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77 Invloed van recensies 

7.11 DE PERIODIEKEN 

7.1.11 De tooneelkijker (1816-1819) 

Dee tooneelkijker werd opgericht in oktober 1815, dus kort na het ontstaan van het 
Koninkri jk ,, en werd tot en met juni 1819 uitgebracht. De afleveringen in het eer-
stee en tweede deel verschenen maandelijks, de latere afleveringen onregelmatiger.1 

Hett was een van de weinige zuivere toneeltijdschriften tijdens het acteurs-bewind 
vann de schouwburg.2 Naar eigen zeggen behoorden de recensenten tot een uitge-
lezenn gezelschap van 'geleerden, kunstenaars, ambtenaars en kooplieden'.3 H un 
namenn en zelfs hun aantal4 wilden de redactieleden niet onthul len, uit angst zich 
bloott te stellen 

aann gedurige persoonlijke onaangenaamheden, welke hem, die een Tooneelblad schrijft, 
enn in hetzelve der waarheid hulde doet, noodwendig overkomen moeten.5 

Dee meeste artikelen verschenen onder initialen. Ofschoon de 'stijl en wijze van 
schrijven'' per recensent kon verschillen was de 'geest' van hen allen, zo bena-
druktee de redactie.6 Naast de eigenlijke recensenten had De tooneelkijker, met een 
knipoogg naar de bestaande genootschapscultuur,7 naar eigen zeggen 'beschou-
wende'' l idmaten onder haar gelederen, die zich bezighielden met de ' rapporten 
[...]]  die door anderen op het papier' gesteld werden.8 Het voert hier te ver om op 

11 De tooneelkijker III, 8. 
22 De meeste andere uit die tijd verschenen in reactie op De tooneelkijker, zoals het Algemeen 
overzigtoverzigt van het eerste deel van den Tooneelkijker (Amsterdam [1816]) en het Algemeen overzigt 
vanvan het tweede deel van den Tooneelkijker (Amsterdam 1818). 
33 De tooneelkijker IV, 2. 
44 In het eerste deel van het tijdschrift wordt gesproken van een twintigkoppige redactie (p. 409); 
inn het tweede deel wordt gezegd dat het aantal redacteuren onbekend zal blijven (p. 5). Vermoe-
delijkk was het een groep van vier, in een wisselende samenstelling. Zie: H. Ruitenbeek, 'Negen-
tiende-eeuwsee toneelkritiek', 243-245. 
55 De tooneelkijker I, 195. 
66 De tooneelkijker II , 5. 
77 Van den Berg, 'Het literaire genootschapsleven'. 
88 De tooneelkijker II , 5. Niet duidelijk is, of het impliciete onderscheid tussen 'werkende' en 
'beschouwende'' leden ook al in het voorafgaande seizoen bestond. Het is mogelijk dat met ingang 
vann de nieuwe jaargang een verandering in de omvang of samenstelling van de redactie plaats ge-
vondenn had, aangezien de kritiek in het nieuwe seizoen van karakter veranderde; veel meer dan in 
dee eerste jaargang werd de nadruk gelegd op de noodzakelijk geachte bemoeienis van het 'gou-
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dee identiteit van de redactieleden in te gaan, maar omdat latere tijdschriften stel-
lingg namen tegen twee van de (mogelijk) betrokkenen, moeten hun namen wel ge-
noemdd worden: die van Samuel Iperuszoon Wiselius (1769-1845) en Jan van 's-
Gravenweertt (1790-1870). De eerste kwam vermoedelijk onder de bijnaam 'Oude 
Heer'' in het blad voor.9 Hij was waarschijnlijk 'beschouwend' lid, en fungeerde 
voorall  als raadgever van Van 's-Gravenweert,10 die 'werkend' lid was. Vooral de 
laatstee is hier van belang, omdat hij later als commissaris van de schouwburg ver-
antwoordelijkk was voor de samenstelling van het repertoire.11 

