de Gouden Eeuw'; ld., 'De mythe Nederland', De 
NegentiendeNegentiende Eeuw 16 (1992) nr. 1, 4-22; Idem, 'Vaderlandsliefde, nationalisme en vaderlands ge-
voel'. . 
999 Idem, passim. 
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kee successtukken bestaat uit werken met een historisch thema, zoals: De admiraal 
PietPiet Hein te Delftshaven (Nederlandse Opstand), Groningen ontzet (Rampjaar), 
MoederliefdeMoederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Ant-
werpenwerpen (Nederlandse Opstand), De ontkoming van Hugo de Groot, uit Loeves-
tein,tein, in 1621 (Godsdiensttwisten), Radboud de Tweede, koning van Friesland 
(strijdd christenen en Friese heidenen in de achtste eeuw), De roem van twintig 
eeuweneeuwen (van Batavieren tot Belgische Opstand), Vorstin en vrouw (Hoekse en Ka-
beljauwsee twisten).100 De thematiek betrof dus vijf keer gebeurtenissen uit de Ne-
derlandsee Opstand en (andere) voorvallen uit de zeventiende eeuw; één keer de 
Belgischee Opstand; twee keer een gebeurtenis uit de achtste en de vijftiende eeuw. 

Hett succes van de zestiende en zeventiende eeuw als tijdperk waarin het drama 
zichh afspeelde, had alles te maken met de aard van de nationale gevoelens in 
Noord-Nederland;; die waren sterk gericht op de gouden tijden van weleer, waar-
inn vaderlandsliefde een vanzelfsprekend verschijnsel zou zijn geweest. De natio-
nalee deugden uit die perioden waren het navolgen waard, omdat zodoende het 
morelee en economische verval dat zich in diverse segmenten van de maatschappij 
zouu manifesteren, gekeerd zou kunnen worden. Tijdens de Belgische Opstand zag 
menn bovendien in veel zestiende- en zeventiende-eeuwse gebeurtenissen parallel-
lenn met de eigen tijd.101 

Ookk in de euforische tijd na het vertrek van de Fransen en tijdens de vestiging 
vann het Koninkrijk der Nederlanden werd door sommigen de zeventiende eeuw 
opp één lij n gesteld met de eigen tijd. In zijn 'voorberigt' bij het succesvolle histo-
rischh toneelspel De admiraal de Ruiter te Napels vergelijkt de auteur, Westerman, 
Michiell  de Ruiter met een zeeheld van zijn eigen tijd, luitenant-admiraal Van 
Kinsbergen,, aan wie hij zijn toneelstuk opdroeg. Onderwerpen zoals het zijne 
zoudenn volgens Westerman in staat zijn 'om, naar berekening van de heerschende 
stemming,stemming, de vreemde voortbrengselen met overleg door eigen te doen vervan-
gen'.1022 Westerman ging hier duidelijk uit van het succes van vaderlandse-historie-
stukkenn bij het publiek. 

Tweee treurspelen waarin vroegere tijden gedramatiseerd zijn, Agathocles van 
Klij nn en Radboud de Tweede, koning van Friesland van Van Halmael, gaan over 
dee strijd voor het christendom. Die stond iets verder af van de gebeurtenissen in 
dee jaren tien en dertig - in beide stukken gaat het om het katholieke christen-
domm -, maar Agathocles deinde in elk geval wel mee op de zee van vaderlandslief-
de.. Het stuk handelde over het uitroepen van het christendom tot staatsgods-
dienstt door Constantijn de Grote103 met wie, via de opdracht aan de koning 
voorinn het toneelstuk, Willem I vereenzelvigd werd met de woorden 'Niets blinkt 

1000 Het 'thema' van een toneelstuk of voorstelling was geen onderwerp van onderzoek, maar 
omdatt ik dit in een andere bijdrage voor historiedrama in de periode 1830-1840 onderzocht heb, 
vatt ik de resultaten daarvan samen. Zie ook de volgende noot. 
1011 Zie voor verband tussen de achterliggende nationalistische mentaliteit en het repertoire van 
dee Stadsschouwburg tijdens de Belgische Opstand: H. Ruitenbeek, 'Vaderlands verleden in de 
Amsterdamsee Stadsschouwburg 1830-1840'. 
1022 Westerman, De admiraal de Ruiter te Napels, voorberigt, X (cursivering HR). 
1033 H.H. Klijn , Agathocles, treurspel (Amsterdam 1832), voorrede, 3. 
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zooo heerlijk, niets zoo schoon/ Dan Christenwijsheid op den troon'.104 

Dee toneelstukken met een nationaal en veelal nationalistisch onderwerp doen 
vermoedenn dat op het succes van deze stukken politieke gebeurtenissen wel dege-
lij kk van invloed waren, ook wanneer het expliciete verband in toneelrecensies ont-
brak.. Anderzijds moet de invloed van die politieke gebeurtenissen op het succes 
vann de individuele stukken niet overdreven worden; alleen al in de jaren 1830-
18400 werden er vijfti g historiedrama's vertoond, waarvan er slechts zeven tijdelijk 
succesvoll  waren. 

CultureleCulturele gebeurtenissen I In oktober 1824 werd het vijftigjari g bestaan van de 
Stadsschouwburgg op het Leidseplein gevierd met de opvoering van een speciaal 
voorr de gelegenheid geschreven toneelstuk, Het tempelfeest, na het vijftigjarig be-
staanstaan des Amsterdamschen Stads Schouwburgs van Foppe. Om een toepasselijk 
toneelstukk te verkrijgen, hadden de commissarissen een prijsvraag uitgeschreven; 
Foppee was de winnaar. De zaal van de schouwburg was feestelijk geïllumineerd en 
ookk de bewoners van het Leidseplein hadden aan hun huizen verlichting aange-
bracht.1055 Het ligt voor de hand dat het succes van dit toneelstuk samenhing met 
dezee feestelijkheden. Op de eerste avond ging immers 'menig nieuwsgierige [...] 
tempelwaarts';; de zaal was 'door alle standen wel bezet'.106 

Vann de invloed van andere culturele gebeurtenissen blijkt in de recensies weinig. 
Alleenn de kermis was door de jaren heen een bijzondere publiekstrekker. Het re-
pertoiree was in die periode meestal niet zwaar; alleen op zaterdag werd vaak van 
hett echte kermisrepertoire afgeweken en een treurspel op het programma gezet. 

BekendheidBekendheid van de voorstelling 
Inn recensies trof ik zeventien keer opmerkingen aan over de bekendheid van het 
betreffendee werk; drie keer kwam ik een vermelding tegen van de omgekeerde si-
tuatie.. Op vier verschillende manieren kwam die bekendheid tot uiting: in relatie 
tott het aanbod in andere theaters; in relatie tot het repertoire in het verleden; via 
hett oeuvre van een bepaalde auteur of componist; in relatie tot de bron van de to-
neeltekst.. Ook combinaties kwamen voor. In hoeverre de voorstellingen in de 
Stadsschouwburgg anders waren dan de opvoeringen in vroegere tijden en in ande-
ree theaters, of dan de voorstellingen van andere werken uit iemands oeuvre, werd 
zeldenn en dan slechts voor een enkel detail uitgewerkt. Ook de preciese verande-
ringenn die gepaard gingen met de bewerking van een bepaalde bron tot een to-
neelstukk komen zelden aan de orde. 

Dee bekendheid van een successtuk via een van de andere Amsterdamse theaters 
werdd genoemd bij: het toneelspel Arthur, of zestien jaren later van Dupeuty, Fon-
tann en Davrigny; het blijspel De bruid van Vreeland van Von Weissenthurn; het 
toneelspell  Het geheim van Arnould en Fournier.107 Steeds werd de positieve re-

1044 Ibid., IV. 
1055 AKZ.fi (1824) II, 270. 
1066 Het tooneelklokje, 102. 
1077 NAC&AH, 22-12-1838, 25-4-1840, 11-3-1841, 15-3-1841. 
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ceptiee in die schouwburgen vermeld.108 Ook de omgekeerde situatie kwam voor: 
hethet toneelmatige zangspel Oberon, met de muziek van Weber, werd eerst in de 
Stadsschouwburgg opgevoerd en enkele jaren daarna ook in de Hoogduitse 
Schouwburgg met gejuich ontvangen.109 Succesvolle opvoeringen in een theater in 
hett buitenland gingen volgens de recensies vooraf aan de Amsterdamse vertoning 
vann het toneelspel De boodschaplooper uit behoefte van F. en C. Laloue en van het 
toneelspell  Romeo en Julia van Weisse.110 Nergens werd expliciet vermeld dat dit 
laatstee soort bekendheid een gunstig effect had op de receptie van de opvoeringen 
inn de Stadsschouwburg. De recensent constateerde slechts dat het werk ook op 
anderee plaatsen (al) veel bezoekers trok én vermeldde vervolgens dat de uitvoering 
inn de Stadsschouwburg positief ontvangen werd; een uitdrukkelijk oorzakelijk 
verbandd legde hij niet. Wel werd, in een kritiek van Arthur, of zestien jaren later, 
gezegdd dat de opvoering van dit stuk in de Stadsschouwburg zo kort na de 'mees-
terlijkee uitvoering' in de Franse schouwburg - 'waarin vooral Madame Albert, de 
bevalligee heldin der vaudevile, zoo zeer uitmuntte' - 'eene gewaagde onderne-
ming'' was.111 Een vergelijking van de verschillende voorstellingen zou dus ook 
well  eens in het nadeel van de Stadsschouwburg kunnen uitvallen. De opvoering 
vann Arthur kon volgens de recensent de vergelijking echter met glans doorstaan; 
dee 'proefneming [was] volkomen geslaagd [en] de hoogst gespanne verwachting 
[...]]  verre [...] overtroffen'.112 Ook als dit niet het geval was geweest, zou de Fran-
see uitvoering voor sommige toneelliefhebbers een reden kunnen zijn geweest om 
dee voorstelling in de Stadsschouwburg te gaan zien; dit was het in elk geval voor 
dee recensent. Overigens is dit een van de weinige recensies waar, heel globaal, ge-
sprokenn werd over een vergelijking tussen een vroegere en een latere opvoering. 

Hett impliciete verband in enkele recensies tussen de opvoering in andere 
theaterss en het succes van het toneelstuk in de Stadsschouwburg, is een indicatie 
voorr deze vorm van bekendheid als factor in het succes van die toneelstukken in 
hett stedelijk theater. Dat ook de commissarissen dit zo opvatten, blijk t uit de aan-
kondigingg van de uitvoering van het (tijdelijk succesvolle) toneelspel De bruids-
kroon,kroon, of de droomverschijning van Cuno. Het affiche vermeldde: 'Nooit op eenig 
Hollandsenn Tooneel, maar in de voornaamste Hoogduitsche steden, bij herhaling 
vertoond'.. Volledigheidshalve moet ik opmerken dat ook een primeur voor de 
Stadsschouwburgg op de affiches nadrukkelijk kenbaar gemaakt werd: Bilderdijks 
treurspell  Willem van Holland bijvoorbeeld werd in januari 1814 aangekondigd 
mett de vermelding: 'Nooit op eenig Tooneel vertoond'. 

Vann bekendheid van een tijdelijk successtuk vanwege een vroegere opvoering in 
dee Stadsschouwburg is in recensies sprake bij: de toneelspelen De kruisvaarders 
vann Kotzebue; Romeo en Julia van Weisse; De graaf van Walton, of de subordina-
tietie (zonder auteur). Hier gingen de recensies wel in op de inhoudelijke publieks-

1088 Het gaat mij hier overigens alleen om berichten die de publieksreceptie erbij betrekken. 
1099 DAN 7 (1834) III , 74-77. 
1100 Het tooneelklokje, 185; DAN 1 (1827) VIII , 219. 
1111 NAC&AH, 22-12-1838. 
1122 Ibid. 
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receptie.. Niet alle aspecten van de opvoeringen werden nog door het publiek ge-
waardeerd.. Bij De kruisvaarders was één van de aantrekkelijke aspecten altijd de 
inmetselingg van een jonge non, maar het effect ging bij de reprise in 1823 verloren 
doorr een verkeerde casting; Anna Maria Kamphuizen werd met 44 jaar inmiddels 
tee oud gevonden voor de rol. Juist het 'ontluikende knopje levend te zien begra-
ven,, deed [voorheen] het jonge bloed der aanschouwers verstijven'; nu werden 
volgenss de recensent 'alle z7/#5*e-wekkende tooneelen [...] misvormd' en verlieten 
veell  toeschouwers voortijdig de zaal.113 Het publiek werd dus in haar verwachting 
teleurgesteld.. Ook het toneelstuk Romeo en Julia was niet meer bij alle sociale ge-
ledingenn van het publiek geliefd. De rijke toeschouwers die vroeger de balkons 
bevolkten,, waren volgens de criticus niet meer bij de voorstelling aanwezig, om-
datt het thema van trouwe liefde hen niet meer aansprak. 

