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66 Toneelbezoek per rang, 
1835-366 en 1838-39' 

6.ii  MOGELIJKE INVLOEDSFACTOREN 

6.1.22 Contextuele factoren 

6.1.2.16.1.2.1 De kalender 

Weekdag Weekdag 
Alss men wil onderzoeken of de weekdag invloed had op de rangbezetting, dan moe-
tenn de bezoekcijfers op de vaste speeldagen bestudeerd worden; op de andere da-
genn zouden de bijzondere factoren voor de toeloop naar de schouwburg zwaarwe-
genderr kunnen zijn. Bij de gemiddelde relatieve bezetting van de verschillende ran-
genn (ten opzichte van de rangcapaciteit) valt dan op dat met name de duurste vier 
rangenn op zaterdag duidelij k beter bezet waren dan op andere dagen. De goedkopere 
rangenn waren op zaterdag- en soms ook op maandagavond beter bezet (grafiek 6.1a 
enn b2). Deze tendens komt dus overeen met contemporaine berichten. 

Nuu kunnen bij deze verschillen ook andere elementen, zoals bijzondere gele-
genheden,, een rol gespeeld hebben. De invloed op de bezettingsgraad van zulke 
factorenn afzonderlijk komt hierna nog aan de orde. Nu gaat het erom of deze ele-
mentenn al dan niet samenvielen met bepaalde vaste speeldagen; alleen als dit niet 
hett geval was, kan met redelijke zekerheid aangenomen worden dat de dag van de 
weekk als publiekstrekker van belang was. 

Omm de eventuele invloed van het toneelstuk zelf uit te sluiten, moeten de bezet-
tingspercentagess beschouwd worden bij de opvoering van die toneelstukken die 
gedurendee enige tijd - meestal was dit een week - zowel op zaterdag als op maan-

11 Borderellen uit mijn onderzoeksperiode zijn alleen voor deze speeljaren overgeleverd (zie p. 
37).. Als men de bezettingsgraad van de verschillende rangen met elkaar wil vergelijken, zijn rela-
tievee gegevens het meest veelzeggend. De absolute cijfers uit de lootjesboeken moeten daarom in 
relatievee omgezet worden. Al naar gelang het doel, kan dit op verschillende manieren gebeuren. 
Zoo is de rangbezetting te beschouwen in relatie tot de rangcapaciteit; dit geeft informatie over ver-
schillenn binnen één rang. Ook kan men de rangbezetting bezien tegen de achtergrond van de zaal-
capaciteit.. Omdat dan ook capaciteitsverschillen tussen de rangen tot uiting komen, is dit vooral 
bruikbaarr voor een vergelijking van de verschillende rangen onderling. Als men wil weten hoe 
groott de totale belangstelling voor een opvoering was, of in hoeverre een bepaalde bezettings-
graadd uitzonderlijk was, kan het van belang zijn de zaalbezetting en de gemiddelde rangbezetting 
uitt te rekenen. Bij de berekeningen in dit hoofdstuk ben ik in eerste instantie uitgegaan van de 
rang-- (en zaal-)capaciteit. 
22 Bij de staafdiagrammen zijn de corresponderende getalswaarden aangegeven, tenzij die de 
leesbaarheidd van het diagram bemoeilijken. 
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dagg en woensdag geprogrammeerd waren. Ook moet bekeken worden of op deze 
dagenn sprake was van een of andere bijzondere gebeurtenis. 

Alss ik mij beperk tot op verschillende dagen geprolongeerde toneelstukken, 
blijk tt de bezetting per weekdag nagenoeg hetzelfde als hierboven. Wanneer op 
driee reguliere speeldagen hetzelfde repertoire gespeeld werd, had vooral het pu-
bliekk op de duurste rangen een duidelijke voorkeur voor de zaterdagavond als uit-
gaansavond;; bij het tweede amfitheater en de gaanderij is een duidelijke populari-
teitt van een bepaalde dag moeilijker te constateren, maar het publiek op het derde 
amfitheaterr en de tweede gaanderij leek de maandag- en zaterdagavond duidelijk 
tee prefereren. In enkele gevallen hebben mogelijk ook de première of reprise een 
roll  gespeeld, maar aangezien de tendens tevens zichtbaar was wanneer er geen en-
kelee bijzondere omstandigheid in het spel was, hebben die factoren vermoedelijk 
hoogstenss als katalysator gewerkt. Op enkele dagen in 1835-36 was wel sprake 
vann een verschillende programmering van voor- en nastukken, maar deze lijk t met 
namee op de bezetting van de balkons en de tweede gaanderij relatief weinig in-
vloedd gehad te hebben. 

Seizoen Seizoen 
Inn hoofdstuk 3 is verondersteld dat ambachtsmensen de schouwburg zelden be-
zochten,, en dan nog alleen wanneer zij relatief hoog geschoold waren en goed be-
taaldd werden. Contemporaine schrijvers meenden daarentegen dat ambachtsmen-
senn tot de reguliere schouwburgbezoekers behoorden. 

Overr het bezoek van deze mensen komt men misschien meer te weten als de be-
zoekcijferss per 'loongetijde' uitgerekend worden. Ik neem aan dat ambachtsmen-
sen,, als zij daartoe al de financiële middelen hadden, kaartjes kochten voor de 
goedkoopstee rang, de tweede gaanderij. Als hiervan de bezoekcijfers uitgerekend 
wordenn volgens de indeling in loonseizoenen, valt op dat het bezoek op het schel-
linkjee door het hele seizoen heen ruwweg licht daalde (grafiek 6.2); in augustus en 
septemberr (de periode van het zomerloon) of in oktober (herfstloon) waren de ge-
middeldee bezoekcijfers van deze rang het hoogste; daarna daalden zij licht, tot de 
cijferss een relatief dieptepunt bereikten in de maanden maart tot en met mei, wan-
neerr opnieuw zomerloon uitbetaald werd. 

Dee beweging van de bezoekcijfers naar 'loongetijden' volgt bij de overige ran-
genn een heel andere lijn; deze waren juist het dichtst bezet in winter en voorjaar. 
Dee tweede gaanderij was de enige rang waarvan de bezetting een min of meer pa-
rallellee relatie vertoont met de hoogte van de ambachtsionen. Juist vanaf de perio-
dee van het laagste loon is er sprake van een, lichte, daling van het bezoek. Dit zou 
kunnenn betekenen dat er op deze rang wel ambachtsmensen zaten. De reden dat 
hett schellinkje juist aan het begin van het schouwburgseizoen iets beter bezet was 
dann later, is dan misschien dat sommige ambachtsmensen na de financieel iets be-
teree zomerperiode mogelijk meer (spaar)geld over hadden voor het toneel. Ook 
dee jaarlijkse kermis in september kan van invloed geweest zijn, hoewel de be-
zoekcijferss in deze maand alleen in 1838 beduidend hoger waren dan in de andere 
maanden.. Aan de andere kant duidt juist de zwakke beweging van de curve erop 
datt de toonverschillen geen grote invloed hadden op de bezetting van de tweede 
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gaanderij;; mede gezien de geringe inkomsten van veel ambachtsmensen wijst dit 
err mijns inziens op dat deze groep de schouwburg inderdaad niet veelvuldig be-
zocht,, en dat ook andere, beter betaalde mensen op deze rang plaatsnamen. 

Bijj  de vraag of het publiek op de overige rangen een voorkeur voor een bepaald 
jaargetijdee had, moet natuurlijk een andere seizoensverdeling gebruikt worden, 
omdatt de publieksgroepen hoger op de sociale ladder niet volgens de ambachts-
loonkalenderr uitbetaald werden. Hier zijn weer gemiddelde bezoekcijfers per 
maandd gebruikt (grafiek 6.3a-d3). De uitkomsten zijn niet erg verbazingwekkend; 
vrijwell  alle rangen waren vooral in januari en februari goed gevuld. De bezetting 
vann het derde amfitheater piekte alleen in februari, terwijl het bezoek op de twee-
dee gaanderij ook volgens de maandelijkse verdeling, vanzelfsprekend, een lichte 
dalingg vertoonde - overigens blijk t de bezetting van deze rang in november en ja-
nuarii  van 1839 min of meer gelijk te zijn aan die in het najaar van dat jaar. Voor dit 
laatstee was vermoedelijk de aantrekkingskracht van enkele individuele stukken 
verantwoordelijk;; in november werden enkele op het schellinkje druk bezochte 
hoofdspelenn vertoond, zoals Foppes blijspel De brave vrouw en het zangspel Het 
vrijschot,vrijschot, of de zwarte jager, januari was de eerste maand waarin de uitzonderlijk 
goedd bezochte combinatie van het toneelspel Arthur, of zestien jaren later en het 
ballet-pantomimee De schoone slaapster op het repertoire stond. 