DeDe tooneelkijker richtte zich naar eigen zeggen op het 'verlicht' gedeelte van de 
lezers,, de zogenaamde 'nadenkenden'.12 Het was een spraakmakend blad; noch in 
dee tijd van zijn verschijnen, noch in de periode daarna leidde het een onopgemerkt 
bestaan.. In de jaren van uitgave verschenen er verscheidene pamfletten waarin de 
smaakk en visie van het blad aangevallen werden;13 op sommige kwam een weer-
woord.144 Ook verschenen er hekelende toneelstukken, een bewijs temeer van het 
belangg van het blad in de toneeldiscussie.15 Toen het verdwenen was, herinnerden 

verncment'' met de schouwburg. Het verschil in kritiek kon daarentegen natuurlijk ook de weer-
slagg van een verharding van de standpunten zijn. 
99 Door een combinatie van zinspelingen vermoed ik dat met de 'Oude Heer' Wiselius bedoeld 
wordt:: het Algemeen overzigt van het tweede deel van den Tooneelkijker maakt melding van zijn 
relatiee met de Amsterdamse politie en wijst hem impliciet aan als de dichter van het treurspel Adel 
enen Mathilda (p. 2, 54); volgens De tooneelkijker was de 'Oude Heer' advocaat, die bovendien bij 
dee achttiende-eeuwse partijstrijd betrokken was (I 393, 558-559, II 58-61). 
100 Van 's-Gravenweert, die zijn recensies wel met 'A.L.M. ' ondertekende (impliciet in DAN 3 
(1829)) II , 63), liet soms de 'Oude Heer' het woord doen; dat deze dan niet werkelijk zijn stem liet 
horen,, suggereert het Algemeen overzigt van bet tweede deel van den Tooneelkijker (p. 2) met de 
opmerkingg dat A.L.M , hem dikwijl s als 'Jan Potage' de kastanjes uit het vuur liet halen - dit im-
pliceertt dat hij slechts in naam als stroman fungeerde. Over de raadgevende functie van Wiselius 
tenn behoeve van Van 's-Gravenweert zie ook: P. van Limburg-Brouwer, Het leven van Mr. Sa-
muelmuel Iperuszoon Wiselius (Groningen 1846), 261. 
111 Voor de deelname van Van 's-Gravenweert aan De tooneelkijker, zie de referenties genoemd 
inn Ruitenbeek, 'Negentiende-eeuwse toneelkritiek', 243-244 en daarnaast onder meer: Het 
tooneelklokje,tooneelklokje, 180-184; ld. 5 (1831) VIII , 284-285: 
'Eenn der geleerdste onder [de commissarissen] heeft nu zijn afscheid genomen, die met zijnen 
vroegerenn tooneelkijker door eene plank zag.' 
122 De tooneelkijker I, 341; ld. II, 1; ld. IV, 2. 
133 [C. Vreedenberg], Aan de schrijvers van bet tijdschrift: De tooneelkijker (Amsterdam 1815); 
M.M. Westerman aan de schrijvers van bet tijdschrift, De Tooneelkijker (Amsterdam 1816); [brief 
vann R... aan G...], Bedenkingen tegen het maandschrift Den tooneelkijker (Amsterdam [1816]); 
AlgemeenAlgemeen overzigt van bet eerste deel van den Tooneelkijker; Algemeen overzigt van het tweede 
deeldeel van den Toneelkijker; [De schrijvers van het Algemeen overzigt], Een enkel woord over de 
oppositieoppositie in Den Toneelkyker, 3e deel, no. 7. door- (Amsterdam 1818); An., 'Beschouwing van het 
tooneelspel:: De onechte zoon, van A. van Kotzebue', VLO (1818) II , 142-149 (ingezonden); mis-
schienn ook: An., 'Iets, over Vondels Gijsbrecht van Aemstel, en deszelfs jongste voorstelling, met 
nieuwee decoratin, op den Amsterdamschen schouwburg', VLO (1818) II , 127-133. 
144 De tooneelkijker I, 194-206; ld. III , 335-347. 
155 C. van der Vijver, De Tooneel-kritiek, of De recensenten ontmaskerd, blijspel met zang (Am-
sterdamm 1815); A.L . Barbaz, De tooneelkijkers of De ijveraars voor goeden smaak, blijspel (Lei-
denn 1817). Zie ook Amsterdamsch Letterlievend Maandschrift 1 (1817)1, 110-112. 
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zijnn opvolgers hun lezers nog regelmatig aan De tooneelkijker. Het blad werd gro-
tee invloed toegeschreven; sommigen weten de wisseling van het schouwburgbe-
stuurr in 1820 uitsluitend aan de lobby van de Tooneelkijkers, die daarbij zichzelf 
inn de directie gemanoeuvreerd zouden hebben.16 Het tijdschrift was ook in amb-
telijkee kringen bekend. Toen de commissarissen later via burgemeester en wet-
houderss een verbod op enkele voor hen uiterst lastige toneeltijdschriften trachtten 
tee bewerkstelligen, oordeelden Burgemeester en Wethouders niet alleen dat dit 
strijdigg zou zijn met de 'bestaande wetten', maar ook dat De tooneelkijker destijds 
veell  grotere invloed had dan Het tooneelklokje, waarover de correspondentie met 
namee gevoerd werd.17 