[...]]  de meisjes [in de balkons] zijn zoo getrouw niet meer ah Julia. Om een niets verande-
renn zij van minnaar; zij gaan zich niet meer dood houden, zoo als ik in een grafgewelf [zegt 
Juliaa in een fictief gesprek met Romeo]. In een boudoir mag het plaats hebben, dat is mo-
gelijk,, maar dan moet er een papegaai, een hond of eene kat tegen over haar zitten, om af-
leidingg te verschaffen. Mijne bedrijven bekoren haar niet meer. Ja, regt zoo Julia', [zegt 
Romeo]]  zoo is het met de jongens van het opkomend geslacht ook gelegen. Zij steken zich 
niett meer dood, omdat zij hunne beminde niet krijgen kunnen. Dat zij eenen roes drin-
ken,, en dan te paard gaan zitten, om zich te verzetten, is mogelijk; maar sterven daar heb-
benn zij geen' trek in."4 

Hierr was het stuk hetzelfde gebleven, maar de smaak van sommige toeschouwers 
veranderd.. Dit was volgens de recensent ook het geval bij De graaf van Walton. 
Dee krijgstonelen wekten geen interesse meer omdat er 'te lang gejammerd' 
werd.115 5 

Dee vertrouwdheid van het publiek met het oeuvre van een auteur of componist 
kwamm ter sprake bij besprekingen van: het treurspel Agatbocles van Klijn ; het 
zangspel-ballett Brama en Zoloë, of de verliefde Bayadere van Scribe en Auber; het 
toneelmatigee zangspel Oberon, koning der beschermgeesten van Von Giesecke en 
Weber.. Van Klij n werd gezegd dat hij met 'roem bekend [is] door zijnen FILIPS 

VANN EGMOND, maar niet minder door zijnen, met ongewone toejuiching ontvan-
genenn MONTIGNI' ;1 l6 Scribe was 'vermaard' en Auber 'niet minder beroemd en ge-
liefkoosd';1177 Weber had met zijn eerder opgevoerde toneelmatige zangspel Het 
vrijschot,vrijschot, of de zwarte jager 'reeds een' onverwelkbaren roem [...] verworven'.118 

Hett wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar ik neem aan dat het publiek zich 
doorr die roem ook bij de nieuwe stukken van deze kunstenaars naar de schouw-
burgg liet leiden. 

1133 Het kritisch lampje, 140-141. 
1144 DAN\ (1827) VIII , 223. 
1155 Het tooneelklokje, 87. 
1166 VLO (1832) 1,405. 
1177 NAC&AH, 12-1-1836. 
1188 £Vl/V7(1834)III, 73. 
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Ietss soortgelijks speelde mogelijk ook een rol bij de toneelstukken die naar een 
zeerr bekende bron werden vervaardigd: Agathocles; het historisch toneelspel De 
eksterekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en d'Aubigny; 
hett zangspel Saffo van Van Bree en Van Lennep; het toneelspel Tom Jones te Lon-
denden van Chouard Desforges. Bij het horen van de naam van het eerstgenoemde 
stukk dacht ieder 'ongetwijfeld' aan de 'voortreffelijken' roman Agathocles van Ca-
rolinee Pichler-von Greiner, waarmee dit treurspel volgens de critici grote over-
eenkomstt vertoonde.119 De ekster was gebaseerd op een 'gemeenzaam bekende' 
gebeurteniss in Frankrijk, waarbij een diefstal van zilver door een ekster de onheu-
see veroordeling van een dienstmeisje tot gevolg had. En 'wie kent niet de ver-
maardee Grieksche Lyrische dichteresse Saffo',120 het onderwerp van het zangspel, 
vroegg een recensent zich retorisch af. 

Volledigheidshalvee vermeld ik ook de tijdelijk succesvolle toneelstukken die 
volgenss de recensies juist door hun onbekendheid of originaliteit bij het publiek 
hoogg scoorden in het receptieklassement, of vanwege hun overbekendheid niet 
(meer)) zo succesvol waren: de toneelspelen Claudine van Florian van Pigault Le 
Brunn en Clémence, of de dochter van den advokaat van Ancelot; het treurspel Mi-
chielchiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse van Bousquet; het romantisch zangspel 
DeDe gelofte van De Wit en Smits. Een positieve relatie tussen onbekendheid en een 
goedee zaalbezetting of publieksreceptie werd aangegeven bij Michiel Adriaans-
zoonzoon de Ruiter en Clémence. Een van de redenen van het publiek om Michiel 
AdriaanszoonAdriaanszoon de Ruiter te gaan zien, zou 'de nieuwsgierigheid' naar het onbeken-
dee stuk zijn;121 bij Clémence werd de originaliteit van de intrige als positieve fac-
torr in de receptie beschouwd.122 Een negatief verband werd vermeld in het geval 
vann Claudine, waarvan de criticus zei dat 'de herhaling [...] lastig' werd.123 De be-
kendheidd met de librettist en de componist van De gelofte - beiden Amsterdam-
merss - zou volgens de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
bladblad een reden geweest zijn dat bij de eerste uitvoering zo weinig mensen 
aanwezigg waren;124 liever zag men stukken van buitenlandse makers. Hier moet 
echterr de teleurstelling van de scribent over het tegenvallende bezoekersaantal bij 
ditt Nederlandse werk de reden geweest zijn van deze observatie, want bij volgen-
dee gelegenheden was er meer publiek in de zaal. 

Tott slot moet ik nog iets zeggen over de representativiteit van de hier beschreven 
bevindingen.. Bij zeventien successtukken vermeldden de critici een zekere be-
kendheidd bij het publiek, die zij op enigerlei wijze met de gunstige receptie in ver-
bandd brachten. Tellen we hier drie toneelstukken bij op waarvan de recensenten be-
kendheidd signaleerden zónder die met de publieksreceptie in verband te brengen,125 

1199 VLO (1832) I, 405; De Recensent (1835) I, 291. 
1200 NAC&AH, 26-3-1834. 
1211 DAN\ (1827) XII , 351. 
1222 NAC&AH, 23-2-1841. 
1233 Het kritisch lampje, 175. 
1244 NAC&AH, 13-10-1840. 
1255 Het zangspel De bergwerkers van T. Körner, in NAC&AH, 9-2-1841; het blijspel De dorps-
barbier,barbier, of de menschenkenner ten platten lande van L.B. Picard, in De tooneelkijker II , 383; het 
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dann is bij 21 stukken sprake van bekendheid als factor in de positieve receptie. Dat 
iss ongeveer 25 procent van het totaal aantal tijdelijke successtukken, een respecta-
bell  aantal. Het zal duidelijk zijn dat deze enigszins 'conservatieve' neiging van het 
schouwburgpubliekk alleen geldt voor de successtukken die door de recensenten als 
bekendd vermeld worden. Het zegt niets over de andere successtukken. Tekenend is 
well  dat de omgekeerde situatie, onbekendheid van de toneelstukken, door de to-
neelbeschouwerss zo zelden belicht wordt, maar dat zou ook kunnen liggen aan hun 
vooringenomenheid. . 

5.3.2.25.3.2.2 Dramatische factoren 

Genre Genre 
TreurspelTreurspel I Op de lijst tijdelijke successtukken staan minder treurspelen dan to-
neelspelen.. Dit zou te maken kunnen hebben met de door recensenten geconsta-
teerdee voorkeur van het publiek voor wat wel aangeduid werd als 'romantisch' 
drama,, waarmee het genre 'toneelspel' door zowel verhandelaars als recensenten 
geassocieerdd werd. Als het publiek inderdaad voornamelijk geporteerd was voor 
dee nieuwere 'romantische' richting, zou ook binnen het treurspel de voorkeur uit 
moetenn zijn gegaan naar niet-klassieke/classicistische tragedies.126 Een constate-
ringg in deze richting valt inderdaad te lezen in een Nieuwe Amsterdamscbe Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad uit 1840, waar beweerd werd dat het publiek 
geenn belangstelling meer had voor klassieke treurspelen. 

Nuu treffen wij op de lijst van succesvolle treurspelen inderdaad verschillende 
stukkenn aan die door de recensenten als volledig afwijkend van de klassieke/clas-
sicistischee norm werden beschreven. Vooral Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te 
SyracuseSyracuse en Groningen ontzet, beide hoog scorend op de kwantitatieve succeslad-
der,, ontbeerden volgens de toneelbeschouwingen enkele fundamentele karakte-
ristieken.. Michiel Adriaanszoon de Ruiter bevatte bijvoorbeeld een 'onbeduiden-
de'' intrige over Michiel de Ruiter 'als mensch beschouwd' die, omdat hij 'slechts 
hett voorwerp eens onbezonnen minnenijds' was, bovendien niet 'de spil' van het 
geheell  was.127 In Groningen ontzet ontbraken volgens de Vaderlandsche letteroe-
feningenfeningen onder meer de 'twee hoofdroersels' medelijden en schrik en tevens de 
'tegenn elkander met geweld woelende' hartstochten. De karakters waren weinig 
uitgewerktt en de taal was vaak 'verre beneden de waardigheid van een deftig 
dichtstuk'.. Het stuk was de naam 'treurspel' niet waardig, en zou beter 'vader-
landschee voorstelling' kunnen heten.128 

Anderee treurspelen bevatten blijkens de toneelbesprekingen naast een groot 

toneelspell  De vrolijke luim van C.G.H. Arresto, in De tooneelkijker IV, 158. 
1266 In recensies wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen klassiek of classicis-
tisch.. Soms wordt 'klassiek' gebruikt waar wij , maar bijvoorbeeld ook negentiende-eeuwse 
schrijverss van verhandelingen, 'classicistisch' of 'Frans-classicistisch' zouden gebruiken. Ik ge-
bruikk de termen 'klassiek/classicistisch' meestal samen, als onderscheid van 'romantisch'. 
1277 DAN 1(1827) XII , 352-353, 355. 
1288 VLO (1833) 1,28-29. 
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aantall  klassieke/classicistische, ook niet-klassieke/classicistische kenmerken. Het 
betreftt de treurspelen Genoveva van Hilman, Diederijk en Willem van Holland 
vann Van Walré en Jeanne d'Arc, of de maagd van Orleans van Soumet. Genoveva 
wass volgens De Vaderlandsche letteroefeningen klassiek te noemen als men het 
'belangrijke'' onderwerp, de toepassing van de poëtische gerechtigheid en het ont-
brekenn van 'onwaarschijnlijkheden' in aanmerking nam. Het treurspel week vol-
genss het tijdschrift daarentegen van de classicistische regels af waar de eenheid van 
tijdd en plaats, en soms ook die van handeling doorbroken werd, waar de hoofd-
persoonn door een ondergeschikt personage overschaduwd werd, een zelfmoord 
plaatsvondd in het bijzijn van de heldin, de gemoedsgesteldheid van de hoofdper-
soonn niet helemaal standvastig en de taal bij tijd en wijl e 'prozaïsch' en 'stroef' van 
aardd was.129 Diederijk en Willem van Holland voldeed daarentegen helemaal aan 
dee eenheden van tijd, plaats en handeling, maar week (gedeeltelijk) op andere pun-
tenn van de klassieke/classicistische norm af: de 'onduidelijkheid' over de vraag wie 
eigenlijkk de held van het stuk was, de 'gebrekkige' dispositie en de vaak prozaïsche 
taal,1300 de tamelijk onbelangrijke 'daad', het onvermogen van het stuk om mede-
lijdenn en 'afkeer' te bewerkstelligen, en het gemis aan poëtische gerechtigheid.131 

JeanneJeanne d'Are bevatte volgens de Vaderlandsche letteroefeningen weliswaar enkele 
poëtischee taferelen en gedeelten van het ontwerp van de romantische Schiller, 
maarr was verder toch voornamelijk aangepast aan de klassieke/classicistische 
norm.. Waar Schiller de hele levensloop van Jeanne d'Arc schetste, schilderde Sou-
mett bijvoorbeeld, 'de handeling binnen den gewonen Treurspeltijd beperkende', 
slechtss de laatste dag van haar leven. Soumet liet haar bovendien, 'getrouw aan de 
Geschiedenis',, op de brandstapel sterven, terwijl Schiller haar volgens 

Eenee verkeerde toepassing van het denkbeeld der Tragische geregtigheid [...] niet als 
Tooveress den brandstapel [deed] beklimmen, maar [deed] sneuvelen als Heldin.132 