Inn beide speeljaren stroomde het publiek op veel rangen ook in de kermismaand 
septemberr toe, maar dat geldt minder voor de rijke bezoekers van de balkons en 
loges.. Een relatief kleine bezetting vertoonde de schouwburg in de zomer- en 
voorjaarsmaandenn augustus en mei. Hiervoor zal het warmere weer wel verant-
woordelijkk geweest zijn en - wat het bezoek op de chique balkons en loges betreft 
-- mogelijk het vertrek van veel rijke Amsterdammers naar hun buitenhuis. 

Vergelijktt men de rangen onderling door de rangbezetting af te zetten tegen de 
capaciteitt van de hele schouwburgzaal, dan blijken de meeste mensen zich door-
gaanss te hebben bevonden in de bak en, vervolgens, op de tweede gaanderij. Dit is 
niett verwonderlijk, omdat deze verhouding bepaald wordt door de grotere aan-
tallenn toeschouwers die zich op deze twee rangen konden bevinden. Verder blij -
kenn op de duurste rangen - balkon, loge en amfitheater - meestal wat minder men-
senn te zitten dan op het betere deel van de goedkope rangen - tweede amfitheater, 
gaanderijj  en derde amfitheater. 

33 Uit oogpunt van leesbaarheid (veelheid van gegevens) zijn de rangen in de staafdiagrammen 
mett de cijfers van 1 tot en met 8 onder de x-as aangegeven: 

11 = balkon 
22 = loge 
33 - amfitheater 
44 = bak 
55 = tweede amfitheater 
66 = gaanderij 
77 = derde amfitheater 
88 = tweede gaanderij 
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6.1.2.26.1.2.2 Bijzondere gelegenheden 

Kermis Kermis 
Tijdenss de kermis waren vrijwel alle rangen beter bezet dan op alle andere dagen 
tezamenn (grafiek 6.4). Vrijwel, want de bezoekers van het balkon bezochten de 
schouwburgg blijkbaar liever in een andere tijd; de gemiddelde bezetting was op 
dezee rang iets lager dan normaal. Het verschil in bezettingsgraad nam toe naarma-
tee de rang goedkoper werd; met name de 'middelste' rangen in de schouwburg -
bak,, tweede amfitheater, gaanderij en derde amfitheater - waren tijdens de ker-
miswekenn duidelijk beter bezet dan anders. Op de tweede gaanderij zaten in deze 
periodee niet beduidend meer mensen dan gemiddeld. 

Alss men de gemiddelde bezetting op de verschillende weekdagen bekijkt (gra-
fiekk 6.5), blijkt dat de bezoekers van het balkon, als zij de schouwburg tijdens de 
kermiss al bezochten, voornamelijk op maandag- en zaterdagavond kwamen. Bij -
zonderr is de grotere toeloop op de balkons op maandagavond; dan was deze rang 
gewoonlijkk juist minder goed bezet. De meeste rangen waren voornamelijk op de 
regulieree speeldagen bovengemiddeld bezet, ofschoon het tweede amfitheater, de 
gaanderijj  en het derde amfitheater ook op de andere kermisdagen wel veel mensen 
trokkenn (niet op vrijdagavond). De tweede gaanderij daarentegen was alleen op 
maandag-- en zaterdagavond duidelijk beter bezet - op avonden dus die gewoon 
ookk al meer publiek trokken. Het armste gedeelte van het schouwburgpubliek 
hadd naar ik aanneem te weinig geld om de schouwburg tijdens de jaarmarkt vaak 
tee bezoeken; men kon zijn kermisstuivers maar één keer uitgeven. 

BezoekBezoek van de koning 
Uitt de gemiddelde rangbezetting blijkt een grote opkomst van het publiek tijdens 
bezoekk van de koning, op vrijwel alle rangen (grafiek 6.6). Alleen de twee goed-
koperee amfitheaters waren veel minder goed bezet; zelfs minder dan gewoonlijk. 
Opvallendd is de belangstelling op de duurdere rangen. Waren anders vooral de 
balkonss schaars bezet, nu zaten daar relatief veel bezoekers. Vooral de 'bovenste' 
lagenn van de bevolking wensten kennelijk deel te hebben aan de glans die van het 
koninklijkk bezoek afstraalde. 

6.1.33 Toneelmatige factoren 

6.1.3.16.1.3.1 Bijzondere gelegenheden 

Benefieten Benefieten 
Inn 1835-36 en 1838-39 werden benefieten gehouden voor Theodorus Johannes 
Majofski,, Johannes Rienkszoon Jelgerhuis, Frederik Adrianus Rosenveldt, Anna 
Mariaa Kamphuijzen-Snoek, Johanna Christina Elisabeth (Marianne) Adams, we-
duwee van Th.J. Majofski.4 

44 TJ. Majofski: 5-11-1835; Jelgerhuis: 17-12-1835; Rosenveldt: 25-10-1838; Kamphuijzen-
Snoek:: 11-2-1836, 13-12-1838; Majofski-Adams: 17-3-1836, 24-1-1939. 
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Haddenn die benefietvoorstellingen een bijzondere aantrekkingskracht op de 
verschillendee rangen? De lootjesboeken laten in beide seizoenen een goede bezet-
tingg op alle rangen zien; het gemiddelde bezettingspercentage was bij deze gele-
genhedenn op alle rangen hoger dan het gemiddelde dagelijkse bezettingspercenta-
gee (grafiek 6.7). Dat hiervoor niet in de eerste plaats de dag van de week 
verantwoordelijkk was, blijkt uit de donderdagse bezetting bij andere voorstellin-
gen.. De gemiddelde bezetting van de rangen was op alle donderdagen samen klei-
nerr dan de gemiddelde bezetting op de benefietdagen, soms zelfs kleiner dan de 
gemiddeldee dagelijkse bezetting. Eén keer was mogelijk wel de première van het 
stukk van invloed, twee keerde reprise.5 Toch kwam het publiek vermoedelijk zijn 
vedettenn bewonderen, want ook de andere benefieten waren als gezegd goed be-
zocht.. Een uitzondering was het benefiet voor Majofski-Adams op 24 januari 
1839,, dat geringe recettes opleverde. Weliswaar werd haar eerste benefiet - kort na 
hett overlijden van haar man - beter bezocht, maar ook de latere benefieten ten be-
hoevee van deze actrice leverden geringe recettes op.6 Aannemelijk is dan ook dat 
haarr roem minder groot was dan die van de zoeven genoemde toneelspelers. 

VoorstellingenVoorstellingen voor bet 'Fonds' 
Benefietvoorstellingenn voor het Fonds werden in 1835-36 en 1838-39 slecht bezocht. 
Err zaten toen op alle rangen minder mensen dan gebruikelijk (grafiek 6.8). Op de 
tweedee gaanderij was het verschil in bezetting minder opvallend. Vooral het publiek 
opp de balkons en op het tweede amfitheater en de gaanderij liet het afweten. 

Premièress of reprises brachten hierin weinig verandering. Slechts op twee van de 
vierr avonden waarop een première of reprise gegeven werd, waren enkele rangen 
beterr bezet dan gemiddeld;7 één keer bij een première, één keer bij een reprise. 

Aann de keuze van de avond kan het gebrek aan belangstelling niet gelegen heb-
ben,, want andere donderdagse voorstellingen werden wel goed bezocht. Ook de 
repertoirekeuzee kan de verminderde toeloop niet doorslaggevend beïnvloed heb-
ben,, want er werden op deze avonden (ook) stukken vertoond die op andere 
avondenn goed bezocht werden, bijvoorbeeld: Scribes zangspel-ballet Brama en 
Zoloé,Zoloé, of de verliefde Bayadere, De Castelli's toneelspel Victorijn, of het weeskind 
enen de moordenaar, het toneelspel Arthur, of zestien jaren later van Dupeuty, Fon-
tann en Davrigny en Ifflands toneelspel De speler, of Revenge-Praag. 

Debuten Debuten 
Debutenn van toneelspelers hadden in 1835-36 en 1838-39 voornamelijk in de 
voor-- en nastukken plaats, zodat ik die hier achterwege laat. 

55 Première: 5-11-1835; reprise: 25-10-1838, 13-12-1838. 
66 6-4-1837: ƒ596.35 (gemiddelde recettes in dat seizoen: 639.70); 2-11-1837: ƒ316.65 (gemiddel-
dee recettes in dat seizoen: ƒ683.32). 
77 Loge: 20-12-1838 - première hoofdstuk: Arthur, of zestien jaren later, amfitheater: idem; der-
dee amfitheater: 25-4-1839 - reprise hoofdstuk: Gesner, of het Zwitsersch huisgezin; tweede gaan-
derij:: idem. 