7.1.22 Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-1824) 
HetHet tooneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825) 

DeDe arke noach 's (1827-1833) 

Nadatt De tooneelkijker verdwenen was, namen verschillende toneeltijdschriften 
enn algemeen-culturele periodieken tegen hun voorganger stelling. Deze bladen 
kunnenn grotendeels opp naam van één auteur geschreven worden, de boekverkoper 
Antonn Cramer (1785-1833).18 Ook Het kritisch lampje, Het tooneelklokje en De 
arkearke noach's werden door hem geschreven.19 De arke noach's kan vanwege de ta-
melijkk gevarieerde aard van de artikelen een algemeen-cultureel tijdschrift ge-
noemdd worden; Het kritisch lampje en Het tooneelklokje beperkten zich voorna-
melijkk tot toneel. Deze tijdschriften zijn uitgekozen, omdat zij verschenen kort na 
eenn verandering in de samenstelling van het schouwburgbestuur, die zowel op de 
repertoirekeuzee van de toneelleiding als op de kritiek in deze tijdschriften van 
invloedd was. Zo was Het kritisch lampje het eerste echte toneeltijdschrift van Cra-
merr dat na de komst van de commissarissen uitkwam; Het tooneelklokje ver-

166 De nieuwe tooneelkijker, 7-8. Het Algemeen Overzigt van bet tweede deel van den Tooneel-
kijker,kijker, 25, 47, meende al eerder dat zo'n coup het vooropgezette doel van de Tooneelkijkers was. 
177 GAA, 5181/105/1683, Commissarissen aan B&W, 30-4-1825; idem 5181/105/1663, Raport" 
z.d.;; ibidem B& W aan Commissarissen, 9-5-1825. 
188 Van de geschriften die recensies over de Amsterdamse Schouwburg bevatten, waren van zijn 
hand: : 
HetHet graauwe mannetje, of de dwaasheden van den dag (1819-1820) 
HetHet kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-1824) 
HetHet tooneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825) 
Pandora,Pandora, in het bezit van het tooneelklokje (1825-1826) 
DeDe echo, aan leering en gezellig onderhoud gewijd (1826) (gedeeltelijk auteur) 
DeDe arke noach's (1827-1833) 
Mett vriendelijke dank aan mw. M. Keyser. Overigens wordt door de omstandigheid dat de mees-
tee tijdschriften in de eerste helft van de negentiende eeuw nog anoniem verschenen, maar, zoals 
hier,, wel door één auteur geschreven konden zijn, de door G.J. Johannes geconstateerde evolu-
tionairee groei van het aantal tijdschriften nog verder gerelativeerd (De barometer van de smaak. 
TijdschriftenTijdschriften in Nederland 1770-1830); waar Johannes een nieuw tijdschrift ziet verschijnen, was 
vakerr dan hij soms aannam sprake van de voortzetting van het oude blad onder een nieuwe naam, 
ookk al werd dit niet expliciet gezegd. Tot een grotere deelname aan het discours leidde de uitgave 
vann het nieuwe tijdschrift dan bovendien niet. 
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scheenn nadat de voormalige recensent van De tooneelkijker, Jan van 's-Graven-
weert,, als nieuwe commissaris van het repertoire aangetreden was; De arke no-
acb's,acb's, het laatste periodiek waaraan Cramer meewerkte, was verkrijgbaar twee jaar 
naa het vertrek van D. Hooft Jacobszoon, wiens bestuurscapaciteiten door Wiseli-
uss zo op prijs werden gesteld.20 Andere redenen voor de selectie zijn, in het geval 
vann De arke noach's, de lange periode van verschijning, in het geval van Het 
tooneelklokjetooneelklokje de strijd die het schouwburgbestuur tegen dit tijdschrift voerde. 