Dee handeling was bij Soumet eenvoudig, maar wel 'belangrijk' door de 'kunstige 
afwisselingg van hoop en vrees' omtrent het lot van de heldin, die 'de harten des 
aanschouwerss met bewondering voor haar [vervulde]'. Niet conform de klassieke 
regelss der kunst was volgens de Vaderlandsche letteroefeningen daarentegen de 
intrige,, waarin 'alles zamenloopt om [het vonnis] te doen vernietigen', terwijl dit 
uiteindelijkk toch voltrokken wordt.133 

Dee hier besproken tragische mengvormen deden het in vergelijking met de twee 
eerderr genoemde 'romantische' stukken in de successcore relatief minder goed -
GenovevaGenoveva mag met een recette van ruim ƒ800 een uitzondering heten. Hieruit zou 
menn kunnen concluderen dat treurspelen met een meer 'romantisch' karakter het 
inn de publieke opinie beter deden dan die met een meer klassieke inhoud en/of 
vorm.. Deze veronderstelling blijk t echter niet terecht, want ook treurspelen die in 

1299 ld. (1836)1, 619-624. 
1300 ld. (1821)1, 388-389. 
1311 De bijenkorf II , 316-317. 
1322 VLO (1829) 1,364-365. 
1333 Ibid. 
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toneelrecensiess als goed klassiek werden beschouwd - veel recensenten zagen het 
toneell  door een klassiek/classicistische bril -, werden vaak vertoond en zeer druk 
bezocht.. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Van Halmaels Radboud II, koning van 
Friesland,Friesland, dat geregeld werd opgevoerd en bijzonder veel publiek trok - van alle 
treurspelenn uit de lijst van tijdelijke successtukken had het met ongeveer ƒ1035 
zelfss de hoogste recette. Door de Vaderlandsche letteroefeningen werd deze tra-
gediee getypeerd als een 'regelmatig bewerkt' treurspel, met een goed gestructu-
reerdee intrige die vrees en medelijden opriep, met een juiste en goed volgehouden 
karakterschilderingg en 'stoute en beeldrijke' poëzie.134 Ruijls Raymond van Tou-
louse,louse, of de Albigenzen, dat zeer vaak vertoond werd en veel bezoekers trok, werd 
doorr hetzelfde tijdschrift gekenschetst als een treurspel 'in de aestbetische betee-
keniss van het woord',135 hetgeen, zoals elders in het tijdschrift werd uitgewerkt, 
zoveell  wilde zeggen als 

eenn belangrijk, door het echte tragische treffend, roerend, wegslepend, en bij dit alles 
hoogg zedelijk en leerrijk Treurspel, dat zich door zijn gewigtig onderwerp, door zijne ge-
pastee ontwikkeling, door zijne waardige ontknooping, door zijne gelukkige dichterlijke 
voorstellingg en versificatie [...] aanbeveelt.136 

Ookk het opvallend goed bezochte treurspel Scipio en de Spaansche bruid van 
Warnsinck,, dat met een recette van ruim ƒ800 en vijf opvoeringen beslist zeer suc-
cesvoll  genoemd kan worden, werd door de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad genoemd als een voorbeeld van een 'klassiek treurspel'.137 

Uitt deze gegevens valt dan ook geen aperte voorkeur van het publiek voor meer 
'romantische'' treurspelen af te leiden. Wat dit betreft is er ook geen sprake van een 
inn de tijd verschuivende voorkeur. Vermoedelijk liet het grote publiek zich weinig 
gelegenn liggen aan de vraag of een treurspel op poëticale gronden klassiek/classi-
cistischh of romantisch genoemd moest worden. De receptie werd hier dan ook 
waarschijnlijkk bepaald door andere elementen dan poëticale, zoals ook blijk t uit 
dee bespreking van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse. Hierin wordt de 
toeloopp van het publiek toegeschreven aan vaderlandsliefde, nieuwsgierigheid 
naarr een onbekend stuk en 'kunstgevoel' bij de uitvoering van een nieuwe hoofd-
roll  door de eerste acteur, Andries Snoek.138 

Diee veronderstelde onverschilligheid van het publiek ten aanzien van het onder-
scheidd tussen klassieke/classicistische en romantische treurspelen blijk t ook uit 
eenn reactie van De arke noach 's op een recensie in de Nieuwe Amsterdamsche Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad. In deze recensie stond dat het publiek meer ge-
porteerdd was voor niet-regelmatige toneelspelen.139 Het toneeltijdschrift wees er 
evenwell  op dat de schouwburg in 1833 juist 'meer dan ooit is bezocht geworden, 

1344 ld. {1840)1, 125. 
1355 ld (1835)1, 399. 
1366 ld. (1836) I, 619, n.a.v. Genoveva. 
\17\17 NAC&AH, 8-10-1835. 
1388 DAN 1 (1827) XII , 351. 
1399 NAC&AH, 18-12-1833. 
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enn dat vooral niet het minst bij treurspelen, en wel voornameli jk bij oorspronkeli j-
kee treurspelen'. Di t toonde volgens de criticus aan dat het publiek - en daar citeer-
dee hij de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad - nog wel 
degelijkk wilde 'hooren verhalen, in plaats van te zien verwonen''. Overigens vond 
hijj  dit onderscheid maar artificieel, 'daar in het treurspel [...] wel degelijk werking 
bestaatt en ons daadzaken worden voorgesteld', twee 'hoofdvereischten' die het 
treurspell  met de meeste toneelspelen, ook die van Kotzebue en Iffland, gemeen 
hadd - de Tooneelkijkers moeten zich in hun graf hebben omgedraaid bij deze ver-
gelijking.1400 De handeling en werking in het treurspel vond dan wel niet plaats 'met 
verbl indendee optogten, met gevechten, met doodschieten', maar wel met 

roerendee tooneelen, met kernvolle zamen- en alleenspraken, met klimmende hartstoch-
ten,, met ingewikkelde intrigues, met meesterlijk uitgewerkte karakters, en verder alles 
watt op den aanschouwer eenen blijvenden indruk maakt, hem de boosheid in al deszelfs 
verfoeijingg ten toon stelt en hem het ongeluk doet eerbiedigen.141 

Treurspelenn zullen dan ook hun aantrekkingskracht op het publiek blijven uitoe-
fenen,, mits zij , via de handeling en de werking, de aandacht van de toeschouwer 
gevangenn weten te houden, zo was de suggestie; de 

AristotelisscheAristotelissche Rigoristen zullen [derhalve] niet behoeven te schreeuwen, dat op 
onss Nat ionaal Tooneel voortaan altijd in onrijm zal worden gesproken.142 

Dee manier waarop de recensent het aanschouwende aspect in treurspelen uit-
werkte,, doet denken aan wat in het voorwoord bij Diederijk en Willem van Hol-
landland wordt gezegd over het onderscheid tussen 'horen' en 'zien'. O ok Van Walré, 
dee schrijver van dit treurspel, doelde met 'z ien' op de roerende werking die de 
handelingg van het stuk teweeg brengt, een kenmerk dat hij voor de goede ont-
vangstt van een stuk van groot belang achtte, zo is tussen de regels door te lezen: 

[...]]  doch ik wist [...] bij dadelijke ondervinding, dat de schoonste verzen, bij de vertoo-
ning,, een Tooneelstuk niet goed kunnen maken; dat tot betoovering des aanschouwers 
niett slechts hooren, maar ook zien, en daardoor dubbel gevoelen, noodig is.143 

Terr verklaring citeerde hij vervolgens met instemming La revue encyclopédique. 

C'estt la pitié, c'est la terreur, c'est 1'émotion, qu'on demande a [sic] la scène. [...] Ce n'est 
pointt une jouissance purement intellectuelle, la molle cadence d'un vers, la pureté ferme 
duu dialogue; ce n'est même pas 1'habile enchainement des scènes, qui fait Ie fond, 1'essen-
cee de la tragédie: C'est 1'émotion.144 

Tochh had de recensent van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad met zijn opmerking over de voorkeur van het publiek voor ' roman-

1400 DAN 7 (1834) X, 344-345. 
1411 Ibid. 
1422 Ibid., 346. 
1433 Van Walré, Diederijk en Willem van Holland, IX. 
1444 Ibid. 
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tisch'' boven 'klassiek' toneel in zoverre gelijk, dat - wat de tijdelijke successtukken 
betreftt - het aantal succesvolle toneelspelen dat van de treurspelen verre overtrof. 

ToneelspelToneelspel I Een van de tijdelijk succesvolste toneelspelen was het historisch to-
neelspell  De ekster en de dienstmaagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en 
d'Aubigny.. Volgens de, overigens zeer cynische, recensent van De tooneelkijker 
diee het stuk onder de toepasselijke schuilnaam ToedeP besprak - de held van het 
stukk was een dier -, was het een voorbeeld van een toneelstuk waarin de 'kluisters' 
vann Aristoteles, Horatius en Boileau waren 'afgeworpen' en 'den vrijen geest in 
zijnee hemelvlugt' ruim baan gekregen had. Met dit soort stukken zag volgens hem 
dee toneelkunst zich 'eensklaps herboren', want de 'menigte' was er razend en-
thousiastt over. Wat betreft de doorbreking van de 'dwaze' klassieke wetten - de 
scribentt zei hier namens het publiek te spreken - had de criticus voornamelijk het 
dierlijkee voorkomen van de hoofdpersoon op het oog. Of deze doorbreking van 
dee classicistische welvoeglijkheid verantwoordelijk was voor het succes bij het 
publiek,, werd niet met zoveel woorden gezegd.145 

Inn andere recensies wordt een enkele keer wel vermeld naar welke niet-klassie-
kee vrijheid de waardering van het publiek uitging. Vooral onverwachte wendingen 
inn de handeling, zogenaamde 'coups de theatre', lijken het publiek erg aangespro-
kenn te hebben. Deze waren volgens een recensie in de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad kenmerkend voor een van de succesvolste 
(geschiedkundige)) toneelspelen, het kermisstuk Moederliefde en heldenmoed, of 
dede gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen, een toneelspel van 
Ruijsch,, waarin de 'rijkdom der geschetste tafereelen' grote indruk op de toe-
schouwerss maakte. Dit was dan ook vermoedelijk een van de aspecten die de 'se-
dertt korte jaren veranderden smaak des Publieks' vereiste.146 Ook in een recensie 
vann het zeer vaak gespeelde vaderlands toneelspel De ontkoming van Hugo de 
GrootGroot uit Loevestein van Warnsinck werd gesuggereerd dat de 'duitsche en fran-
schee inwikkeling en verrassing' in de handeling doorgaans een belangrijke voor-
waardee voor succes van een toneelstuk was - het onderhavige toneelspel ontbeer-
dee deze kenmerken.147 Nu zijn twee recensies natuurlijk niet erg representatief, 
maarr uit andere besprekingen van de tijdelijk succesvolle stukken valt op te maken 
datt veel van deze toneelspelen een regelmatige handelingsstructuur misten, het-
geenn in overeenstemming is met de veronderstelde voorliefde voor veel en onver-
wachtee wendingen; geregeld wezen critici op het ontbreken van een aaneenscha-
kelingg van gebeurtenissen, op de afwezigheid van een 'knoop' en op een, naar 
klassieke/classicistischee maatstaven gemeten, onjuiste 'ontknoping'.148 Hiermee 
lijk tt de veronderstelde voorkeur van het publiek voor een doorbreking van de 
klassiekee opbouw van toneelspelen bevestigd te worden. 

1455 De tooneelkijker I, 192-193. 
1466 NAC&AH, 12-9-1837. 
1477 Euphoma (1820) dl. 7 nr. 7, 105. 
1488 De tooneelkijker I, 176 (De admiraal de Ruiter te Napels); Ibid. 439 (De dochter der na-
tuur);tuur); ld. II , 260,263 (De dichter en zijn huisgezin); ld. III, 120 (Tom Jones te London); Ibid. 301 
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InIn de kritieken van deze toneelspelen kwam eveneens naar voren dat wendingen 
dikwijl ss samengingen met 'onwaarschijnlijke', zelfs 'overdreven' gebeurtenissen, 
watt door de critici gezien werd als een kenmerk van de 'hedendaagsche romanti-
schee school';149 de onwaarheden en tegenstrijdigheden waren 'veeltijds in de fran-
schee drames van den tegenwoordigen stempel een eigenschappelijk iets gewor-
den'.1500 In de verwijzing naar het modieuze van dit aspect ligt weliswaar de 
suggestiee besloten dat het publiek het ontbreken van de classicistische vraisem-
blancee wel kon waarderen, maar zelden werd expliciet vermeld wat het publiek er-
vann vond. 