6.16.1 Mogelijke invloedsfactoren 277 277 

OptredenOptreden van 'liefhebbers' 
Hett optreden van liefhebbers - amateurs - trok in 1835-36 gemiddeld op alle ran-
genn minder publiek dan doorgaans het geval was (grafiek 6.9). Dit is opvallend als 
menn ervan uitgaat dat deze acteurs afkomstig waren van de zogenaamde 'liefheb-
berijtonelen',, die vermoedelijk vooral door het minder gefortuneerde publiek be-
zochtt werden; de Commissarissen maakten in hun brieven aan de stedelijke over-
heidd regelmatig gewag van de concurrerentie van deze toneeltjes voor de 
'mindere'' rangen in de Stadsschouwburg.8 Bij optredens van liefhebbers was wel 
sprakee van 'kabaal', zo erg zelfs dat de heren uit het 'beschaafde' publiek hun echt-
genotess niet meer mee wilden nemen naar het theater.9 

Enkelee voorstellingen met amateurs trokken meer publiek dan gemiddeld. Dit was 
hett geval op 30 januari, op 6 en 16 april 1836, op bijna alle rangen;10 op 1 februari 
vann dat jaar op de goedkoopste vier rangen. Telkens traden hierbij Lambotte - die 
opp 11 en 16 mei 1836 ook officieel debuteerde - of Halwasser op.11 Hun optreden 
inn respectievelijk Weissenthurn-Grünbergs toneelspel De duitsche trouw en het blij -
spell  De barbier van Strasburg, of de Frankfurter loterij, kan enige invloed op de toe-
loopp van publiek gehad hebben; van een andere bijzondere gelegenheid was geen 
sprake.. Toch was het programma vermoedelijk van groter belang; op 30 januari en 
II  februari werd ook het succesvolle Brama en Zoloé, of de verliefde Bayadere op-
gevoerd;; het in april vertoonde De barbier van Strasburg en het gecombineerde bal-
let-pantomimee De barbier van Seviliën waren ook succesvolle stukken. 

Premières Premières 
Inn totaal vonden er in 1835-36 en 1838-39 zeventien premières plaats;12 de meeste 
opp zaterdagavond, enkele (zeven stukken) op woensdag- of donderdagavond.13 

Dee bezettingspercentages (ten opzichte van de rangcapaciteit) tonen dat premiè-
ress in het algemeen wel enig, maar geen groot effect hadden op het bezoek van 
(eenn deel van) het publiek. De meeste invloed hadden de premières bij de duurste 
vierr rangen; de gemiddelde bezetting was hier bij alle eerste uitvoeringen iets ho-
gerr dan de gemiddelde bezetting van alle speeldagen tijdens de twee seizoenen sa-
menn (grafiek 6.10a). Vooral het logepubliek lijk t wel gevoelig geweest te zijn voor 
premières;; bij maar liefst elf van de zeventien eerste opvoeringen was de bezetting 
hierr groter dan de gemiddelde logebezetting in de twee speeljaren.14 

88 GAA 5177/40/694, 2-4-1819; ibid./761, 8-4-1819; ibid./59/2523, 28-11-1822; ibid/65/350, 4-
2-1824;; ibid./67/1404; GAA 5181/33/385; ibid./95/1946, 24-5-1824. 
99 GAA 5181/105/1740, 7-5-1825. 
100 Met uitzondering van het derde amfitheater en de tweede gaanderij 30-1-1836; en van de 
gaanderijj  en het derde amfitheater 16-4-1836. 
I II  Voorletters en geboorte- en sterfjaar zijn mij onbekend. 
122 5-9-1835; 1-10-1835; 5-11-1835;14-11-1835;7-1-1836; 5-3-1836; 9-4-1836; 20-4-1836;28-4-
1836;20-10-1838;3-11-1838;24-11-1838;20-12-1838;20-2-ll  839; 16-3-1839; 13-4-1839; 4-5-1839. 
133 Zaterdag:5-9-1835; 14-11-1835;5-3-1836;9-4-1836; 20-10-1838; 3-11-1838; 24-11-1838;16-
3-1839;; 13-4-1839; 4-5-1839. Donderdag: 1-10-1835; 5-11-1835; 7-1-1836; 28-4-1836; 20-12-
1838.. Woensdag: 20-4-1836; 20-2-1839. 
144 Bij de andere rangen was dit: zeven van de zeventien (balkon); acht van de zeventien (amfi-



278 8 66 Toneelbezoek per rang, 1835-36 en 1838-39 

Tochh lijk t voor het publiek op deze dure rangen de dag van de week, de zater-
dag,, belangrijker geweest te zijn dan de première; hoewel een groot deel van de 
eerstee voorstellingen op een zaterdag plaatsvond, lag de gemiddelde rangbezetting 
opp deze zaterdag-premières steeds iets onder de gemiddelde bezetting van alle za-
terdagenn tezamen (grafiek 6.10b). Dit verschijnsel valt overigens bij alle rangen te 
constateren.. In het algemeen hebben premières op zaterdag dan ook geen nood-
zakelijkk katalyserend effect gehad; als dit wel het geval was, moet de reden ver-
moedelijkk vooral in andere factoren gezocht worden. 

Voorr de goedkoopste vier rangen was de aantrekkingskracht van premières ge-
ring;; de gemiddelde bezetting was hier bij premières kleiner dan die bij alle voor-
stellingenn tezamen. Niettemin hebben ook hier enkele afzonderlijke premières in-
vloedd op het bezoek gehad; bij zes of zeven premières vertoonden de goedkope 
rangen,, afzonderlijk, een grotere bezetting dan normaal. Het gaat om voorstellin-
genn van het Nederlandse toneelspel Het Kasteel van Tourville, of de Hollandsche 
zeeliedenzeelieden in Frankrijk (Ruijsch, 1835); het Nederlandse treurspel Agathocles 
(Klijn ,, 1832); het treurspel Genoveva (Hilman, 1835); het blijspel De brave vrouw 
(Foppe,, 1836); het oorpronkelijke treurspel Radboud de tweede, koning van 
FrieslandFriesland (Van Halmael, 1839). Deze stukken werden allemaal tamelijk goed be-
zochtt door het publiek op de vier goedkope rangen. Stukken die op enkele van 
dezee rangen meer toeschouwers trokken, waren Warnsincks treurspel Scipio en de 
SpaanscbeSpaanscbe bruid (1833); Warins toneelspel Menseben vormen volken (1838); Al -
fieri'ss oorspronkelijk Italiaanse treurspel Agis; Duvals van oorsprong Franse blij -
spell  De huwelijksontwerpen, of de twee militairen; Souvestres toneelspel Hame-
linlin  (1839). 

Juistt de goedkopere rangen liepen bij premières van treurspelen vol; dit is op-
merkelijkk daar het armere publiek door recensenten een voorliefde voor het een-
voudiger,, vermakelijke genre in de schoenen geschoven werd.15 De voorliefde 
voorr premières van tragedies is ook bij de duurdere rangen op te merken, maar 
daarr was de bezetting vaker ook bij premières van andere genres, zoals het zang-
spel,, hoger dan gebruikelijk. 

Bijj  de eerste opvoering van vier toneelstukken: het toneelspel Het kasteel van 
Tourville,Tourville, of de Hollandsche zeelieden in Frankrijk en de treurspelen Agathocles, 
GenovevaGenoveva en Radboud de tweede, koning van Friesland, trokken alle rangen 
meerr bezoekers dan gewoonlijk. Bij de opvoering van het Kasteel van Tourville 
wass daarbij ongetwijfeld van invloed dat de opbrengsten van de voorstelling ten 
goedee zouden komen aan de acteur Theodorus Johannes Majofski, die bij het pu-
bliekk zeer geliefd was. De premières van het zangspel Constantia, keizerinne te 
NkomedieNkomedie (1835) - met muziek van A. ten Cate J.Az. en het libretto door H.J. 
Foppee - en van het toneelspel Menseben vormen volken werden alleen door de 
duurderee rangen beter bezocht dan daar gebruikelijk was, terwijl bij de eerste 
voorstellingg van het treurspel Agis juist alleen de goedkope rangen meer mensen 
trokken. . 

theater);; en zes van de zeventien (bak). 
155 Zie p. 152-158. 
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6.1.3.26.1.3.2 Dramatische factoren 

Genre Genre 
TreurspelTreurspel I Treurspelen werden ook in 1835-36 en 1838-39 vooral op zaterdag 
gespeeld.. Het genre werd redelijk goed bezocht; op veel rangen was de gemiddel-
dee bezetting groter dan gewoonlijk , vooral in 1835-36 (grafiek 6.11a, b). Verras-
sendd genoeg waren de balkons in 1835-36 niet beter bezet bij de opvoering van een 
treurspel.. In 1838-39 werden dan ook de andere dure rangen nauwelijks beter be-
zocht. . 