Cramerss tijdschriften waren vermoedelijk niet zo vermaard als De tooneelkij-
ker.ker. In de kringen van Burgemeester en Wethouders had men aanvankelijk alleen 
gehoordd van Het tooneelklokje, 

hetwelkk velen dien de ondergeteekende [van een gemeentelijk rapport] er naar vroeg 
slegtss by naam bekend was, en het welk de ondergeteekende nimmer voor de toezending 
vann Heeren Commissarissen gezien heeft.21 

Enn toen Westerman in zijn nieuwjaarswensen, die elk jaar door 'Thomasvaer' in 
dee klucht De bruiloft van Kloris en Roosje uitgesproken werden, aan Cramers 
tijdschriftenn refereerde,22 misten de grapjes hun doel omdat ze niet door iedereen 
begrepenn werden.23 

Saillantt is evenwel dat de commissarissen zelf de kritiek ernstig genoeg vonden 
omm er een briefwisseling met Burgemeester en Wethouders aan te wijden, in een 
pogingg de tijdschriften te doen verbieden.24 Het schouwburgbestuur was wel de-
gelijkk beducht voor het nadelige effect dat deze bladen op de toeloop van het pu-
bliekk naar de schouwburg konden hebben. 'Het ergste dezer schotschriften' von-
denn de commissarissen Het tooneelklokje. 

Ditt libel, het welk altyd elke daad van ons bestuur, waarvan het doelwit is den kas te sty-
venn in het ongunstigste licht tracht te stellen, en het welk niets onbewogen laat om dat 
doell  telken reize tegen te werken, wordt hierin algedurig van nummer tot nummer erger.23 

Cramerr zelf meende dat zijn periodieken niet bijzonder gewichtig waren en dat 
zij ,, de kritische noten ten spijt, vooral ook ter ontspanning dienden.26 

199 In de meeste van zijn tijdschriften verwees hij naar zijn eerdere bladen. Zo werden in De 
ArkeArke Noacb's onder meer genoemd: Het kritische lampje; Het tooneelklokje; Pandora, in het be-
zitzit van het tooneelklokje (DAN 4 (1830) XI, 343); De Echo (DAN 1 (1827) I, 5). In Pandora ver-
riedd hij zijn naam: 'dit is kramer-Iatijn' (p. 54). De Arke Noach's was volgens H. de Groot een co-
produktiee van Cramer, J.F. Alberdingk Thijm en anderen ('Bibliografie van in Nederland 
verschenenn 18de- en 19de-eeuwse toneeltijdschriften (1762-1850) en toneelalmanakken (1770-
1843)',, Scenanum 4, 118-146, aldaar 134. 
200 Wiselius, De tooneelspeelkunst, 'Voorbereidend vertoog', L. 
211 GAA 5181/105/1663, 'Raportf1' z.d., afzender slecht leesbaar. 
222 DAN 1 (1827) XI, 325; Het tooneelklokje 148. (Nieuwjaarswenscb van Thomasvaar, op de 
bruiloftbruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer T. Majofski, in den Amsterdamschen 
StadsStads Schouwburg, den eersten januari](Amsterdam, 1825, 1827)). 
233 Het tooneelklokje, 148. 
244 Zie noot 21, hierboven. 
255 GAA 5181/105/1683, brief commissarissen aan Burgemeester en Wethouders, 30-4-1825. 
266 Het kritisch lampje, 49; Het tooneelklokje, 148; Pandora, 120, 185; De Echo, 279. 
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Misschienn droeg de oppositie van de commissarissen wel aan de bekendheid van 
dee tijdschriften bij. In Pandora meldde de auteur dat het 'ons aan lezers nimmer 
ontbroken'' had en dat 'onze uitgever hoogst tevreden [was] over het debiet van 
onzee bluette (...)'.27 

Wiee de lezers waren, is niet bekend. Cramers doelgroep bestond uit 'alle stan-
den',288 maar de 'geleerden' lazen de blauwboekjes volgens hem slechts in het gen-
iep:: 'al had men ze ook reeds met den dauw op de oogen verslonden', als men deze 
lezerss naar hun ervaring vragen zou, zouden ze antwoorden: 

"hoee mijnheer! zoudt gij kunnen denken dat ik mij met zulke geschriftjes ophield. Zie! de 
HenriadeHenriade ligt immers voor mij".29 