Watt betreft de met de waarschijnlijkheid nauw samenhangende welvoeglijk-
heid,, werd gewezen op een verschil in smaak tussen de verschillende standen in 
hethet theater; de ijzingwekkende zelfmoordscènes in het zeer druk bezochte toneel-
spell  Romeo en Julia van Weisse werden volgens de recensent van De arke noach's 
doorr het gegoede publiek niet gewaardeerd, maar wel door 'menschen van de 
tweedee klasse' en het schellingpubliek.151 

Eenn doorbreking van het klassieke/classicistische decorum in de casting lijk t een 
garantiee geweest te zijn voor een algehele mislukking van het toneelstuk.152 

Inn het drama daarentegen kon afwijking van het decorum juist een reden zijn 
voorr succes bij het grote publiek. Het anonieme toneelspel De ouderwetsche 
trant,trant, door de recensent van Het tooneelklokje spottend gekarakteriseerd als een 
'burgerlijkee rarekiekkas' vanwege de persiflage op de adel, werkte volgens de cri-
ticuss juist daarom op de lachspieren van het publiek.153 Het kwam overigens in 
succesvollee toneelspelen vaker voor dat personages niet handelden in overeen-
stemmingg met de stand waartoe zij behoorden. Ook in het eerder genoemde his-
torischh toneelspel De ekster werd een eerbiedwaardig personage, een rechter, vol-
genss een criticus voorgesteld als 'een oude belagchelijke wellusteling [...], die zijne 
vorigee afwijzing door de eerlijke dienstmaagd [de heldin van het stuk] persoonlijk 
trachtt te wreken'. Zo'n onprofessionele houding kwam volgens hem in Nederland 
bijj  deze achtingswaardige beroepsgroep helemaal niet voor en was alleen mogelijk 
'inn den verdwaalden geest van Melodrama-schrijvers'.154 Wat in dit geval de me-

(De(De logenaar); Ibid. 264, 266 (De huisdokter); Ibid. 408 (Koopman Stark, of het Duitsche huisge-
zin);zin); ld. IV, 18-19 (De zoon uitjamaika, of de vaderlijke beproeving); Ibid. 129 (Palmerijn, of de 
GallischeGallische kluizenaar); Het tooneelklokje, 186 (De boodschaplooper uit behoefte); DAN 6 (1832) 
XI ,, 346, ld. XII , 359, NAC&AH, 10-12-1832 (Het ontzet van Groningen); DAN 2 (1827) XII , 
3555 (Michiel Adriaanszoon de Ruiter te Syracuse); NAC&AH, 12-9-1837, (Moederliefde en hel-
denmoed,denmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Antwerpen). 
1499 NAC&AH, 22-12-1838;Zie ook ld. 12-9-1837 (Moederliefde en heldenmoed (opvoering in 
dee Amstelstraat)); Het tooneelklokje, 185-186 (De Boodschaplooper); De tooneelkijker I, 36-37 
(De(De verkeerde schaamte); Ibid. 90 (Het spook); Ibid. 439 (De dochter der natuur); ld. II , 339 (De 
tweedetweede Tartuffe); ld. III, 334 (De trouwring); ld. IV, 127, 129 (Palmerijn); ld. IV, 164 (De vrolij-
keke luim). 
1500 Het tooneelklokje, 186. 
1511 DAN 1 (1827) VIII , 222-223. 
1522 Het kritisch lampje, 139. 
1533 Het tooneelklokje, 150. 
1544 De tooneelkijker I, 9. 
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ningg van het publiek was, wordt niet vermeld. Wellicht had dit aspect bij het pu-
bliekk niet de mééste aandacht, want veel van de tijdelijk succesvolle toneelspelen 
kenmerktenn zich juist door een natuurlijke, krachtige, maar niet overdreven 
schetss van de karakters - ik parafraseer hier de recensenten - en daartoe behoor-
de,, zo blijkt uit de kritieken, ook inachtneming van het decorum. Een dergelijke 
karakterschetss werd bijvoorbeeld als kenmerkend genoemd voor: het toneelspel 
DeDe dichter en zijn huisgezin van Roller; het familie-tafereel Koopman Stark, of het 
DuitscheDuitsche huisgezin; het historisch toneelspel Marco Bozzaris, of de Grieken; het 
blijspell  De onvergenoegde van Thöne en het toneelspel De verkeerde schaamte 
vann Kotzebue en bovendien voor verschillende toneelspelen die door hun hoge 
recettess of grote aantal opvoeringen speciaal opvallen: Moederliefde en helden-
moed,moed, of de gevangenis op het slot 's Gravensteen, te Antwerpen; De ontkoming 
vanvan Hugo de Groot uit Loevestein; het toneelspel De boodschaplooper uit behoef-
tete van F. en C. Laloue; het toneelspel De vrolijke luim van Arresto en, wat betreft 
dee held van het stuk, het historisch toneelspel De admiraal De Ruiter te Napels 
vann Westerman.155 

Naastt poëticale elementen als handelingsstructuur, vraisemblance en decorum, 
werdenn soms ook thema en inhoud als reden genoemd om een stuk te gaan zien. 
Inn De ekster speelde volgens een criticus 'de fabel' een grote rol, waarbij ook de 
bekendheidd van het verhaal van belang was.156 

BlijspelBlijspel I Succesvolle blijspelen waren er minder dan succesvolle toneelspelen. 
Volgenss de schrijver van Het kritisch lampje was de belangstelling van het publiek 
voorr het komische genre als geheel kleiner dan vroeger - welk tijdsbestek hij pre-
ciess voor ogen had, vermeldde hij niet. De oorzaak zag hij in het snobisme van de 
deftigee toeschouwers, die 'ten hoogste om de veertien dagen, des Zaturdags, den 
schouwburgg bezoeken, en dat wel als men klassieke treurspelen opvoert'; zij voel-
denn zich boven het gewone verheven en vonden het blijspel te min. 

Jongee dochters en aankomende jongkens achten het treurspel hoog, modeshalve hoog! 
[enn zij], die er wat meer van pretenderen te weten [...] verachten [...] het blijspel, vervloe-
kenn [...] de drama en keeren [...] het ballet den rug toe.157 

Ditt zou dan ook wel eens de reden kunnen zijn dat er op zaterdag maar weinig 
succesvollee blijspelen vertoond werden.158 

Misschienn - maar dit is nogal speculatief- heeft dit vermeende snobisme te ma-
kenn met de (veranderde) aard van de blijspelen die vertoond werden; volgens de 
criticuss van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad wa-

1555 NAC&AH, 12-9-1837 (Moederliefde en heldenmoed); Euphonia 7(1820), nr.7, 105-108 {De 
ontkomingontkoming van Hugo de Groot); Het tooneelklokje, 185-186 {De boodschaplooper uit behoefte); 
DeDe tooneelkijker I, 36 {De verkeerde schaamte); ld. 178 (de held in De Admiraal de Ruiter); ld. 
II ,, 265 (De dichter en zijn huisgezin); ld. III, 411 (Koopman Stark); ld. IV, 163 (De vrolijke luim). 
1566 Zie p. 160 en p. 242-245 over vaderlandslievende thema's. 
1577 Het kritisch lampje, 44-45. 
1588 Zie p. 279. 
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renn de lange samenspraken die men eertijds in dit genre aantrof, passé. Komedies 
mett lange dialogen, door de recensent met de term 'hoog blijspel' aangeduid, wer-
denn door de dichters nog maar weinig geschreven, omdat tweespraken 'thans dik-
werff  de eer niet [hebben] het publiek te behagen'.159 Voor de criticus had dit soort 
blijspell  wel een hoge status, en het is mogelijk dat dit ook gold voor het deftige 
publiekk waarvan zoeven sprake was. 

Watt de meerderheid van het publiek wel aansprak, waren naar het zich laat aan-
zienn vooral grappige tonelen en voorvallen. Dit valt onder meer op te maken uit 
eenn bespreking van het blijspel De zoon uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving 
vann Kotzebue; dit stuk bevatte volgens een recensent zoveel personen en 'vertoo-
ningen'' in de vorm van 'liefdesgevallen [...], lotgevallen, dieverijen, schurkerijen 
enn verder groot spektakel', dat hij er geen genre-aanduiding voor wist; het stuk 
wass samengesteld 'uit het treur-blijspel en melodrama'. Zo'n vermenging van gen-
ress was naar zijn mening een belangrijke voorwaarde voor succes bij het pu-
bliek.1600 Ook in een recensie van het blijspel De onvergenoegde van Thöne werd 
beweerdd dat het publiek niet voor lange samenspraken of jammerklachten, maar 
lieverr voor 'schitterende tooneelen' en 'plegtige optogten' kwam, die overigens in 
éénn adem werden genoemd met 'veel gedruisch makende muzijk, kunstige aria's 
[en]]  bevallige decoratien'.161 Grappige voorvallen waren volgens de critici ook 
kenmerkendd voor de blijspelen De huisdokter van Ziegler en De dorpsbarbier, of 
dede menschenkenner ten plattenlande van Picard.162 

Ditt alles duidt op een zeker belang van komische gebeurtenissen voor de recep-
tie,, wat doet vermoeden dat het publiek liever een 'piece d'intrigue' dan een 'pie-
cee de caractère' bezocht - om de terminologie van de Vaderlandsche letteroefe-
ningenningen eens te gebruiken. Van betekenis is in dit verband wellicht de kwalificatie 
'gebrekkigee karakterschets', die regelmatig in recensies opdook: die van De on-
vergenoegde^vergenoegde^ De rentmeester, De dorpsbarbier en het historisch blijspel De in-
vloedvloed der gelijkenis, of de gewaande koning van Polen van Duval.163 In de kritie-
kenn van andere succesvolle blijspelen spraken de recensenten helemaal niet over 
dee karakterschildering en dit is opmerkelijk, aangezien zij hier doorgaans veel 
waardee aan hechtten; een goede karakterschildering in toneelspelen vonden zij 
vaakk het vermelden waard. Deze situatie toont denk ik aan dat de meeste tijdelijk 
succesvollee blijspelen inderdaad eerder intrigestukken dan karakterkomedies wa-
ren.. Dit wijst op een voorkeur van het publiek voor de eerste soort. 

Naastt grappige voorvallen lijk t het thema voor de receptie van belang geweest te 
zijn.. Expliciet vermeld werd het belang van het actuele onderwerp voor het gun-
stigee onthaal van De windhandel, of de kostwinning van den dag van Picard en 

1599 NAC&AH, 25-3-1833. 
1600 De tooneelkijker IV, 18-20. 
1611 NAC&AH, 25-3-1833. 
1622 De tooneelkijker III , 264-265; ld. II , 384. 
1633 De tooneelkijker II , 251, Amsterdamsche Mercurius (1815), 119 {De invloed der gelijkenis); 
ld.ld. 384 {De dorpsbarbier); NAC&AH, 25-3-1833 {De onvergenoegde); ld. 4-2-1841 {De rent-
meester). meester). 
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Empis,, impliciet voor dat van De zoon uitjamaika. Het eerste stuk gaat, zoals de 
titell  al zegt, over speculatie, iets wat 'nog dagelijksch aan de orde van den dag' was, 
redenn waarom 'vele belang stelden om eenen voorstell ing van deze verderfelijke 
handel,, op het tooneel te zien brengen.'164 Het was volgens de recensent geen 
kunststuk,, maar 

iederr mensch is zoo zeer geneigd, om in de personen afbeeldsels van anderen te zien, maar 
zeldenn van zich zelve, dat dit alles redenen kunnen zijn, waardoor [het] voortbrengsel van 
PICARDD heeft kunnen voldoen.165 

Hett tweede blijspel gaat over de lotgevallen van een Engelse koopmanszoon die in 
dee Britse kolonie Jamaica was grootgebracht. N u na de Franse tij d aan de over-
zeesee gebieden een nieuwe rol werd toegedicht in de verwachte opleving van de 
Nederlandsee handel, kwamen de koloniën ook in het culturele leven weer voorop 
tee staan. De schrijvers van De tooneelkijker formuleerden de interesse voor dit 
themaa aldus: 

Sedertt de herleving des nederlandschen koophandels hebben deze afgelegene bezittingen, 
hetzijj  aan onze natie of andere volken behoorende, een nieuw belang verkregen; de kost-
baarheidd der voortbrengselen van die landen, de ongewoonte, om, na eene zoo lange af-
scheuringg van het moederland, wederom met die gewesten regtstreeksche gemeenschap te 
kunnenn houden; de groote invloed eindelijk, dien dezelve op de welvaart van ons vader-
landd en deszelfs koophandel uitoefenen, alles doet ons met belangstelling uitzien naar het 
lott en den voorspoed van de Oost- en Westindische Bezittingen, en het is dus niet zonder 
reden,, dat een vertaler op zich nam, KOTZEBUE'S pronkjuweel in een nederduitsch gewaad 
voorr te stellen.166 

Ofschoonn de economische en koloniale situatie niet als directe factor in de recep-
tiee aangewezen wordt, is hier mijns inziens wel sprake van een indirect verband, 
aangezienn De zoon uit Jamaika blijkbaar paste in een algemene mentaliteit. In 
dezee twee gevallen zien wij dus een vermenging van een dramatisch aspect - het 
themaa - met contextuele elementen - polit iek-economische gebeurtenissen. 