Aann de weekdag kan het niet gelegen hebben; de zaterdag was ook, zelfs vooral, 
voorr het publiek van de duurste rangen de uitgaansavond bij uitstek. Vergelijkt 
menn de zaterdagse bezetting bij verschillend genre, dan blijkt dat juist de duurste 
vierr rangen minder goed bezet waren bij een treurspel (grafiek 6.1 lc, d). Het pu-
bliekk op de goedkoopste vier rangen daarentegen frequenteerde het theater dan 
juistt vaker. 

ToneelspelToneelspel I De bezettingsgraad bij het toneelspel verschilt nogal per speelsei-
zoen;; in 1835-36 was de gemiddelde bezetting op alle rangen lager dan gewoon-
lijk ;; in 1838-39 (iets) hoger, met uitzondering van de tweede gaanderij (grafiek 
6.12a,, b). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat tijdens de kermis van 1838-
399 een toneelspel op het repertoire stond. Dat die voor de bezetting echter niet 
doorslaggevendd was, blijkt wanneer de gemiddelde bezetting van toneelspelen op 
allee andere dagen dan die tijdens de kermis bekeken wordt; ook toen was de ge-
middeldee bezetting groter dan gewoonlijk. Vermoedelijk was eerder het succes 
vann enkele afzonderlijke stukken dan het genre in het algemeen voor de goede be-
zettingg in 1838-39 verantwoordelijk. 

Toneelspelenn werden op alle dagen opgevoerd, zij het op maandag en woensdag 
ietss vaker dan op zaterdag. Opvallend is dat in 1835-36 juist de loges en de balkons 
bijj  toneelspelvoorstellingen op zaterdag minder goed bezet waren dan gemiddeld; 
ditt was immers juist de dag waarop vooral deze rangen doorgaans beter bezet wa-
renn (grafiek 6.12c, d). Ook de tweede gaanderij was - in beide seizoenen - iets 
minderr goed bezet bij uitvoeringen van toneelspelen. Dit geldt ook voor de maan-
dagsee bezetting van het schellinkje in 1835-36. 

BlijspelBlijspel I In 1835-36 waren de duurste vier rangen bij opvoeringen van blijspelen 
ietss minder bezet dan gewoonlijk, terwijl de goedkope rangen ongeveer dezelfde 
bezettingg vertoonden als gemiddeld (grafiek 6.13a). In 1838-39 zat gemiddeld op 
allee rangen minder publiek bij opvoeringen van dit genre (grafiek 6.13b). 

Dee meeste blijspelen werden op maandag of woensdag op het programma gezet. 
Ditt zijn dagen die op de meeste rangen doorgaans wat minder publiek trokken, 
mett uitzondering van de tweede gaanderij, die op veel maandagen juist goed be-
zochtt werd. Het is dan ook misschien wel aan de weekdag te wijten dat het blij -
spell  gemiddeld wat minder publiek trok. Afwijkend is de gemiddelde maandagse 
bezettingg in 1835-36 van enkele dure rangen; de balkons en de bak waren toen iets 
bovengemiddeldd bezet, terwijl hier normaal gesproken op deze dag minder pu-
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bliekk zat (grafiek 6.13c) De goedkoopste twee rangen, die gewoonlijk op maandag 
juistt meer publiek trokken, vertoonden daarentegen een iets mindere (derde am-
fitheater)) of gelijke bezettingsgraad (tweede gaanderij). Afwijkend is ook de be-
zettingg van de dure rangen op woensdag in 1838-39; deze dag trok daar toen (iets) 
meerr publiek (grafiek 6.13d). 

Structurelee invloed op de bezettingsgraad bij de uitvoeringen van blijspelen kan 
alleenn zijn uitgegaan van de kermis in 1835-36; andere bijzondere gelegenheden 
dedenn zich nauwelijks voor, en in 1838-39 werden ook tijdens de kermis nauwe-
lijk ss blijspelen geprogrammeerd. De kermis van 1835-36 bracht wel degelijk een 
veranderingg in de bezettingsgraad van blijspelen teweeg; de meeste rangen waren 
meerr dan gemiddeld bezet. De blijspelen waren evenwel divers, terwijl het nastuk 
meestentijdss gelijk bleef, zodat de toeloop ook bepaald kan zijn geweest door het 
nastuk.. Het publiek van de balkons werd daarentegen nauwelijks door kermis-
blijspelenn naar de schouwburg getrokken. Hetzelfde geldt - opvallend genoeg -
voorr het publiek van de tweede gaanderij; hier was ook de bezetting bij een ker-
misblijspell  lager dan gemiddeld. 

BlijspelBlijspel met zang I Voor het 'blijspel met zang' geldt in grote lijnen hetzelfde als 
voorr het 'blijspel'. In beide seizoenen zaten op vrijwel alle rangen gemiddeld min-
derr toeschouwers dan gebruikelijk (grafiek 6.14a, b). Voor 1838-39 gold dit voor-
all  voor het derde amfitheater en de tweede gaanderij. 

ZangspelZangspel I De rangbezetting van zangspelen in 1835-36 verschilde nogal van die 
inn 1838-39 (grafiek 6.15a, b). In het eerste seizoen waren de duurdere rangen bij de 
uitvoeringg van zangspelen beter, en de goedkope rangen minder goed bezet dan 
gemiddeld.. In het tweede seizoen was dit precies andersom. Vermoedelijk speelde 
hierbijj  het succes van de afzonderlijke stukken een rol. In 1835-36 was op veel 
rangenn vooral bij Brama en Zoloé de bezetting groter dan gemiddeld bij zangspe-
len.. Dit stuk sprak toen blijkbaar ook het rijke publiek zeer aan. In 1838-39 was 
dee bezetting groter bij Het huwelijk van Figaro en Het Vrijschot, of de zwarte ja-
gerger (libretto van Kind, muziek van Weber). 

Broncultuur Broncultuur 
Inn 1835-36 en 1838-39 werden voornamelijk vertalingen uit de Franse, Hoogduit-
see en Nederlandse, en enkele uit de Italiaanse en Engelse 'broncultuur' opgevoerd.16 

Dee meeste rangen vertoonden een betere bezetting dan gemiddeld bij de opvoe-
ringring van een van oorsprong Frans toneelstuk - in 1835-36 met uitzondering van de 
bakk en de tweede gaanderij; in 1838-39 met uitzondering van de eerste en tweede 
gaanderijj  - en een betere of gelijke bezetting bij een Nederlands toneelstuk (gra-
fiekk 6.16a, b). Van oorsprong Hoogduitse stukken werden in 1838-39 door het 
publiekk op het derde amfitheater en de tweede gaanderij beter dan gemiddeld be-
zocht. . 

166 In tegenstelling tot in het vorige hoofdstuk heb ik hier een dubbeltelling gehanteerd. Omdat 
hett om zeer kleine aantallen gaat, heb ik deze inconsequentie niet aangepast. 
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6.1.3.36.1.3.3 Scenische factoren 

Acteur Acteur 
Uitt de recensies komt geen duidelijk verschil in succes van bepaalde acteurs naar 
vorenn tussen het publiek op de verschillende rangen. Slechts een enkele keer 
wordtt een bepaalde speelwijze aan de voorkeur van het publiek op een schouw-
burgrangg gekoppeld. Zo juichte het gaanderijpubliek de gebruikelijke 'klaagtoon' 
enn 'misselijke gebaren' van Dirk Kamphuizen toe.17 Het schellingpubliek had bo-
vendienn waardering voor 'overdreven spel', van Voitus Van Hamme in een ballet-
pantomime.188 Recensenten en 'kunstregters' daarentegen waardeerden het 'na-
tuurlijke'' en 'kiese' spel van Anna Maria Kamphuizen-Snoek.19 De standen waren 
nietteminn verenigd in hun bewondering van het spel van Snoek in Hamlet.20 

Ofschoonn de indruk wordt gewekt dat de 'hogere' standen een andere speelwij-
zee prefereerden dan de 'lagere', is het aantal referenties te klein voor algemene 
conclusies. . 

DecorDecor en kostuum 
Eerderr is aan de orde gekomen dat het kostuum waarschijnlijk weinig directe in-
vloedd had op de zaalbezetting en het succes. Verdere uitsplitsing naar waardering 
perr rang heeft dan ook niet zo veel zin. 