7.1.33 Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad (1831-1970)iQ 

Vann de kranten die Amsterdam in de periode 1814-1841 rijk was, schreven onder 
meerr het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, de Amsterdamsche Courant, De 
Atlas,Atlas, de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad en de 
Avondbode.Avondbode. Algemeen Nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, land-
bouw,bouw, kunsten, wetenschappen, enz. over het toneel in de Amsterdamse schouw-
burg,, maar een regelmatig verschijnende recensierubriek over de voorstellingen in 
ditt theater hadden toen alleen De Atlas en de Nieuwe Amsterdamsche Courant 
(en)) Algemeen Handelsblad - deze vanaf 1832. De atlas kwam slechts uit in 1831-
1832,, in de plaats van het tijdelijk verdwenen Algemeen Handels-Blad, en is om 
diee reden terzijde gelegd. De Amsterdamsche Courant beperkte zich in de perio-
dee van onderzoek voornamelijk tot aankondigingen. Het overheidsorgaan De 
AvondbodeAvondbode schreef, aanvankelijk in het 'Mengelwerk', later ook in de rubriek 
'Kunstenn en Wetenschappen', beschouwende artikelen en recensies, maar de 
voorstellingenn in de Amsterdamse Schouwburg komen veel minder regelmatig 
aann bod dan in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad. 
Hetzelfdee geldt voor het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. Deze krant was 
aanvankelijkk wel geselecteerd omdat uit opmerkingen in tijdschriften van Cramer 
naarr voren kwam dat het kritiek had op de toenmalige toneelpolitiek van de com-
missarissenn en functioneerde als platform voor 'lieden van den ouden stempel' die 
'vermanenn met vaderlijk gezag' - misschien waren die berichten afkomstig uit 
kringenn rond Wiselius.31 De meeste van deze artikelen zijn echter algemene be-
schouwingenn over toneel; recensies van voorstellingen - waar het mij om te doen 
iss - zijn er schaars. Het blad is daarom uiteindelijk niet opgenomen. 

Dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad verscheen 

277 Pandora, 184-185. 
288 DA N 1(1827) 1,4. 
299 Pandora, 179. Cramer verwijst eigenlijk naar de 'geleerden' van De tooneelkijker. 
300 Onder deze titel verschenen vanaf 1 november 1831, als voortzetting van het Algemeen Han-
dels-Blad;; na 6 maart 1839 verdween het voegwoord uit de titel (Schneider-Hemels 154). 
311 Pandora, 30, 81; zie ook: De echo, 279. 
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onderr redactie van Jacob Willem van den Biesen. Het blad genoot faam en nam 
eenn belangrijke positie onder de dagbladen in.32 

Dee toneelrecensies verschenen ook in deze krant anoniem; hoogstens treft men 
eenn ondertekening met initialen aan. Enkele berichten zijn getekend V.B., wat de 
vraagg doet rijzen of Van den Biesen zelf zich misschien aan de toneelbeschouwin-
genn zette.33 De krant nam ook ingezonden stukken over het toneel op, en het lijk t 
err niet op dat die gefingeerd zijn; ze geven soms commentaar op de visie van de 
krant.344 Een van de inzenders bespreekt het voordeel van een toneelrubriek in een 
frequentt verschijnend periodiek als de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Al-
gemeengemeen Handelsblad; dit geeft de 'stem van betere plaatsen' een klankkast waar-
meee 'het Midas oordeel' van de goedkope rangen in de zaal de volgende dag direct 
weerlegdd kan worden.35 

Dezee opmerking wijst er op dat het lezerspubliek gezocht moet worden onder 
dee beter gesitueerden; dat is niet verwonderlijk, gezien de belangrijke plaats van de 
handell  in de krant.36 Dat de gegoede bevolking de doelgroep was waarop de krant 
zichh richtte, meende ook De arke noacb's; dit tijdschrift vond dat Van den Biesen 
meerr sympathie had voor de deftiger Franse en Hoogduitse schouwburgen. 

Hett is ons altijd voorgekomen, onder beter weten van deskundigen, dat die chef de Bu-
reau,reau, die MERCURIUS, heimelijk meer de twee vreemde schouwburgen genegen is, dan wel 
onss Stadstooneel. Indien dit zoo is, is de reden, niet verre te zoeken: MERCURIUS houdt uit 
denn aard der zaak veel van goede financiers en fijne speculation.37 

Nuu meent Schouwenaar terecht dat getuigenissen van tijdgenoten ten aanzien van 
eenn lezersprofiel ontoereikend zijn, omdat die afhankelijk zijn van hun perceptie 
enn politieke antecedenten. Ook hij komt evenwel tot de conclusie dat, tot 1836, de 
lezerss van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad ge-
zochtt moeten worden onder de gegoede burgers, daarna meer en meer ook in de 
'lagere'' regionen van de middengroepen.38 

Inn de strijd die de eerdergenoemde periodieken onderling en tegen het schouw-
burgbestuurr voerden, lijk t de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad een neutrale positie ingenomen te hebben. 