5.3.2.35.3.2.3 Scenische factoren 

Decor Decor 
Verwijzingenn naar de invloed van het decor op de publieksreceptie kwamen bij de 
tijdelijk ee successtukken niet vaak voor. Di t is niet verwonderli jk omdat, zoals wij 
gezienn hebben, de keuze van het decor bij de meeste genres die als hoofdspel wer-
denn opgevoerd, beperkt was tot wat de schouwburg in voorraad had. Ad hoe-de-
corss werden vrijwel uitsluitend vervaardigd voor zangspelen en balletten, waar-
vann alleen de eerste als hoofdspel werden geprogrammeerd. Di t is vermoedelijk de 
voornaamstee reden waarom er over de receptie van deze opvoeringselementen zo 

1644 De Echo no.3, 65. 
1655 Ibid., 65,71. 
1666 De tooneelkijker IV, 17. 
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weinigg gezegd werd; ondanks de combinatiemogelijkheden was de keuzeruimte 
inn de meeste gevallen nogal gering en het publiek wist ongeveer wat voor soort de-
corr het kon verwachten. 

Vann de tijdelijke successtukken waarvoor geen nieuw decor werd geafficheerd, 
werdenn dan ook geen publieksoordelen genoteerd. Daar waar wel sprake was van 
nieuww vervaardigde decoraties, zou men verwachten dat de recensenten geregeld 
dee mening van het publiek vastlegden. Dit is echter niet het geval. Ofschoon en-
kelee critici de decoraties soms wel roemden,167 is de ruimte die voor bespreking 
vann de decors gereserveerd werd, doorgaans gering. Slechts enkele keren werd de 
reactiee van het publiek op een nieuw decor beschreven. Zo werd in een recensie 
vann het zangspel Saffo - met muziek van Van Bree en libretto van Jacob van Len-
nepp - vermeld dat de nieuwe setting, van Pfeiffer, een 'uitstekend goed onthaal' te 
beurtt viel.168 Ook bij een opvoering van Kotzebues toneelspel De Kruisvaarders 
werdd de respons van de zaal genoteerd: 'Bij het wegrollen van de gordijn droeg de 
prachtigee decoratie, het kruisheer voorstellende, de algemeene goedkeuring 
weg'.1699 In Mozarts zangspel De Tooverfluit werden de 'vuur en waterproef [...] 
toegejuicht'.1700 Minder eenduidig was de criticus over de publiekswaardering van 
hett decor bij de eerste opvoering van Westermans historisch toneelspel De admi-
raalraal de Ruiter te Napels, maar hij schreef de toeloop van de menigte óók aan het 
nieuwee decor toe: 'gekomen, of om het Stuk of om de Decoratiën'.171 Veel méér 
berichtenn over de publieksreactie op dit punt zijn er voor de tijdelijke successtuk-
kenn niet voorhanden. Toch vermeldde de recensent van De arke noach's, naar aan-
leidingg van een rommelige opvoering van het toneelmatige zangspel Oberon, ko-
ningning der elfen, met muziek van Weber en libretto van Von Giesecke, dat de 
decoratiess van Pfeiffer in het algemeen 'het zangspel tot onzent [steunden]'.172 

Opvallendd is bovendien dat relatief veel successtukken van een nieuw decor wa-
renn voorzien. Tijdelijke successtukken met een nieuwe decoratie waren, vóór 
1820:: Pixérécourts geschiedkundig toneelspel Giafar en Zaïda, of de bouwvallen 
vanvan Babyloniën en diens historisch toneelspel De nederlaag van Karel den Stou-
ten,ten, of het beleg van Nancy; de historische toneelspelen De ekster en de dienst-
maagd,maagd, of de onschuldige diefstal van Caigniez en d'Aubigny en het zojuist ge-
noemdee De admiraal de Ruiter te Napels en het toneelmatige zangspel Het 
toover-klokje,toover-klokje, of Lucifer page van Théaulon de Lambert. Na 1820: Soumets treur-
spell  Jeanne d'Arc, of de maagd van Orleans; Van Lenneps geschiedkundige en 

1677 Melpomene en Thalia, 40,42; DAN 1 (1827) II , 60; ld. 6 (1832) XI , 341. 
1688 AKL 5 (1834) 1,218. 
1699 Het kritisch lampje, 139. De nieuwheid van het decor blijk t uit de recensie zelf. De opvoe-
ringsgegevenss van dit toneelspel zijn, bij het ontbreken van het affiche, voornamelijk gebaseerd 
opp de aantekeningen van Thöne, die geen nieuw decor vermeldt. Toch zal het hier om een nieuwe 
decoratiee gegaan zijn, want een schildering van een kruisvaardersleger behoorde bij mijn weten 
niett tot de standaardschermen. 
1700 DA/V2(1828)XI ,404. 
1711 De tooneelkijker I, 175. 
1722 DAN 3 (1829) X, 313. 
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zinnebeeldigee voorstelling De roem van twintig eeuwen; het zojuist vermelde to-
neelmatigee zangspel Oberon; Scribes zangspel-ballet Brama en Zoloé, of de ver-
liefdeliefde Bayadere met muziek van Auber; de zangspelen Het vrouwtje van den 
Donau,Donau, of de koningin der spooknimphen van Hensier (componist niet vermeld), 
ArmandoArmando en Palmyde, of de kruisvaarder in Egypte met door Meyerbeer be-
werktee muziek van Rossini (librettist niet vermeld), De jonkvrouw van het meir 
mett muziek van Rossini (librettist evenmin genoemd) en het boven al genoemde 
SaSa ff o. 

Ditt alles zou er op kunnen duiden dat de decors wel degelijk van invloed waren 
opp het (tijdelijke) succes van een toneelstuk, wat in overeenstemming is met de 
eerderr veronderstelde algemene publiekswaardering voor dit scenische aspect. 
Datt de critici hierover zelden schreven, lijk t dan eerder te maken te hebben met 
gebrekk aan belangstelling voor visueel vertoon van de kant van de scribenten zelf, 
dann van de zijde van het publiek. In een bespreking van het zangspel Saffo in de 
VaderlandscbeVaderlandscbe letteroefeningen tekende de criticus aan dat de 'zeldzame talenten' 
vann de 'vaderlandschen Schilder [namelijk Pfeiffer] maar al te dikwerf met een 
mingepastt stilzwijgen worden voorbijgegaan'.173 Hoe groot het aandeel van de de-
corss op de publieksreceptie precies was, valt niet na te gaan. 

Kostuum Kostuum 
Inn de algemene paragraaf over de invloed van het kostuum op het toneelbezoek is 
geconstateerdd dat de recensenten weinig aandacht hadden voor de reacties van 
toeschouwerss op de kostuums. Verondersteld werd dat de toneelkleding alleen 
bijdroegg tot de algemene luister van de opvoeringen, en niet de receptie van indi-
viduelee voorstellingen nadrukkelijk bepaalde. 

Ookk van de tijdelijke succesvoorstellingen worden de kostuums zelden met pu-
blieksreceptiee in verband gebracht. Een van de weinige toneelrecensies waarin dat 
well  gebeurt, is een bespreking van het vaderlands toneelspel De admiraal Piet 
HeinHein te Delftshaven van Muller-Westerman. De kostuums worden daar, verhuld, 
onderr de algemene noemer van 'accessoires' gebracht. Die maakten het stuk 'voor 
hett publiek meer aangenaam'.174 Mij n indruk is hier dat het publiek inderdaad de 
algemenealgemene zorg en schoonheid van de uitvoering waardeerde; kostuums droegen 
daarr aan bij, maar waren niet allesbepalend. 

Muziek Muziek 
Inn de recensies werd aan het muzikale aspect van de tijdelijk succesvolle toneel-
spelenn geen aandacht besteed. Ook van lang niet alle tijdelijk succesvolle zangspe-
lenn werd de publieksreceptie besproken, maar er zijn uitzonderingen. 

Rossini'ss Jonkvrouw bijvoorbeeld trok bij de eerste uitvoering van het stuk, 10 
januarii  1833, naar zeggen van De arke noacb's een 'menigvuldig' aantal muziek-
kenners.1755 In tegenstelling tot wat men van een tijdelijk successtuk zou verwach-

1733 VLO (1834) 1,262. 
1744 £MN 6 (1832) XII , 356. 
1755 ld. 6 (1832) XI, 343. 
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ten,, beviel het stuk de recensenten echter niet. Dit lijk t niet toegeschreven te wor-
denn aan een algemene afkeer van Rossini's muziek. Waar het minder gunstige oor-
deell  wel aan te wijten was, wordt niet met zoveel woorden gezegd. Zich als mu-
ziekkennerr ontpoppende, wees de schrijver van de recensie evenwel op de weinig 
doelmatigee melodieën en de geringe samenhang van de muziek; waar Rossini 
doorgaanss geen 'armoedig Harmonist' was, leek in deze opera 'zijn vlug en leven-
digg genie bevangen te zijn geweest'.176 Het zangspel, volgens de criticus een com-
pilatiee van melodieën uit andere opera's, was naar zijn mening 'in eene ijlende 
koorts'' geschreven.177 Rossini zelf komt er in deze recensie dus niet echt slecht van 
af;; misschien is juist de tijdelijkheid van dit succes te verklaren uit de afwijking van 
hett normale patroon van zijn opera's, dat door muziekliefhebbers blijkbaar wel 
gewaardeerdd werd. 

Inn een Nieuwe Amsterdamsche (en) Courant Algemeen Handelsblad uit 1838 
daarentegenn werd de receptie van dit zangspel positiever beschreven; de muziek 
wass 'luchtig, bevallig en afwisselend' - zoals alle muziek van Rossini - en dat was 
preciess waar het publiek volgens de recensent van hield.178 De discrepantie in de 
waargenomenn receptie lijkt , als men een mogelijk perceptieverschil tussen de twee 
criticii  buiten beschouwing laat, te maken te hebben gehad met een verschil in 
smaakk tussen het 'grote' publiek en enkele kenners - ook de uitvoeringg zou een rol 
gespeeldd kunnen hebben, maar die wordt in beide gevallen geprezen. 

Hett luchtige waar de krant het over heeft, was naar zeggen van een tijdgenoot 
ookk een kenmerk van de muziek van 'den [...] beroemden en geliefkoosden Au-
ber',, die naar aanleiding van het zangspel-ballet Brama en Zoloé besproken werd, 
enn zou ook daar de receptie gunstig beïnvloed kunnen hebben, al werd dat niet zo 
gezegd.. Het luchtige van de muziek was volgens de recensent in overeenstemming 
mett het, letterlijk genomen, luchtige van de dans: de muziek 

beantwoordtt [...] volmaakt aan het luchtige en wulpsche onderwerp. Alles huppelt en 
danstt en springt; alles gaat op dezelfde wijze, in denzelfden rhythmus en beweging, hetzij 
dee voeten of de keel tot werking moeten gebragt worden, hetzij de godmensch zingt of de 
Bajadèree danst.179 

Eenn expliciet verband met Rossini werd gelegd in een van de besprekingen van 
Oberon,Oberon, waarin niet alleen de mannenpartijen in 'Rossiaanschen trant' door vrou-
wenn gezongen werden,180 maar waarin bovendien de melodieën zelf veel weg had-
denn van Rossini's composities: 'het is klink-, klank- en bombast'.181 De beoorde-
laarr achtte het goed mogelijk dat dit een bewuste poging van de componist Weber 
wass om zich aan de vigerende smaak aan te passen.182 Rossini komt hier dus wat 
dee publieksreceptie betreft weer positief naar voren. 

1766 1 bid., 340. 
\77\77 1bid., 344. 
1788 NAC&AH, 24-8-1838. 
1799 ld., 12-1-1836. 
1800 DAN 3 (1829) X,3\0. 
1811 ld. 7(1834)111, 73. 
1822 Ibid. 