Watt betreft de invloed van decors waren er geen grote verschillen tussen de ran-
gen;; alle rangen waren iets beter bezet bij voorstellingen met nieuw decor dan bij 
diee zonder nieuw decor: gemiddeld vier tot elf procent ten opzichte van de ge-
middeldee rangbezetting. 

6.22 H ET SUCCES VAN DE VOORSTELLINGEN 

Inn 1835-36 werden in totaal 65 hoofdspelen op de planken gebracht, in 1838-39 58 
hoofdspelenn (tabel 6.1a, b). Gemiddeld werden die stukken in beide seizoenen 
tweee keer ten tonele gebracht. 

Eenn eerste indicatie voor het succes van een toneelstuk geeft het aantal keren dat 
hett geprogrammeerd werd (tabel 6.2a, b, kolom T; het nummer in de eerste kolom 
correspondeertt met dat in tabel 6.1a, b). Omdat het hier om twee afzonderlijke 
seizoenenn gaat, is daarbij van belang te weten wanneer het stuk in première of re-
prisee ging (tabel 6.2a,b, kolom N). Verder moet de rangbezetting bekeken wor-
den.. Pieken duiden vermoedelijk op succes. Van elke opvoering is derhalve per 
seizoenn de relatieve rangbezetting vergeleken met de gemiddelde relatieve rangbe-

177 De tooneelkijker I, 157 (in het toneelspel Montoni, of het Kasteel van Udolpho - overigens 
geenn succesvoorstelling); ld. II , 340 (in het tijdelijk succesvolle toneelspel De tweede Tartuffe, of 
dede schuldige moeder). 
188 DAN 3 (1829) VIII , 255 (De belagchelijke landjonker, of het vastenavondfeest te Marseille). 
199 De tooneelkijker I, 430 (Monzongo, of de koninklijke slaaf). 
200 De bijenkorf I, 501. 
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zettingg (deze laatste is in de tabel met > aangegeven onder het rangnummer, in de 
kolommenn 1-8). Ook de hoogte van de uitschieters is van belang. Afhankelijk van 
dee gemiddelde bezetting van de betreffende rang heb ik, tamelijk willekeurig, een 
categoriseringg gemaakt van bezettingspercentages tussen 20 en 40 %, tussen 40 en 
600 %, tussen 60 en 80 % en tussen 80 en 100 %. Tevens is de frequentie van de pie-
kenn veelzeggend; was de bezetting van een stuk slechts één of verscheidene keren 
groterr dan gemiddeld? Om het lezen van de gegevens te vergemakkelijken, heb ik 
bezettingspercentagess en frequenties uitgedrukt in een 'rapportcijfer' (dit is het 
getall  achter de slash in tabel 6.2a, b). Dit cijfer is als volgt gevormd: voor iedere 
keerr dat de bezetting van de betreffende rang groter was dan 80 %, heb ik een ne-
genn gegeven; voor iedere keer dat de bezetting tussen 60 en 80 % in lag, een acht; 
voorr iedere keer dat de bezetting tussen 40 en 60 % in lag, een zeven; en voor ieder 
keerr dat de bezetting tussen 20 en 40 % in lag, een zes. Uit deze cijfers is een ge-
middeldee berekend, dat beschouwd kan worden als een soort successcijfer. Samen 
mett het aantal keren dat de bezetting in het algemeen boven het gemiddelde uit-
steegg (het cijfer vóór de slash in tabel 6.2a, b), is dit een indicatie voor het succes 
vann het betreffende toneelstuk. 

Bijj  de bepaling van het succes van een individueel stuk is ook gelet op con-
textuelee factoren, zoals de weekdag, of bijzondere gebeurtenissen, zoals het be-
zoekk van de koning (tabel 6.2a, b, kolom B). De hoofd- en nastukken zijn boven-
dienn in combinatie bekeken; ook de eventuele invloed van het nastuk is bekeken. 

Dee voorstellingen die op grond van bovenstaande overwegingen succes hadden, 
zijnzijn in de tabel vet gedrukt. Het waren vast niet de enige voorstellingen die succes 
hadden,, want de scheidslijnen zijn arbitrair en door mij bepaald; het waren wel 
opvoeringenn die kwantitatief opvallen. 

Overigenss is het pas mogelijk over het eventuele succes van een in 1835-36 of 
1838-399 eenmalig opgevoerd stuk meer te zeggen na bestudering van de rangbe-
zettingg in andere seizoenen. Bij één opvoering is immers niet goed zichtbaar of een 
groteree opkomst van het publiek aan het stuk zelf of aan andere factoren, zoals 
contextuele,, te danken was. 

Tott de toneelstukken die verscheidene keren op het programma stonden, be-
hoordenn alle stukken die in de betreffende speeljaren in première of in reprise gin-
gen.. Ook enkele oudere stukken werden vaker opgevoerd. Werd een stuk slechts 
eenmaall  uitgevoerd, dan betrof dit steeds een toneelstuk dat al in eerdere seizoe-
nenn voor het voetlicht gebracht was. 

6.2.11 1835-36 

Dee rangbezetting lag, bij alle rangen, zeer vaak boven het gemiddelde bij het nieu-
wee zangspel-ballet Brama en Zoloé, dat maar liefst 21 keer opgevoerd werd. Uit-
zonderlijkk veel publiek was, met name op het amfitheater en, in iets mindere mate, 
opp het tweede en derde amfitheater, aanwezig toen de koning de schouwburg be-
zocht.. Op andere dagen 'piekte' de bezetting evenwel ook, op alle rangen. 

Ookk het aloude treurspel Gijsbrecht van Aemstel, in dit seizoen 6 keer opge-
voerd,, trok op alle rangen zeer dikwijl s meer publiek dan gebruikelijk. De eerste 
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enn tweede gaanderij waren steeds zelfs uitzonderlijk goed gevuld, terwijl ook de 
bakk tamelijk veel mensen trok. 

Hett nieuwe toneelspel Het kasteel van Tourville, in totaal 4 keer opgevoerd, laat 
opp alle rangen ook tamelijk vaak een hoge bezetting zien, terwijl met name in de 
loges,, het amfitheater, de bak en de tweede gaanderij soms veel tot zeer veel pu-
bliekk aanwezig was. Eén keer betrof het een benefiet voor de acteur TJ. Majofski, 
toenn het stuk in première ging. Daarvóór werd het publiek door de recensent van 
dee Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) Algemeen Handelsblad al opgeroepen, 
hett stuk te gaan zien. Een aansporing had het publiek vermoedelijk echter niet no-
dig;; op de gedrukte toneeltekst had men zich tevoren kunnen intekenen, en op het 
momentt dat de aankondiging in de krant verscheen, was naar verluidt 'het getal 
derr inteekenaren reeds boven de 1200 geklommen, terwijl de inteekeningslijsten 
uitt de provinciën Noord-en Zuid-Holland, Groningen en Noord-Braband nog 
niett ingezonden' waren. De opbrengsten van het tekstboekje waren bestemd 'om 
hett rampzalig lot' van de 'door het springen van grenaten zwaar verminkten kano-
nierr van der Bol' te lenigen; de man had bij die gelegenheid beide armen verloren.21 

Enn inderdaad was niet alleen de zaal van de schouwburg 'gepropt vol', ook was 'de 
belangstellendee aandacht van het publiek groot'.22 

Pelletierr de Volméranges' toneelspel Natuur en pligt, of de zoon, regter over 
zijn'vader,zijn'vader, in totaal vier keer vertoond, trok op de meeste rangen veel publiek; het 
stukk lijk t evenwel iets meer in trek geweest te zijn op de goedkoopste vier rangen, 
diee extreem hoge bezettingspercentages scoorden, bij alle vier de voorstellingen; 
hett balkon- en logepubliek kwam bij deze opvoeringen in minder groten getale 
naarr de schouwburg. 

Hett nieuwe treurspel Scipio en de Spaansche bruid vertoonde ook op alle rangen 
tamelijkk vaak een grote bezetting; één keer is mogelijk ook de kermis van invloed 
geweest.. Bijzonder veel publiek was juist ook op de goedkope rangen en in de bak 
aanwezig.. Zou de recensent van de Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) Alge-
meenmeen Handelsblad daarom geschreven hebben dat dit stuk bewees, dat 'het' pu-
bliekk - waarmee hij mogelijk alleen de rijkste bezoekers op het oog had - 'geen 
smaakk meer [vond]' in klassieke treurspelen?23 

Stukkenn die hoge of zeer hoge aantallen bezoekers trokken, waren: het nieuwe 
treurspell  Agathocles (twee keer opgevoerd); het blijspel De barbier van Strasburg 
(driee keer opgevoerd); het nieuwe treurspel Genoveva (drie keer); en het toneel-
spell  Preciosa, of bet Spaansch heidinnetje (drie keer). Al deze stukken piekten di-
versee keren hoog, soms zelfs zeer hoog. De barbier van Straatsburg, Genoveva en 
PreciosaPreciosa trokken veel publiek op zowel dure als goedkope rangen; bij Agathocles 
enn Zieglers toneelspel De groote wereld, en goedhartigheid waren voornamelijk 
veell  toeschouwers op de duurdere rangen aanwezig. 