322 J. Schouwenaar, Tussen beurs en binnenhof. J. W. van den Biesen en de politieke journalistiek 
vanvan het Handelsblad (1828-1845) (Amsterdam 1999), o.m. p. 60, 99-100; Sautijn Kluit , Het Alge-
meenmeen Handelsblad van 1828 tot 1865 en geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813. 
Nagelatenn geschriften van Mr. W.P. -, door W.N. Du Rieu (Amsterdam 1896); W. Visser, De pa-
pierenpieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953 (Amsterdam 
1953). . 
333 Zie p. 103. 
344 Bijvoorbeeld: NAC&AH, 6-4-1832, 28-12-1836. 
355 NAC&AH, 6-4-1832. 
366 Zie ook de opmerking over het voor deze groep ongeschikte aanvangsuur in de schouwburg, 
p.. 125. 
377 DAN 7 (1834) III , 78. Het bericht is dubbelzinnig, want strikt genomen wordt het commer-
ciëlee beleid van de Stadsschouwburg op de korrel genomen. 
388 Schouwenaar, 85-90. 
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IAIA A Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor heminnaren van den schouwburg 
(1834) (1834) 

Hett toneeltijdschrift Melpomene en Thalia bekleedde vermoedelijk eveneens een 
neutralee plaats. Het was binnen de onderzochte periode het enige toneeltijdschrift 
datt zich na 1833 aan het Amsterdamse toneel wijdde, wat de voornaamste reden is 
waaromm het blad aan het lijstje toegevoegd is. Het periodiek werd uitgegeven in 
Denn Haag en bevatte recensies van zowel Haagse als Amsterdamse toneelvoor-
stellingen.. Omdat het blad slechts één seizoen bestaan heeft, is het aantal recensies 
helaass niet groot. 

Dee doelgroep van het tijdschrift bestond uit 'alle weldenkende ijveraars, die het 
beoogdd wordende doel, namelijk: verheffing en opluistering van den Nederland-
schenn schouwburg, geheel uit zuivere vaderlandsliefde, en diensvolgens hartelijk, 
toegedaann zijn'.39 

7.22 RECEPTIE 

Bijj  de receptie door de recensenten gaat het als gezegd om het oordeel en de argu-
mentenn die dat oordeel staafden. Hun algemene oordeel over de toneelvoorstel-
lingenn is weergegeven in tabel 7.1-4, met een plus, een min en een plus-min. Een 
pluss krijgen de toneelvoorstellingen als de recensenten, ondanks eventuele kleine 
bezwaren,, overtuigd waren van de positieve waarde van de opvoering; een min de 
voorstellingenn die huns inziens absoluut niet door de beugel konden; een plus-
minn de voorstellingen die zij noch overtuigend positief, noch overwegend negatief 
beoordeelden. . 

Inn het onderstaande worden, per tijdschrift, de argumenten besproken die tot 
hett oordeel aanleiding gaven. Deze argumenten vat ik samen in een algemene be-
schouwingg over de visie van de recensenten op de succesvoorstellingen van hoofd-
stukk 5.40 Vervolgens besteed ik aandacht aan de maatschappelijke functie die elk 
tijdschriftt het toneel had toebedacht, omdat deze visie vaak de achtergrond is 
waartegenn de argumentatie begrepen moet worden. Tenslotte wordt de receptie 
vann de recensenten van ieder periodiek met het algemene publiekssucces gecon-
fronteerd. . 

399 Melpomene en Thalia, 3. 
400 Ik heb ervan afgezien de argumenten per afzonderlijke toneelvoorstelling te bespreken. Dit 
zouu een gedetailleerd verslag opleveren, die de balans al te zeer naar de toneelreflectie van de re-
censentenn zelf zou doen overslaan, terwijl mijn uiteindelijke doel de anonieme publieksreceptie 
is.. Om toch te kunnen achterhalen op welke voorstelling of dramatekst mijn beschrijving betrek-
kingg heeft, heb ik de dramatitcls, verkort, in de noten opgenomen. Om het notenapparaat niet al 
tee zeer te laten uitdijen, zijn de vindplaatsen in de recensies niet steeds afzonderlijk vermeld, maar 
dee gebruikte toneelrecensies in Bijlage 3 opgenomen. 
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7.2.11 De tooneelkijker 