5,35,3 Tijdelijke succesvoorstellingen 261 1 

Eenn andere compositie die volgens toneelrecensies door het publiek geprezen 
werd,, was die van het zangspel Saffo - een verklaring vanuit muzikaal standpunt 
blijf tt achterwege. Niet alleen de muziek oogstte bewondering, maar ook de uit-
voering,, de tekst en de decoraties.183 De voorstellingen wekten 'bij voortdur ing, 
velerr belangstelling'184. Na de première riep het publiek in geestdriftige vervoering 
zowell  de dichter als de componist en de voornaamste zangeressen terug, onder 
daverendee bravo's en applaus.185 Tenslotte werd een op het toneel geworpen ge-
dichtt door een van de spelers voorgelezen - in 'weinige maar keurige dichtregelen 
verhieff  het de verdienste van den Dichter en den Componist ' .1 86 Wat het publiek 
hierr voornamelijk enthousiast maakte, was de combinatie van een geliefde Neder-
landsee toneelschrijver met een Nederlandse componist: 

Hedenn vierde de Hollandsche kunst eene harer grootste zegepralen. Een oorspronkelijk 
Hollandsenn kunstgewrocht, eene nieuwe groote Opera, gedicht en op muziek gezet door 
tweee onzer vaderlandsche meest verdienstelijke kunstgeniën; met één woord: de Saffo van 
denn Heer Mr. J. van Lennep, met muziek van den Heer J.B. van Bree, beiden onze stadge-
nooten,, hedenavond voor het eerst op den stads Schouwburg opgevoerd, werd met het 
bestee gevolg bekroond.187 

(Lokaal-)nationalistischee gevoelens lijken in dit succes dus een belangrijke rol ge-
speeldd te hebben. 

Eenn dergelijke motivatie van de kant van het publiek verwachtte de Nieuwe 
AmsterdamscheAmsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad ook bij de voorstelling van 
hett romantisch zangspel De gelofte. In een vooraankondiging maakte het blad de 
'minnaarss en voorstanders van vaderlandsche toonkunst' op dit nationale produkt 
opmerkzaam.1888 Daarbij werd niet verzuimd te vermelden dat bij de uitvoering de 
functiee van dirigent voor het eerst door Van Bree vervuld zou worden; de aanvan-
kelijkk een seizoen eerder geprogrammeerde première was volgens de krant zelfs 
vann bestuurswege uitgesteld tot het volgende speeljaar om het stuk 'met meerder 
glanss ten tooneele te kunnen brengen' - wat door de journalist in verband ge-
brachtt werd met het optreden van de nieuwe orkestmeester;189 het zangspel was 
Vann Brees 'eerste proefstuk' in zijn nieuwe functie.190 Ondanks de medewerking 
vann al deze Nederlandse musici was de zaal bij de eerste voorstelling matig gevuld. 

1833 AKLB (1834) I, 218; De recensent (1834) I, 330; VLO (1834) I, 262. 
1844 VLO (1834) 1,268. 
1855 NAC&AH, 26-3-1834. 
1866 NAC&AH, 26-3-1834. De AKLB ((1834) 1,219) nam het op: 'De Vrouw, die in vernuft AL -
CAEUSS evenaarde/ De tiende Zanggodin, op Lesbos aangebeên,/Die op een' nieuwen' toon de 
Griekschee lier besnaarde,/Ziet haren naam verbreid door alle de eeuwen heen,// Maar wie haar 
immermeerr in dicht of zangen roeme,/Uw genadelooze kunst verrukt en sleept ons meê,/En waar 
menn ook voortaan den naam van SAFFO noeme,/Men voege uw' naam daarbij, VAN LENNEP en 
VANN BREE! 

1877 NAC&AH, 26-3-1834. 
1888 ld., 9-10-1840. 
1899 ld., 7-4-1840. 
1900 ld., 9-10-1840. 
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Ditt verhinderde het succes niet; de uitvoering werd met grote aandacht gevolgd en 
veell  onderdelen werden 'met geestdrift toegejuicht'.191 De muziek zou zijn ge-
kenmerktt door een rijke schildering en instrumentatie - hetgeen aan de omschrij-
vingenn van de muziek van Rossini doen denken.192 Bij de volgende uitvoering was 
eenn 'uitgelezen getal van Vaderlandsche kunstminnaars' aanwezig en de opera zou 
dann ook herhaald worden, zo wist de recensent toen nog bij geruchte.193 

Ofschoonn het aantal kritieken waarin een mening van het publiek over de com-
ponistt gegeven werd, klein is en bovendien in enkele berichten de stem van de re-
censentt nogal nadrukkelijk doorklonk, lijk t van Nederlandse opera's het nationa-
lee gehalte de receptie gunstig beïnvloed te hebben. Muzikaal gezien was in het 
algemeenn de luchtige, afwisselende en vermoedelijk toegankelijke muziek zoals 
menn die bij Rossini aantrof, succesvol. In dit opzicht was het verschil tussen som-
migee Italiaanse en Franse werken aan de ene kant en enkele Nederlandse en Duit-
see aan de andere kleiner dan de eerder besproken cijfers op het eerste gezicht doen 
vermoeden;; bij tenminste één Nederlands en één Duits zangspel werd, impliciet of 
expliciet,, enige verwantschap met Rossini's composities aangewezen. Des te op-
merkelijkerr is het dat van deze Italiaanse componist zo weinig werken tot het tij -
delijkk succesvolle repertoire behoorden. 

Behalvee het soort zangspel was ook de muzikale uitvoering mogelijk van belang 
voorr het welslagen van de opvoeringen. In toneelrecensies wordt hier een enkele 
keerr aandacht aan besteed. Zo overstemde het orkest de zangers nog wel eens, wat 
eenn negatief effect op het oordeel van de toeschouwers had,194 of zongen de koor-
ledenn niet zuiver.195 Een positieve bijdrage aan de ontvangst van een opera lever-
denn enkele solozangers en -zangeressen.196 Omdat echter de invloed van dit aspect 
opp de receptie niet structureel uitgewerkt werd, zijn hieraan moeilijk conclusies te 
verbinden. . 

5.3.33 Conclusie 

Inn de lijst tijdelijke successtukken staan vooral veel toneelspelen, die ook bij de al-
gemenee repertoireanalyse als succesvol beschouwd zijn. In recensies werden van 
ditt genre met name onverwachte wendingen in de handeling, onwaarschijnlijkhe-
denn en andere afwijkingen ten opzichte van het decorum genoemd als elementen 
diee de toeschouwers gunstig recipieerden. De waardering voor dergelijke niet-
klassieke/classicistischee aspecten zou doen vermoeden dat het publiek van de tra-
gediee het zogenaamd romantische treurspel zou prefereren, maar dit blijkt niet het 
geval.. Dat het treurspel in de lijst succesvoorstellingen staat, is overeenkomstig de 
algemenee situatie, waar dit genre ook succesvol was. In het blijspel lijken vooral 

1911 ld., 13-10-1840. 
1922 ld., 10-10-1840. 
1933 ld., 31-10-1840. 
1944 ld., 24-8-1838 (De jonkvrouw van het meir). 
1955 De tooneelkijker I, 182 (toneelspel De admiraal de Ruiter). 
1966 NAC&AH, 26-3-1834, 12-5-1840 (Saffo); ld., 24-8-1838 (De jonkvrouw van het meir); ld., 
10-10-18400 (De Gelofte); AKLB (1834), 218 (Saffo). 
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elementenn in de intrige (grappige voorvallen) het succes beïnvloed te hebben. Zo-
well  in het toneelspel als in het blijspel speelde daarbij ook het thema een rol. 

Dee meerderheid van de tijdelijke successtukken bestond uit Franse en Neder-
landsee stukken, zoals ook bij het algemene reperoire. Wat broncultuur betreft, 
warenn er verschillen tussen de weekdagen. Op maandagen werden van het tijde-
lij kk succesvolle repertoire vooral Duitse stukken gegeven; op woensdag Duitse en 
Franse;; op zaterdag Franse en Italiaanse. Overigens werden in het algemeen de 
meestee successtukken op zaterdagen gegeven. Chronologisch verschoof de aan-
dachtt van Duitse en Franse stukken - tot 1820 - naar Franse - tot 1830 - en ver-
volgenss naar Nederlandse uitvoeringen - tot 1841. 

Dee naam van de auteur lijk t bij het succes een geringe rol te hebben gespeeld, 
mett als mogelijke uitzonderingen Kotzebue, Van Lennep, Picard, Ruijl, Scribe, 
Warnsinckk en Westerman - evenals bij het repertoire als geheel. 

Vann de componisten waren vooral Nederlandse - anders dan bij het algemene 
repertoiree - en Duitse musici - overeenkomstig het algemene repertoire - goed 
vertegenwoordigd,, al was volgens recensies het luchtige en rijk geïnstrumenteer-
dee van Rossini ook geliefd. Muzikale elementen speelden bij de overige genres 
vermoedelijkk een geringe rol in de receptie. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
kostuums.. Net als bij het algemene repertoire vormden nieuwe decoraties ver-
moedelijkk wel een aantrekkende factor. Een enkele keer speelde waarschijnlijk het 
nastukk bij de komst van het publiek een rol. 

Ookk de bekendheid van een toneelstuk lijk t een gunstige invloed op de toeloop 
vann het publiek gespeeld te hebben, via een vroegere uitvoering of een opvoering 
inn een van de andere theaters, via andere stukken uit het oeuvre van sommige au-
teurss of componisten, of via de bron van het toneelstuk. 

Refererenn aan nationalistische gevoelens van het publiek had eveneens een posi-
tieff  effect op het succes, maar de invloed moet niet overdreven worden, want er 
warenn veel nationalistische stukken, die niet allemaal succesvol waren. Van de cul-
turelee gebeurtenissen was vooral de kermis van belang, maar ook hierbij moet de 
invloedd niet overschat worden: er waren slechts zeven tijdelijk succesvolle ker-
misstukken. . 

5 44 NlET-SUCCESVOLLE VOORSTELLINGEN 

5.4.11 Opvoeringsfrequenties en recettes 

Tabell  5.5 bevat het repertoire dat als niet-succesvol beschouwd kan worden. Waar 
recensiess aanwezig zijn, wordt dikwijl s het niet-succesvolle beeld bevestigd, maar 
inn enkele gevallen spreken de recensenten de cijfers tegen. Het gaat dan meestal 
omm een premièrevoorstelling, die door relatief veel bezoekers gezien werd - dit 
komtt doorgaans ook in de betreffende cijfers tot uiting. De latere voorstellingen 
werdenn dan zo slecht bezocht dat het stuk toch als niet-succesvol te boek moet 
staan.. Dit verschijnsel is zichtbaar bij de volgende werken: het vaderlands treur-
spell  Amsterdam in 1672 van Bousquet; de toneelspelen Hamelin van Souvestre en 



2644 5 Het succes van de voorstelling bij het anonieme schouwburgpubliek 

DeDe ongehuwden van Iffland; het blijspel De huwelijks-spiegel voor bejaarden van 
Delavigne;; het zangspel Constantia, keïzerinne te Nicomedïé van Foppe. Bij Am-
sterdamsterdam in 1672 trokken ook de nationalistische inhoud en de nieuwe decoraties 
vann Pfeiffer aanvankelijk nog nieuwsgierigen; bij De ongehuwden had bovendien 
dee benefietvoorstelling van Rombach een gunstige invloed.197 Ook over het blij -
spell  Adolf en Clara, of de twee gevangenen van Marsollier des Vivetières en over 
hett zangspel De jonge driftige vrouw van Etienne zijn de recensies wat de pu-
blieksreceptiee betreft tamelijk positief; ze zouden het publiek 'vermaakt' heb-
ben.1988 Dit kan waar zijn, maar als wij de lage recettes in aanmerking nemen, gold 
ditt vermoedelijk voor een klein aantal toeschouwers. 

Al ss wij de opvoeringsgegevens van het niet-succesvolle repertoire bekijken, dan 
zienn wij dat het toneelspel kwantitatief bovenaan staat; dertig stukken van dit gen-
ree werden 108 keer opgevoerd. Op de tweede plaats staat het blijspel, met 26 ver-
schillendee werken en 82 uitvoeringen. Er staan 19 zangspelen op de lijst, die samen 
688 keer te zien waren, en 13 treurspelen die 45 keer geprogrammeerd waren. Ver-
derr zien wij 6 blijspelen met zang, die 8 keer opgevoerd werden; 1 tafereel/toneel-
spel,, met 7 voorstellingen. De gemiddelde recettes schommelden bij nagenoeg alle 
toneelsoortenn rond hetzelfde bedrag (de bedragen zijn op hele guldens afgerond): 

blijspell  ƒ440 
blijspell  met zang ƒ484 
tafereel/toneelspell  ƒ500 
toneelspell  ƒ491 
treurspell  ƒ570 
zangspell  ƒ412 

Alleenn het treurspel bracht van de reguliere toneelsoorten gemiddeld iets meer op, 
maarr als we bedenken dat ook de treurspelen uit deze lijst meestal op de populai-
ree zaterdag vertoond werden, heeft dit verschil weinig betekenis. 