Eénn keer zeer hoge bezettingspercentages op verschillende rangen beleefden de 

211 NAH&AC,30-lQ-m5. 
222 ld. 9-11-1835. 
233 ld., 8-10-1835. 
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opvoeringenn van Wiselius' treurspel De dood van Karel, kroonprins van Spanje; 
Molièress blijspel De huigchelaar, en het Klijn s vaderlands treurspel Montigni. 
Dezee stukken werden echter slechts één keer opgevoerd. 

Bi jzonderee gelegenheden waren bijvoorbeeld in het spel bij Kotzebues blijspel 
PachterPachter Veldkomijn van Tippelkerken, of het door list verijdelde huwelijk en De 
Belloyss treurspel Pedro de Wreede; op de kermisavonden waarop deze stukken 
vertoondd werden was op alle rangen zeer veel publiek aanwezig. Ook deze stuk-
kenn werden slechts één keer ten tonele gebracht. Op de goedkope rangen was ti j -
denss de kermis veel publiek aanwezig bij de voorstell ingen van Dupaty's blijspel 
HetHet militair arrest, of de drie gevangenen, dat één keer gespeeld werd, en Van 
Winterss treurspel Monzongo, of de koninklijke slaaf, dat twee opvoeringen be-
leefde;; in het laatste geval is bovendien vermoedelijk ook het nastuk een extra fac-
torr in het toneelbezoek geweest (zie hieronder). 

Eenn extreem hoog bezettingspercentage vertonen de opvoeringen van Inchbald-
Simpsonss blijspel De eerste bruidsdag tijdens een bezoek van de koning; het in re-
prisee genomen vaderlands toneelspel Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573 van 
Warnsinck,, tijdens een feestelijke voorstelling (twee keer opgevoerd); Brandes' 
blijspell  De vrouw naar de waereld bij een benefietvoorstelling voor Anna Maria 
Kamphuizen-Snoek;; het gelegenheidsstuk De plechtige hulde, één keer opgevoerd 
bijj  de benefietvoorstell ing ter nagedachtenis aan de acteur T.J. Majofski. De hier-
bijj  aanwezige 'buitengewone talrijke en aanzienlijke vergadering [...] juichte de 
pogingenn van den Dichter WESTERMAN, van den Componist BENUCCI en ook de 
uitvoeringg om strijd toe.'24 

Stukkenn die in première of reprise gingen en waarbij niet of nauwelijks opval-
lendee bezoekersaantal len te constateren zijn, zijn het zangspel De medeminnaars 
enn het vrolij k blijspel De oud-oom en zijn nichtje, of de kindervriend (dat alleen 
opp het tweede amfitheater meer publiek trok). Zulke stukken hadden vermoede-
lij kk weinig succes. De Castelli's toneelspel Victorijn, of het weeskind en de moor-
denaardenaar was bij één van de latere voorstellingen alleen op de gaanderij en het derde 
amfitheaterr beter bezet. Na de première van het zangspel Constantia, of de keize-
rinnerinne te Nicomedië merkte de recensent van de Nieuwe Amsterdamsche Courant 
(en)) Algemeen Handelsblad op, dat een 'toevloed der menigte' deze voorstelling 
hadd bi jgewoond, die bovendien met 'de meestmogelijke deelneming en aandacht' 
dee uitvoering had aangehoord.25 Meer publiek dan gemiddeld was echter alleen op 
dee duurste vier rangen aanwezig geweest; de latere uitvoeringen van het stuk wer-
denn vrijwel alleen nog door het publiek op de balkons en in de loges meer dan ge-
bruikelijkk bezocht. Misschien was de wens de vader van de gedachte geweest, toen 
dee criticus opmerkte dat ook bij het Amsterdamse publiek 'het verschijnen van 
eenn nieuw uitgebreid inlandsch muzijkaal kunstgewrocht de grootste belangstel-
lingg [ inboezemde] '? Of had hij hierbij slechts een gedeelte van de toeschouwers 
opp het oog? 

244 AKLB (1836) I, 222; ook: NAH&AC, 19-3-1836. 
255 NAH&AC, 17-11-1835. 
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Enkelee stukken werden vaker ten tonele gebracht, maar trokken slechts gedu-
rendee één opvoering meer publiek dan gebruikelijk. Vermoedelijk vielen ook deze 
stukkenn het publiek tegen. Dit was met name het geval wanneer van een stuk de 
bezettingsgraadd direct na de eerste voorstelling van het seizoen daalde. Dat ge-
beurdee bij De groote wereld; Schröders blijspel De bekken zijn verhangen; Mon-
zongo;zongo; Pieter Dirkszoon Hasselaar; Ruijls treurspel Raymond van Toulouse, of de 
AlbigenzenAlbigenzen (op de duurste twee rangen); Tancredo (op de goedkoopste twee ran-
gen);; Patrats blijspel De twee grenadiers, of het misverstand. Vooral opmerkelijk 
iss dit bij de nieuwe stukken De groote wereld en Pieter Dirkszoon Hasselaar. Dit 
laatstee stuk trok alleen op een feestelijke dag veel publiek. Andere stukken trok-
kenn pas bij één van de latere opvoeringen meer publiek: Bingers blijspel De boek-
handelaar,handelaar, of het welbetaald handschrift; Constantia; het toneelspel De heidin in 
Noord-AmerikaNoord-Amerika van Scribe en Mélesville; Hagemeisters blijspel Het hoogste lot; 
Victorijn;Victorijn;  en Zchokkes' blijspel De Vrek. Ook deze stukken waren vermoedelijk 
niett uitzonderlijk populair. Veel van de genoemde toneelstukken konden het ver-
moedelijkk alleen niet bolwerken en hadden het nastuk nodig als publiekstrekker. 
Ditt was waarschijnlijk het geval bij De hekken zijn verhangen, dat extra publiek 
trokk wanneer Fleur d'Epine als nastuk gegeven werd; bij Monzongo, samen met 
ArlequinArlequin en Colombine; bij De twee grenadiers, gecombineerd met Arlequin en 
ColombineColombine of met De barbier van Seviliën; bij De boekhandelaar, samen met Ar-
lequinlequin en Colombine; bij De heidin van Noord-Amerika, eveneens in combinatie 
mett Arlequin en Colombine; bij Het Hoogste lot, in combinatie met onder andere 
DeDe toover-ring; en bij De Vrek, samen met Fleur d'Epine. In alle andere gevallen 
zall  het hoofdspel op zichzelf al niet voldaan hebben, zodat het publiek bij de an-
deree voorstellingen wegbleef. 

Inn het algemeen valt op dat het balkon in vergelijking met de andere rangen wei-
nigg extreme pieken vertoonde wat rangbezetting betreft. Het tweede amfitheater 
wass daarentegen juist vaak extreem goed gevuld. Als de goedkoopste en de duur-
stee vier rangen met elkaar worden vergeleken, valt op dat de pieken in de bezetting 
vann de goedkoopste vier rangen beduidend hoger waren dan op de dure, hetgeen 
ookk al enigszins tot uiting komt in de gemiddelde rangbezetting van het seizoen. 

6.2.22 1838-39 

Toneelstukkenn met een groot aantal voorstellingen, die op een groot aantal rangen 
bijj  veel van hun opvoeringen meer publiek trokken dan gemiddeld, waren met 
namee het nieuwe toneelspel Arthur, of zestien jaren later (totaal 15 opvoeringen), 
datt kort tevoren met veel succes ook in de Fransche Schouwburg opgevoerd was26 

enn de twee eerder opgevoerde toneelspelen De bruid van Lammermoor van Du-
cangee en Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Graven-
steen,steen, te Antwerpen van Ruijsch (totaal 6 opvoeringen). 