7.2.1.17.2.1.1 Tone elk ritiek 

Dee recensies in De tooneelkijker zijn volgens een tamelijk vast stramien opge-
bouwd.. Het zijn doorgaans lange kritieken, van vaak wel 1500 woorden. Meestal 
wordenn eerst enkele alinea's gewijd aan de inhoud van het stuk. De eigenlijke kri-
tiekk betreft vervolgens de dramatekst en tenslotte de spelprestatie van de acteurs. 
Omdatt de spelers zelf verantwoordelijk waren voor de keuze van kleding, haar-
drachtt en maquillage, rekenden de critici deze aspecten ook tot het acteertalent. 
Dee keuze van decoratie werd aan de commissarissen toegeschreven, maar soms 
well  becommentarieerd. De opbouw van de recensies weerspiegelt het gewicht dat 
dee recensenten aan de verschillende elementen van een voorstelling toekenden. 
Hett meeste belang hechtten zij aan de dramatekst; de spelprestatie werd be-
schouwdd als ondersteuning. 

7.2.1.27.2.1.2 Poëticale vereisten 

Poëticaall  gezien nam De tooneelkijker een klassiek-classicistisch standpunt in. De 
redactiee beoordeelde de dramateksten met de regels van de kunst in de hand, ver-
wijzendd naar onder anderen Aristoteles, Horatïus en Boileau. Deze regels waren 
naarr haar stellige overtuiging eeuwig en universeel. Waar de regels gevolgd wer-
den,, zou het voeren van oppositie in de letterkunde volgens haar dus overbodig 
moetenn zijn. Dat dit toch gebeurde, was omdat de critici het publiek met de regels 
bekendd en van de aangeboden kwaliteit in de schouwburg bewust wilde maken; de 
(verlichte)) toeschouwers moesten de kunstvoortbrengselen in 'het ware licht' 
gaann zien.41 Overigens hadden de samenstellers van het tijdschrift bij hun verlich-
tendee taak niet alleen poëticale regels voor ogen, want de kunstzinnige opvattin-
genn die in de recensies geëtaleerd werden, waren op een opmerkelijke manier met 
ideeënn van politiek-staatkundige aard verbonden. Het bindgaren was, zoals we 
zullenn zien, de dichterlijke stelregel van Boileau dat alleen het ware schoon is. 

Dee voorkeur van de redactie ging naar het treurspel uit. Ook binnen dit genre 
legdee zij prioriteiten. In haar besprekingen onderscheidde zij, al of niet expliciet, 
werkenn van de 'eerste' en van de 'tweede' rang. Het doel van de toneelvoorstellin-
gen,, ongeacht het gepresenteerde genre, was volgens de recensenten gelegen in de 
'verbeteringg van het menschelijke hart'.42 De eerste voorwaarde voor een goede 
beoordelingg was dan ook het bereikte zedelijk nut. In verschillende recensies 
werdd het zedelijke doel gekoppeld aan het thema (het 'hoofddoel') of de stofkeu-
zee (het 'onderwerp'); in het treurspel moest het zedelijk nut ook teweeggebracht 
wordenn door het opwekken van schrik en medelijden met het oogmerk de toe-
schouwerr van deze twee hartstochten te zuiveren. De tweede voorwaarde voor 
eenn gunstig oordeel, de 'ziel' en 'toetssteen' van een treurspel,43 was een goede ka-

411 De tooneelkijker I, 1; ld. III , 336. 
422 Onder meer ld. I, 238. Vlg. ook De ekster en de dienstmaagd. 
433 ld. II , 97; ld. III , 158. Elders (ld. II , 120) lijk t ook de zuivering van de hartstochten als 'ziel' 
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rakteriseringg van de personages; zij waren het middel waardoor het doel bereikt 
konn worden, aangezien de noodzakelijke 'woeling' van de hartstochten bij hen ge-
schiedde.. Als een treurspel aan de twee voorwaarden voldeed en daarmee het nut-
tigee oogmerk verwezenlijkte, maakte het stuk op zijn minst aanspraak op een 
kwalificatiee als 'tweederangs' tragedie. Vooral werken uit de publiekscategorie 
'langdurigg succesvol' werden expliciet met deze enigszins geringschattende term 
aangeduid.44 4 

Sommigee van deze tweederangs stukken werden vrijwel uitsluitend gewaar-
deerdd vanwege de bereikte zuivering van de hartstochten,45 veel andere werden 
positieff  ontvangen mede vanwege de waarde van het thema of het onderwerp.46 