Opvallendd is dus met name het relatief grote aantal niet-succesvolle toneel- en 
blijspelenn en het kleine aantal treurspelen. Van deze laatste toneelsoort waren er 
evenminn veel tijdelijk succesvolle stukken, maar wel veel succesvolle 'evergreens'. 
Vann het blijspel waren er weinig langdurige successtukken, maar iets meer tijdelijk 
succesvollee stukken. 

Dee broncultuur van de niet-succesvolle toneelstukken ziet er cijfermatig als 
volgtt uit: 41 stukken waren Frans van oorsprong, met 107 opvoeringen; 25 Hoog-
duits,, met 105 voorstellingen; 22 Nederlands, met 78 uitvoeringen; 4 Italiaans, met 
155 opvoeringen; 1 Frans/Nederlands, met 3 opvoeringen; 1 Grieks, met 3 opvoe-
ringen;; 1 Italiaans/Hoogduits, met 4 opvoeringen. De uit het Frans vertaalde 
stukkenn staan dus wat betreft het aantal verschillende toneelstukken bovenaan, 
gevolgdd door de Hoogduitse en vervolgens door de Nederlandse. De recettes wa-
renn op de volgende wijze verdeeld: 

1977 DAN 5 (1831) III , 91-93; De Atlas 16(1831). 
1988 Melpomene en Thalia, 24,27. 
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Frans s 
Hoogduits s 
Nederlands s 
Italiaans s 
Grieks s 
Frans,Nederlands s 
Italiaans-Hoogduits s 

ƒ461 1 
ƒ489 9 
ƒ496 6 
ƒ362 2 
ƒ671 1 
ƒ361 1 
ƒ557 7 

Dee meest vertoonde stukken schommelen dus vrijwel alle rond ƒ500; de minder 
vaakk opgevoerde Italiaanse liggen daar beduidend onder. Dit alles zegt echter wei-
nigg over de algemene invloed van het land van herkomst op het succes, aangezien 
dee verhouding bij de succesvolle toneelstukken ongeveer dezelfde was; bij de 
langdurigee successtukken stonden de Franse kwantitatief ook op de eerste, de 
Duitsee op de tweede en de Nederlandse op de derde plaats; bij de tijdelijke suc-
cesstukkenn waren de Franse én de Nederlandse het meest gezien. 

Inn tegenstelling tot wat wij bij het langdurig succesvolle repertoire zagen, ko-
menn op de lijst niet-succesvolle toneelstukken verscheidene auteurs voor die met 
meerr dan één werk vertegenwoordigd waren: 

Bayardd (2 stukken') 
Etiennee (2 stukken) 
Foppee (3 stukken ) 
Hagemannn (2 stukken') 
Ifflandd (6 stukken) 
Kotzebuee (2 stukken) 
Scribee en Mélesville (2 stukken) 
Warinn (2 stukken) 

Dee markering met een asterisk betekent dat dit aantal tevens het totale aantal to-
neelstukkenn was dat van de betreffende auteur als hoofdspel opgevoerd werd; dat 
dezee auteurs inderdaad weinig succes hadden, is duidelijk. Het succes van de ove-
rigee schrijvers lijk t sterker afhankelijk te zijn geweest van het individuele toneel-
stuk,, aangezien van een aantal van hen ook voorstellingen tijdelijk of langdurig 
succesvoll  waren: Etienne, Iffland, Kotzebue. In het geval van Etienne en Iffland 
behoordenn deze successtukken tot de uitzonderingen; veel andere toneelstukken 
vann deze auteurs waren kwantitatief niet erg opvallend. Als wij daarbij de niet-
succesvollee stukken in aanmerking nemen, dan moeten wij concluderen dat ook 
dezee schrijvers in het algemeen niet bijzonder succesvol waren. Alleen bij Kotze-
buee ligt dit gecompliceerder, omdat sommige stukken die niet tot de succescate-
gorieënn behoren, weliswaar niet opvallen door hun hoge recettes, maar door hun 
grotee aantal opvoeringen. Kotzebue was bovendien met een tamelijk groot aantal 
werkenn op de lijsten tijdelijk en langdurig succesrepertoire vertegenwoordigd. 
Hett lijk t er op dat zijn succes in grote mate afhing van het toneelstuk dat gepro-
grammeerdd was. 

Vann de componisten op de lijst vallen met name Mozart en Rossini op, temeer 
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daarr verschillende andere opera's van hun hand wel succesvol waren. Het geringe 
success van Mozarts Donjuan, of de steenen gast moet aan toevallige, niet te ach-
terhalen,, omstandigheden te wijten zijn; de componist was in het algemeen wel 
succesvoll  en twee van zijn werken staan bovendien op de lijst met tijdelijk succes-
repertoire.. Rossini werd, zoals wij zagen, door de meeste toneelrecensenten in 
overeenstemmingg gebracht met de smaak van het publiek. Op kwantitatieve gron-
denn heb ik daarbij eerder al een klein voorbehoud gemaakt,199 en dat wordt hier 
bevestigd.. Wel waren twee zangspelen met muziek van zijn hand tijdelijk zeer suc-
cesvol,, maar daar staat tegenover dat drie stukken dat niet waren: De roofzieke ek-
ster;ster; Haarlems verlossing; Elizabeth, koningin van Engeland. 

Zo'nn voorbehoud ten aanzien van het succes maakte ik ook bij Ten Cate, Cima-
rosa,, en Niccolo de Malte.200 Ook dat wordt nu bekrachtigd, want van deze com-
ponistenn staat op zijn minst één zangspel op de lijst van niet-succesvolle spelen: 
vann Ten Cate Constantia, keizerinne te Nicomedië; van Cimarosa De Horatiërs en 
dede Curatiërs; van Niccolo de Malte Het loterij briefje en Asschepoester. 

Gezienn het feit dat van de meeste componisten slechts één werk duidelijk niet 
succesvoll  geweest is, kunnen hiervan toevalligheden die het stuk zelf betreffen, de 
oorzaakk geweest zijn. Het succes van de componist zelf is mogelijk wel in het ge-
dingg bij Gnecco en Niccolo de Malte, die met meer dan één opera op de lijst staan. 

Omdatt de broncultuur van de componisten ter sprake komt in toneelrecensies, 
iss het zinvol die hier ook te bekijken. Wij zien dan de volgende verdeling: 4 Fran-
see stukken; 11 Italiaanse; 3 Nederlandse; 3 Duitse; 1 Engelse. Dit komt overeen 
mett wat in het algemeen ook geconstateerd werd, namelijk dat het Italiaans zang-
spell  niet zo succesvol was. In het algemeen was vooral de Franse en Duitse opera 
succesvol;; hiermee komt het relatief kleine aantal niet-succesvolle zangspelen van 
dezee herkomst overeen. 

Omdatt de opvoeringsreeksen per toneelstuk nogal kort zijn, is het moeilijk om, 
perr titel, chronologische verschuivingen in het niet-succesvolle repertoire op te 
sporen.. Wel kan de chronologie van alle niet-succesvolle titels per speeljaar beke-
kenn worden. Dan blijk t dat vooral na 1820-21 veel niet-succesvolle werken wer-
denn opgevoerd, waarbij de toneelseizoenen 1822-23 tot 1826-27, 1829-30 en 1839-
400 tot 1840-41 uitzonderingen zijn. Het is opvallend dat veel mislukkingen tijdens 
hett bestuur van de commissarissen vielen, maar naar de oorzaken moeten wij gis-
sen:: hielden de commissarissen weinig rekening met de smaak van het publiek? 
Warenn niet-theatrale gebeurtenissen verantwoordelijk? Of trokken andere genres 
off  spectaculaire opvoeringen meer toeschouwers? Een vergelijking van de gecon-
stateerdee tendens met de langdurige successtukken heeft weinig zin; van deze laat-
stee werken werden, volgens de definitie van de categorie, juist bijna elk jaar veel 
voorstellingenn gegeven. De verdeling van de tijdelijke successtukken over de 
speeljarenn blijk t gelijkmatiger te zijn dan die van de niet-successtukken, met ne-
gatievee uitschieters met name in 1825-26 en 1829-30 en een positieve piek in 1840-
41. . 

1999 Zie p. 185. 
2000 Idem. 
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Alss wij de dagen in ogenschouw nemen waarop de niet-succesvolle werken ver-
toondd werden, dan zien wij dat vooral de maandag en de woensdag er uitspringen: 

maandagg 101 opvoeringen 
woensdagg 118 opvoeringen 
zaterdagg 70 opvoeringen 

Opp de mislukking zou dus opnieuw de speeldag van invloed kunnen zijn geweest. 
Dezee heeft mogelijk ook de genreverdeling mede bepaald. Op maandag en woens-
dagg werden immers de meeste niet-succesvolle blijspelen en toneelspelen ver-
toond,, op zaterdag de meeste niet-succesvolle treurspelen (alleen de meest opge-
voerdee toneelsoorten zijn hier vermeld). Het zangspel uit deze categorie was 
ongeveerr gelijk over de drie reguliere speeldagen verdeeld. Op maandag werden 
bovendienn vooral veel Hoogduitse voorstellingen gegeven, op woensdag veel 
Franse.. Op zaterdag waren de verschillen naar broncultuur minder groot. De ge-
talsverdelingg is als volgt: 

maandagg 2 treurspelen; 34 blijspelen; 41 toneelspelen; 21 zangspelen; 
366 Franse opvoeringen; 41 Hoogduitse; 18 Nederlandse 

woensdagg 6 treurspelen; 46 blijspelen; 38 toneelspelen; 22 zangspelen; 
511 Franse opvoeringen; 36 Hoogduitse; 21 Nederlandse 

zaterdagg 29 treurspelen; 5 blijspelen; 15 toneelspelen; 21 zangspelen; 
200 Franse opvoeringen; 17 Hoogduitse; 24 Nederlandse.201 

Opp enkele Fondsvoorstellingen en debuutopvoeringen na, waren de bijzondere 
gelegenhedenn beperkt tot benefieten. Acteurs aan wie de opbrengsten van die uit-
voeringenn ten goede kwamen, waren: Marten Westerman (twee keer), Gerrit Ka-
rell  Rombach (drie keer), Polly de Heus-Cunninghamme, Cornelius Evers, Geer-
truijj  Grevelink-Hilverdink, Theodorus Johannes Majofski, Marianne 
Majofski-Adamss (1767P-1844) (één keer). Omdat verschillenden van hen volgens 
recensiess bij het publiek wel in de gunst stonden,202 moet het geringe succes hier 
inderdaadd vooral aan het stuk te wijten zijn. Voor zover de recettes bekend zijn, 
tonenn zij alleen bij een benefietvoorstelling voor Majofski (het zangspel De apo-
thecarthecar en de doctor) en een voor Rombach (het blijspel De gebroeders Philibert, of 
hethet misverstand) hoge waarden, van meer dan ƒ1000; bij die opvoeringen had de 
acteurr dus een gunstige invloed op het bezoek. 

Ondankss het geringe succes van de hier besproken toneelstukken, werd voor 
enkelee hiervan een nieuw kostuum of decor vervaardigd: Van Lenneps zangspel 
HaarlemsHaarlems verlossing (muziek van Rossini) werd in nieuwe kleding én tegen nieu-
wee decors gespeeld; de zangspelen De Horatiërs en de Curatiërs (muziek van Ci-
marosa,, libretto anoniem) en Numa Pompilius, tweede koning van Rome (muziek 
enn libretto van Fodor), Muller-Westermans vaderlands toneelspel Lambert Melis-

2011 Tot de Franse opvoeringen zijn ook gerekend de Frans/Nederlandse voorstellingen. 
2022 Zie p. 188-201. 
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zoon,zoon, of de ouderlievende jongeling van Westzanen en Bousquets vaderlands 
treurspell  Amsterdam in 1672 werden tegen nieuwe decors van Pfeiffer gespeeld. 
Anderss dan bij veel andere stukken was de luisterrijkheid hier dus niet van invloed 
opp het succes. 

Dee meeste toneelstukken werden met zeer verschillende nastukken gecombi-
neerd.. Het geringe succes zal in die gevallen dan ook voornamelijk aan het hoofd-
spell  zelf te wijten zijn geweest. Enkele toneelstukken werden ondanks de combi-
natiee met een klaarblijkelijk geliefd nastuk (gezien het opvallend hoge aantal op-
voeringenn of een zeer hoge gemiddelde recette) niet succesvol: het treurspel Antig-
oneone naar Sophocles, dat samen met het ballet-pantomime Aladyn, of de wonder-
lamplamp werd opgevoerd; het toneelspel Gelden adel van Warin en het blijspel De hu-
welijks-spiegelwelijks-spiegel voor bejaarden van Delavigne, die met het ballet-pantomime De 
belagchelijkebelagchelijke landjonker, ofhetvastenavondfeest te Marseille stonden geprogram-
meerd;; het blijspel De kwakzalvers van Pigault Le Brun, dat met Arlequin beeld-
houwershouwers knecht werd gecombineerd. De eerste twee nastukken werden zeer vaak 
voorr het voetlicht gebracht, het laatste ballet geeft een gemiddeld hoge recette te 
zien.. In de combinatie met de hier genoemde hoofdspelen viel het succes echter te-
gen. . 