266 NAH&AC, 22-12-1838. 
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Minderr vaak voor het voetlicht gebracht, maar wel op veel rangen diverse keren 
veell  publiek trekkend, waren: Van Halmaels blijspel De hekelaar (3 opvoeringen); 
Ifflandss toneelspel De jagers (2 opvoeringen); diens nieuwe toneelspel De speler, 
ofof revenge-Praag (3 opvoeringen), dat ook één keer tijdens de kermis opgevoerd 
werd;; het oorspronkelijk Nederlandse treurspel Radboud de tweede (2 opvoerin-
gen),, waarbij ook veel toneeldichters aanwezig waren.27 Vooral op de goedkope 
rangenn goed bezet waren diverse voorstellingen van: het nieuwe blijspel De brave 
vrouwvrouw (3 opvoeringen); Desforges' blijspel De doove, of het huis vol volk (3 op-
voeringen);; het treurspel Gijsbrecht van Aemstel (6 opvoeringen); en het zangspel 
HetHet vrijschot (3 opvoeringen). Met name de dure rangen geven meerdere malen 
eenn hoge bezettingsgraad te zien: bij opvoeringen van de blijspelen Het gewaande 
huwelijkhuwelijk van Etienne en Hiëronimus Jamaar van Van den Bergh (dit één keer in 
aanwezigheidd van de koning); dit laatste gaf 'algemeen genoegen'.28 Verschillende 
rangenn bereikten uitzonderlijk hoge bezettingspercentages bij Hiëronimus Ja-
maarmaar (de balkons en de loges); De jagers (de drie amfitheaters en de tweede gaan-
derij);; Moederliefde (het eerste en derde amfitheater en de bak); De speler (de lo-
ges,, het eerste en tweede amfitheater en de bak); Het vrijschot (de goedkoopste 
tweee rangen). Bij dit laatste stuk speelde ook het omstreden debuut van de eerste 
tenorr Cronau, als concurrent van de gevestigde zanger Voet, een rol, maar ook het 
stukk zelf gaf 'algemeen voldoening'.29 

Extreemm hoge bezettingspercentages op verscheidene rangen vertonen ook op-
voeringenn van de treurspelen Ines de Castro van Feith en Merope van Voltaire; het 
romantischh tafereel Johanna van Montfaucon van Kotzebue; het historisch to-
neelspell  Eduard in Schotland, of de nacht eenes vlugtelings van Duval en Kotze-
buee en het toneelspel Het kasteel van Tourville; de blijspelen Kom hier van Von 
Elsholz,, De vrek en De huwelijksontwerpen. Dit laatste stuk had, samen met het 
nastukk De schoone slaapster, 'een zoo talrijk publiek derwaarts gelokt, dat er vele 
aanvragenn om plaatsen moesten geweigerd worden'.30 Desondanks werden zowel 
ditt blijspel, als de andere hier genoemde stukken slechts één keer in dit seizoen ge-
programmeerd.. Bij De vrek zal de kermis wel voor extra toeloop gezorgd hebben; 
bijj  Johanna van Montfaucon de benefietvoorstelling voor de actrice Kamphuizen-
Snoek;; bij Merope werd de extra aandacht in hoge mate veroorzaakt door het 
nieuwee ballet Arlequin op het toover-eiland; hoewel aan het begin van de avond de 
zaall  al goed gevuld was, werd bij aanvang van dit nastuk het auditorium 'eivol'.31 

Eveneenss zeer veel publiek op diverse rangen was aanwezig bij één van de voor-
stellingenn van: het treurspel De dood van Karel - waarbij het publiek zowel door 
hett hoofdspel als door het nieuwe ballet-pantomime De schoone slaapster getrok-
kenn werd;32 Kotzebues blijspel De gebannen amor, of de achterdochtige echtge-

2727 ld., 16-4-1839. 
288 ld., 11-12-1838. 
299 Ibid. 
300 Ibid. 
311 Id., 9-4-1839. 
322 Id., 4-12-1838. 
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nooten;nooten; het toneelspel Gesner, of het Zwitsersch huisgezin; het treurspel Gijsbrecht 
vanvan Aemstel (op de duurdere rangen); Mélesvilles toneelspel lij  is krankzinnig; 
hett treurspel Monzongo. Deze tragedie werd opgevoerd samen met een nieuwe 
Arlequinade,, Arlequin schoorsteenveger, waarin de eerste danseres Aline Dorsé en 
dee eerste danser Alexandre Fuchs zouden debuteren. Ook het treurspel bevatte 
Veell  aanlokkends', zoals in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad geschreven werd. 

Hett bekende, maar niettemin immer voortreffelijke, treurspel van den Heer N.S. van 
Winterr werd [...] voor de eerste maal opgevoerd zonder medewerking der zoo verdienste-
lijkee actrice Mw. Muller, geb. Westerman, welke zich sedert het einde van het vorige speel -
saizoenn van het tooneel verwijderd heeft. Belangstelling boezemde het dus voor eiken 
tooneelminnaarr in, en voor dien van het treurpel in het bijzonder, gade te slaan hoe voor-
all  de rol van Meiinde, in welke Mw. Muller zoo dikwerf geschitterd had, nu zoude ver-
vuldd worden.33 

Hett was de nog jonge actrice C E. van Ollefen die deze rol moest spelen, maar 
haarr spel viel bij het publiek niet bijzonder in de smaak. 

Dee laatste zes genoemde stukken stonden vaker op het repertoire en na de eer-
stee voorstelling daalde de bezettingsgraad zeer sterk, tot onder het gemiddelde; 
mett name wat betreft het nieuwe stuk Gesner moet men zich afvragen af dit stuk 
niett 'flopte' (voor oudere stukken is ook het toneelbezoek in andere seizoenen 
vann belang). De grote belangstelling voor de Gijsbrecht was vermoedelijk voorna-
melijkk te danken aan het bezoek van de koning. De toestroom van het publiek bij 
hett nieuwe stuk De gebannen amor zal wel voornamelijk te danken zijn geweest 
aann het benefiet voor de acteur F.A. Rosenveldt, hoewel ook de 'keuze der stuk-
kenn [...] gelukkig [was]'; het 'bekende' blijspel van Kotzebue gaf Veel genoegen', 
ofschoonn het derde bedrijf door den aanhoudenden en als naar gewoonte luid-
ruchtigenn twist op de bovenste gaanderij' geheel verloren ging.34 

Enkelee andere stukken die in dit seizoen in première of reprise gingen, bleven 
niett lang bij het publiek in de gratie: het treurspel Agis, dat slechts twee opvoerin-
genn beleefde, werd op slechts vier rangen, voornamelijk de goedkoopste, alleen de 
eerstee keer iets bovengemiddeld bezocht, waarna het bezettingspercentage tot be-
nedenn het gemiddelde daalde; op de andere rangen steeg de bezettingsgraad geen 
enkelee keer uit boven het gemiddelde. Hetzelfde geldt voor Von Sachsens blijspel 
DeDe bruiduit de residentie, dat alleen de eerste keer op de balkons en in de loges iets 
bovengemiddeldd bezet was maar daarna sterk in belangstelling daalde (op het am-
fitheaterr de eerste twee keer). Misschien was dit een gevolg van het feit dat het pu-
bliekk al eerder in de gelegenheid geweest was dit stuk te zien, daar het eerder door 
dee Koninklijke Zuidhollandsche tonelisten, onder leiding van Hoedt en Bingley, 
opgevoerdd was.35 Dit Haagse gezelschap gaf dikwijl s tijdens de kermis in de 

333 ld., 4-9-1838. 
344 ld., 27-10-1838. 
355 ld., 18-3-1839, 2e editie. 
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hoofdstadd toneeluitvoeringen. Ook het blijspel De dochter van Dominique, dat 
tweee voorstellingen beleefde, werd nauwelijks bovengemiddeld bezocht; dit was 
dee eerste keer wel het geval op het amfitheater, en op beide dagen op het tweede 
amfitheater.. Het blijspel Emma werd vooral bij de eerste opvoering heel goed be-
zocht,, maar hier was vermoedelijk vooral het nastuk de publiekstrekker: pas 'bij 
denn aanvang van het ballet waren de zitplaatsen, in het Parterre vooral, niet dan 
mett geweld weder te genaken'.36 Het toneelspel Hamelin lijk t zich niet in een blij -
vendee populariteit te hebben kunnen verheugen; de bak en de gaanderij waren al-
leenn bij de tweede opvoering meer dan gemiddeld gevuld; de balkons en de loges 
bijj  twee van de vier voorstellingen. Misschien was men, na het succes van de eer-
stee voorstelling,37 uit nieuwsgierigheid ook eens op het Leidseplein gaan kijken; 
ookk dit stuk was al bekend, omdat het op het repertoire van de Fransche Schouw-
burgg had gestaan. 

Inn het algemeen was de bezetting vooral van de goedkoopste vier rangen, even-
alss van het eerste amfitheater, ruim boven gemiddeld. Pieken in de bezettingsgraad 
komenn relatief vaak voor bij het eerste en twee amfitheater en bij de tweede gaan-
derij;; relatief weinig op de balkons en de gaanderij. De frequentie waarmee hoge-
ree bezettingspercentages dan gebruikelijk bereikt werden, is op alle rangen onge-
veerr even groot. 

6.33 CONCLUSIE 

Inn het algemeen waren de balkons, de loges en het amfitheater minder goed bezet, 
enn het betere deel van de goedkope rangen: tweede amfitheater, gaanderij en der-
dee amfitheater, beter. 

Vann de mogelijke invloedsfactoren op het toneelbezoek op de verschillende 
rangenn kan in de eerste plaats de weekdag genoemd worden. In overeenstemming 
mett de geluiden van tijdgenoten, waren de duurste vier rangen vooral op zaterdag 
beterr bezet, de goedkoopste vier op zaterdag en soms op maandag. Ook de sei-
zoenenn deden hun invloed gelden: de bezetting van de tweede gaanderij liep licht 
parallell  met de zogenaamde 'loongetijden': in de beter betaalde seizoenen aan het 
beginn van het speeljaar was de bezetting hoger. Dit duidt er op dat op deze rang 
ambachtsmensenn zaten; dat er slechts sprake is van een lichte parallellie, betekent 
datt er vermoedelijk ook beter betaalden kaartjes voor de tweede gaanderij koch-
ten.. De wintermaanden januari en februari trokken op alle rangen meer publiek, 
dee warme maanden mei en augustus minder. In de (kermis)maand september wa-
renn veel rangen, maar niet de balkons en de tweede gaanderij, beter bezet. 

Tijdenss de kermis was in het algemeen het betere deel van de goedkope rangen: 
hett tweede amfitheater, de gaanderij en het derde amfitheater, beter bezet. Die 
trokkenn op vrijwel alle kermisdagen veel publiek; de loges, het amfitheater en de 

366 ld., 5-2-1839. 
377 ld., 6-5-1839, 2e editie. 
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bakk trokken vooral op de reguliere speelavonden publiek; de tweede gaanderij 
voorall  op maandag en zaterdag. Dit komt niet helemaal overeen met de stemmen 
vann tijdgenoten, die beweerden dat de kermisvertoningen vooral door een 'volks' 
publiekk bezocht werden. 

Bezoekk van de koning trok op alle rangen meer publiek. Dit is met name opval-
lendd bij de balkons en de loges, omdat die gewoonlijk niet veel publiek trokken -
tijdgenotenn wezen ook op dit verschijnsel. 

Anderee bijzondere gelegenheden die invloed op de rangbezetting hadden, wa-
renn benefieten, die op alle rangen meer mensen trokken, en fondsvoorstellingen, 
diee op nagenoeg alle rangen minder goed bezocht werden. Van de premières val-
lenn treurspelpremières op, die meer mensen trokken op de goedkope rangen. 

Vann de dramatische factoren geeft alleen het genre, en wel het treurspel, een op-
merkelijkee rangverdeling te zien: rekening houdend met de zaterdag, waren juist 
dee dure rangen minder goed, de goedkope beter bezet bij treurspelvoorstellingen. 

Alss de rangbezetting bij stukken van verschillende broncultuur bekeken wordt, 
blijk tt dat alle rangen beter gevuld waren bij oorspronkelijk Franse stukken en be-
terr of modaal bij Nederlandse. 

Dee scenische factoren waren van invloed als hett ging om het decor, dat meer pu-
bliekk trok wanneer het nieuw was; rangverschillen zijn niet te constateren. 

Kijkenn we naar het succes van de individuele voorstellingen, dan kan - met ver-
wijzingg naar tabel 6.1a - voor 1835-36 het volgende opgemerkt worden: de voor-
stellingenn die in de tabel als buitengewoon succesvol aangegeven zijn, trokken op 
dee meeste rangen veel publiek en komen ook in de algemene situatie voor als suc-
cesvoorstellingg (hoofdstuk vijf) . Er waren ook voorstellingen die uitsluitend op de 
dure,, of juist op de goedkope rangen veel toeschouwers trokken; dit kwam vaker 
voorr op de goedkope dan op de dure rangen. Die laatste waren beter bezet bij: De 
erfenis;erfenis; Het geheim huwelijk; Michiel Adriaansz. de Ruiter; Raymond van Tou-
louse,louse, of de Albigenzen; de goedkope bij: De barbier van Seville, of de nuttelooze 
voorzorg;voorzorg; Clémence en Waldemar; De deugdzame galeiroeijer, of de beloonde va-
derliefde;derliefde; Engeland in bet jaar 1651, of deugd en misdaad; Het hoogste lot; Karo-
lina,lina, of het Geldersch landmeisje; De landheer van Sterrenberg; De lasteraar; Ma-
riaria  van Lalain, of de verovering van Doornik; Meester Vink, of de vermiste 
diamant;diamant; Menschenhaat en berouw; Het militair arrest, of de drie gevangenen; De 
misdaadmisdaad uit eergierigheid; De oude tooneelspeler; De oud-oom en zijn nichtje, of 
dede kindervriend; De repetitie van een zangspel; Tancredo; De verkwister, of de 
eerlijkeeerlijke bedriegster; Victorijn, of het weeskind en de moordenaar; De vrek. Het 
grootstee deel van deze laatste stukken was toneel- of blijspel. Bij ongeveer de helft 
vann de voorstellingen was mogelijk een bijzondere gelegenheid of het nastuk op 
hett succes van invloed: 'liefhebbers' traden op bij: Clémence en Waldemar; De 
deugdzamedeugdzame galeiroeijer; Engeland in het jaar 1651; De repetitie van een zangspel; 
dee kermis speelde wellicht een rol bij: De landheer van Sterrenberg; De lasteraar; 
MenschenhaatMenschenhaat en berouw; Het militair arrest; een debuut bij: Victorijn; het nastuk 
bij:: Het hoogste lot; Tancredo; De vrek. Zogenaamd 'melodrama' was niet exclu-
sieff  succesvol op de goedkope rangen: alleen het met 'melodrama' betitelde Mees-
terter Vink werd in 1835-36 voornamelijk op deze rangen beter bezocht, twee ande-
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ree 'melodrama's uit de lijst trokken ook op andere rangen veel publiek: Natuur en 
pligtpligt en Pachter Veldkomijn?* 

Dee cijfers van 1838-39 resulteren in enkele succesvolle voorstellingen, in tabel 
6.1bb vetgedrukt. Deze waren op veel rangen succesvol. Niet al deze voorstellingen 
komenn ook voor in de algemene lijsten succesvolle voorstellingen: De huwelijks-
ontwerpen,ontwerpen, De jagers, Kom bier en Merope. De overige uitvoeringen van deze 
stukkenn trokken vermoedelijk minder publiek. Bij Westermans blijspel Het huis-
houdenhouden van Jan Steen waren vooral de goedkope rangen beter bezet, wat een re-
denn kan zijn voor het ontbreken van dit stuk op de algemene succeslijsten. 

Voorstellingenn die alleen op de dure rangen veel publiek trokken, waren: De 
bruidbruid uit de residentie, De hekken zijn verhangen en Menschenhaat en berouw, 
tweee blijspelen en een toneelspel. De bezetting van Menschenhaat en berouw is 
opmerkelijk,, aangezien dit stuk in 1835-36, tijdens de kermis weliswaar, vooral op 
dee goedkope rangen goed bezet was. 

Alleenn goedkope rangen trokken in 1838-39 veel publiek bij: De bloedverwan-
ten;ten; De eerste bruidsdag; Emma; Het huwelijk van Figaro; De kleine stad in 
Duitschland;Duitschland; De nachtmerrie; De Ortenbergsch e familie en Sylla, of de bevrijding 
vanvan Rome, één treurspel, één toneelspel, drie blijspelen, twee zangspelen en één 
blijspel/toneelspel.. De meeste van deze stukken werden niet in de periode van De 
tooneelkijkertooneelkijker opgevoerd, zodat over het 'melodramatische' gehalte niets gezegd 
kann worden; de enige twee stukken die toen wel op de planken kwamen, werden 
doorr dit tijdschrift niet als melodrama betiteld. 

388 Weliswaar zaten op de goedkope rangen relatief meer toeschouwers, maar dat geldt voor veel 
meerr voorstellingen. Overigens kan de relatie 'melodrama' versus rangbezetting alleen onder-
zochtt worden voor stukken die in de periode waarin De tooneelkijker uitkwam, ook opgevoerd 
werden,, omdat alleen dit tijdschrift structureel stukken op melodramatische aspecten onderzocht 
(ziee p. 159). Ongeveer de helft van de stukken uit tabel 5.1a werd in die periode ook vertoond. 