5.4.22 Toneelrecensies 

Err zijn heel weinig recensies waarin de achtergrond van een negatieve receptie ter 
sprakee komt. De daarin opgegeven redenen kunnen dan ook niet als representatief 
beschouwdd worden. Een algemene tendens in de 'aard' van de toneelstukken, die 
bijj  het succesvolle repertoire al moeilijk te vinden was, zou bij de nog lagere op-
voeringsaantallenn waarmee wij hier te maken hebben, nog lastiger vast te stellen 
zijn.. Ik heb mij daarom beperkt tot de weergave van die kritieken die de publieks-
receptiee bespreken en nadere bestudering van de overige recensies achterwege ge-
laten. . 

Omdatt de lijst met niet-succesvolle toneelstukken tamelijk uitgebreid is en het 
mijj  te doen is om tendensen, heb ik niet van alle werken uit de lijst de recensies ter 
handd genomen, maar mij beperkt tot de recensies van de vermoedelijk uiterst ne-
gatieff  gerecipieerde stukken; daarbij heb ik de grens gelegd bij een recette van min-
derr dan ƒ 300. Die is natuurlijk geheel willekeurig, maar zo'n lage opbrengst geeft 
inn elk geval aan dat de zaal gemiddeld wel zéér schraal bezet was. Het aantal op-
voeringenn en speeljaren vind ik minder belangrijk, aangezien ook bij een zeer ge-
ringg aantal voorstellingen de zaal relatief iets beter gevuld geweest zou kunnen 
zijn. . 

5.4.2.15.4.2.1 Contextuele factoren 

PolitiekePolitieke en maatschappelijke gebeurtenissen 
Politiekee en maatschappelijke factoren speelden volgens De arke noach 's een rol in 
dee geringe belangstelling voor het zangspel Sulmona van Hiemer, met muziek van 
P.. Lindpainter. De componist was volgens een 'inzender' bij kenners wel 'roem-
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vol '' bekend en het stuk was de aanwezige toonkunstenaars dan ook wel bevallen, 
maarr de aandacht van het overige publiek was gering. Hiervoor stelde de criticus 
vann het blad onder meer de Belgische Opstand en de in 1832 heersende cholera 
verantwoordeli jk,, omdat daardoor veel mensen niet graag de schouwburg be-
zochten.2033 De briefschrijver voert nog een andere reden aan voor de geringe toe-
loop:: de voorkeur voor 'het vreemde'; 'men wil in het Fransch hooren spreken en 
zingen'' en gaat liever naar de opera's in de Franse schouwburg. Di t zou niet te ma-
kenn hebben met de betere zangkunst aldaar, want de Fransen zouden niet beter 
hebbenn gezongen dan de Nederlanders; 

Neen,, wij moeten het wijten aan de menigvuldige beoordeelingen van sommige zooge-
naamdee liefhebbers der muzijk, die iedereen hun oordeel opdringen, en meest alles wat er 
gespeeldd en gezongen wordt, verachten, om daardoor den naam van kenner te verwerven. 
Dezee hebben misschien weder alom rondgebazuind, dat Sulmona slecht uitgevoerd is; 
daarr zij niets anders prijzen, dan waarvan zij de directie hebben of werkende leden zijn. 
Zooo wordt het publiek veelal bij den neus rond geleid door schreeuwers in de kunst, die 
denn wezenlijken zedigen kenner het zwijgen opleggen.204 

5.4.2.25.4.2.2 Scenische factoren 

Uitvoering Uitvoering 
I nn enkele recensies wordt voor de oorzaak van het geringe succes gewezen op een 
minderr geslaagde rolverdeling. Het blijspel De gebroeders Philibert, of het misver-
standstand van Radet ziet de criticus als een voorbeeld van een in het algemeen zeer ge-
waardeerdee ondersoort binnen het blijspel, een mengvorm van karakter- en intrige-
stuk.. Het zou op het Amsterdamse toneel 'groot genoegen' kunnen doen, mits het 
goedd werd uitgevoerd. Alleen de mengvorm kon volgens de recensent eventueel nog 
algemenee toejuiching bewerkstelligen. Een karakterstuk vereiste immers van de mees-
tee toeschouwers 'veel nadenkens', en een intrigestuk was voor de blijspelliefhebbers 
vaakk te ernstig. Aangezien de uitvoering van De gebroeders echter niet meer dan 'mid-
delmatig'' bevonden werd, moet volgens de redenering van deze toneelbeschouwer 
dee mislukking van het stuk aan het slechte spel te wijten zijn geweest.205 

Eenn ander stuk waarbij het succes aan de speelwijze gekoppeld werd, was het va-
derlandss toneelspel Graaf Lodewijk van Nassau, of de overwinning bij Heiligerlee 
vann Vreede Bik. Het stuk zelfwas volgens de recensent nauwelijks de moeite waard: 

Wijj  troffen er wel niets aan, dat ons bijzonder boeide of roerde; geene van die kernspreu-
ken,, die, wèl te pas bijgebragt, zoo veel uitwerking doen; niets van die mengeling en afwisseling 
vann aandoenlijke en luimige tooneelen, welke het Treur- en Blijspel in zich zamenvattende 
Tooneelspell  [het blijf t een moeilijk te definiëren genre!] anders verlevendigen.206 

2033 DAN 6 (1832) II , 63-65. 
2044 Ibid., 66. 
2055 De tooneelkijker II , 201-210. 
2066 VLO (1835) 1,183. 



2700 5 Het succes van de voorstelling bij het anonieme schouwburgpubliek 

Al ss het goed gespeeld werd, kon het evenwel de belangstelling wekken, maar dan 
moestt de toeschouwer het stuk niet van tevoren gelezen hebben. 

[...]]  kent men het eenmaal, dan heeft het te weinig treffends, om het meermalen bij te wo-
nen.. Het is dus een stuk, dat slagen kan, en echter nimmer een' blijvenden opgang zal ma-
ken.2" " 

Datt dit inderdaad niet gebeurde, wijzen de cijfers uit - het werd na de première 
nogg slechts twee keer ten gehore gebracht, met een bedroevend lage recette. O ok 
bijj  de première was de toeloop echter heel gering (gezien de recette van ƒ342,80) 
enn dat wordt met die uitleg niet verklaard. 

Bijj  het zangspel Haarlems verlossing van Van Lennep, waarvoor melodieën van 
Rossinii  gebruikt werden, zou de slechte muzikale uitvoering van invloed geweest 
zijn,, zo suggereerde een recensent in De arke noacb's.2  ̂ O ok Van Lennep gaf dit 
inn zijn verzamelde toneelwerken als een van de redenen aan. Bovendien had hij 
zich h 

terr goeder trouw verbeeld, dat muziekstukken, die op zich zelve verdienstelijk zijn, het 
ookk zouden blijven, wanneer zij bij elkander gebracht werden; en het bleek van achteren, 
datt de uitwerking van het eene hinderlijk was aan die van het andere.209 

Ondankss het feit dat hij de 'zangwijzen [...] uit de meest beroemde, en hier te lan-
dee minst bekende, opera's van Rossini genomen [had], de beste gewrochten van 
denn maestro ', had hij zich in het effect vergist. De 'schier ongekenden luister' 
waarmeee het stuk vertoond werd - er waren nieuwe decoraties en kostuums ver-
vaardigdd - en de levendigheid van het drama konden aan die negatieve uitwerking 
nietss veranderen.210 

5.4.33 Conclus ie 

Vann de toneelstukken die het minst succesvol genoemd kunnen worden, was het 
merendeell  toneel- of blijspel, genres die veelal op maandag en woensdag uitge-
voerdd werden. Het aantal mislukte opvoeringen lijk t tijdens het bestuur van de 
commissarissenn in het algemeen iets groter geweest te zijn dan tijdens het acteurs-
bestuur.. In enkele gevallen flopten alle opgevoerde stukken van een bepaalde 
auteur.. Opval lend zijn de mislukkingen uit het oeuvre van Iffland en Kotzebue. 
Hett werk van Iffland lijk t in zijn totaliteit minder geslaagd te zijn, terwijl ook 
Kotzebuess stukken niet allemaal zonder meer succesvol waren. Di t hing blijkbaar 
sterkk af van bi jkomende aspecten van het betreffende toneelstuk, al valt moeilijk 
aann te wijzen welke. Veel niet-succesvolle zangspelen waren van Italiaanse oor-
sprong.. Met name de composities van Gnecco en Niccolo de Malte waren minder 

2077 Ibid. 
2088 DAN 7 (1834) III , 81-82. 
2099 Van Lennep, Treur- en blijspelen II , 73. 
2100 Ibid. 
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succesvol;; het succes van die van Rossini, Cimarosa en de Nederlander Ten Cate 
lijk tt afhankelijk van de betreffende opera zelf. Decor, kostuum en nastuk lijken op 
hett succes weinig invloed gehad te hebben. 

5.55 CONCLUSIE 

Alss wij de succescategorieën 'canoniek', 'langdurig', 'tijdelijk ' succes en 'mislukt' 
mett elkaar vergelijken, dan zien wij dat enkele kwantificeerbare aspecten in alle 
succesvollee categorieën parallel lopen: de broncultuur en de speeldag. Deze facto-
renn hebben dan ook vermoedelijk weinig invloed op de tijdsduur van het succes 
gehad.. Omdat de broncultuur van de succesvolle voorstellingen niet veel verschil-
dee van de niet-succesvolle, heeft die waarschijnlijk evenmin veel invloed op het 
success als zodanig gehad. De dag van de week heeft vermoedelijk wel een rol ge-
speeld,, omdat veel langdurige en tijdelijke voorstellingen op zaterdag gegeven 
werden,, en veel mislukte voorstellingen op maandag en woensdag. 

Veell  treurspelen waren langdurig succesvol; toneelspelen komen zowel in de ca-
tegoriee tijdelijk succesvol als niet-succesvol voor. De tijdelijk succesvolle toneel-
spelenn hadden binnen deze succescategorie van alle genres ook de hoogste recet-
tes;; bij de mislukte toneelspelen was er tussen de genres weinig verschil in 
vermoedelijkee zaalbezetting. Het genre lijk t dus vooral bij de langdurige en tijde-
lijk ee succescategorieën van invloed te zijn geweest. Het toneelspel werd door tijd-
genotenn beschouwd als een 'romantisch' genre, waarbij vooral onverwachte wen-
dingenn en onwaarschijnlijke gebeurtenissen de toeschouwers aanspraken. 
Nietteminn was er binnen het treurspel geen sprake van een voorkeur voor 'ro-
mantische**  treurspelen boven 'klassieke/(Frans-)classicistische'; wel speelde hier 
waarschijnlijkk de dramatische karakterisering en de vertolking door de acteurs een 
roll  in het succes. Er moest wat te beleven zijn, maar dat uitte zich in de twee to-
neelsoortenn op verschillende wijze. 

Opp enkele uitzonderingen na, was de naam van een auteur vermoedelijk zelden 
garantiee voor succes. Bij de langdurige successtukken speelden waarschijnlijk wel 
eenn rol: Ducis en Nomsz; aanvankelijk ook Kotzebue, Voltaire en Pixérécourt; la-
terr Feith, Van Winter, Klijn , Ruijsch, Van den Bergh en Thöne. Bij de tijdelijke 
successtukken:: Picard, Scribe, Kotzebue, Van Lennep, Ruijl, Warnsinck en Wes-
terman.. Opmerkelijk is de rol van Kotzebue, aangezien hij ook in de mislukte 
voorstellingenn een paar keer voorkomt; Iffland zelfs verschillende keren. Kotze-
buess succes hing vermoedelijk van andere factoren (het toneelstuk?) af. 

Hett decor lijk t het succes wel beïnvloed te hebben; was een toneelstuk evenwel 
omm andere redenen niet succesvol, dan kon ook het decor daar niets aan verande-
ren.. De decoratie was derhalve vermoedelijk een secundaire succesfactor. 

Hett nastuk had doorgaans weinig invloed op het succes; een enkele keer speel-
dee het evenwel mee in de positieve uitslag van de tijdelijke succestukken. 

Tenslottee is het opvallend dat er onder de commissarissen meer mislukkingen te 
tellenn zijn dan daarvóór. 