Voorall  gunstig beoordeeld werden onderwerpen uit de vaderlandse geschiede-
nis.477 Evenals het oude Griekse treurspel moest de Nederlandse tragedie liefst na-
tionaall  zijn, en de belangen van staat, volk en godsdienst vertegenwoordigen. Va-
derlandsee onderwerpen stelden de nationale, voorouderlijke deugden ten 
voorbeeldd en maakten bovendien de identificatie van de toeschouwer met de per-
sonagess eenvoudiger. Vooral gezien de langdurige Franse invloed waaronder het 
landd 'gebukt' gegaan was, vonden de Tooneelkijkers een vaderlands onderwerp 
geschikt.. Dit kon de jeugd, die geen vrijheid gekend had, de tijden voor ogen stel-
lenn waarin het land in welvaart en vrijheid floreerde. Met name de zeventiende 
eeuww met haar bloeiende scheepvaart en koophandel stond de redactie daarbij 
voorr ogen. 

Naastt specifiek vaderlandse onderwerpen werd een thematiek gewaardeerd die 
hett mogelijk maakte relaties met de vaderlandse geschiedenis te leggen, al was het 
vaakk impliciet. Zo was bijvoorbeeld 'blinde godsdienstijver' voor het Nederland-
see publiek een nuttig thema, omdat de eigen geschiedenis geleerd had dat gods-
dienstigg dogmatisme tot grote ellende leidde. Men hoefde maar te denken aan de 
'gevloektee schijngodsdienst' die Balthasar Gérard in de zestiende eeuw van het 
rechtee spoor gebracht had; met zijn moord op Willem van Oranje had hij de staat 
niett alleen beroofd van de grondlegger van haar vrijheid, maar ook van haar wel-
vaartt en haar toekomstige politieke stabiliteit.48 

Zulkee thema's werden ook vaak geprezen om hun actualiteit. Soms was die po-
litiekk getint, zoals in stukken waarbij vergelijkingen gemaakt konden worden met 

beschouwdd te zijn. 
444 Expliciet: Brutus en Het weeskind van China van Voltaire, Monzongo, of de koninklijke 
slaafslaaf van Van Winter, Hamlet van Ducis en Ifigenia in Tauris van Guymond de la Touche. Impli-
ciet:: Nomsz' Anthonius Hambroek en Michiel Adriaanszoon de Ruiter. 
455 Ifigenia in Tauris. Zie ook Anthonius Hambroek. 
466 Brutus; Hamlet; Het weeskind van China; Monzongo - hier was het thema zelfs het voor-
naamstee argument voor de waardering, het 'edele beginsel' van dit stuk werd hoger aangeslagen 
dann de 'tragische volkomenheid'. 
477 Anthonius Hambroek; Michiel Adriaanszoon de Ruiter; Jacoba van Beieren. Zie ook het his-
torischh toneelspel De admiraal de Ruiter te Napels. N.B.: In de bespreking van een gunstig be-
oordeeldee onderwerpskeuze en karakterschildering verwijs ik ook naar recensies van andere dan 
diee van de tweede rang. 
488 Mahomet. Zie ook: Adel en Mathilda, Zaïre (kruistochten); Monzongo, of de koninklijke 
slaafslaaf (slavernij). 
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dee Franse tijd. Zo vertoonde volgens de redactie de huichelende Mahomet in Vol-
tairess gelijknamige treurspel grote gelijkenis met Napoleon, die zijn heerschappij 
slechtss over de lijken van zijn slachtoffers gevestigd had.49 In andere gevallen be-
troff  het actuele maatschappelijke gewoonten die geprezen of juist aan de kaak ge-
steldd konden worden. Zchokkes treurspel Julius van Sassen werd een waar 'mees-
terstuk'' van zedelijkheid gevonden vanwege de mogelijkheid om de ellende 
aanschouwelijkk te maken die twee veel voorkomende maatschappelijke ondeug-
denn teweeg konden brengen, de verleiding van de onschuld en 'de vervolging der 
verdiensten'.53 3 

Watt de karakterschildering betreft waren de recensenten vol lof wanneer er 
sprakee was van een 'krachtige' of'vurige' en 'levendige' toets.31 In sommige stuk-
ken,, waar het personage de publieke held én de gevoelige mens in zich verenigde, 
werdd de kracht getemperd tot de tekening van een ingetogen gevoel, en ook dit 
werdd gewaardeerd.52 Mensenkennis van de kant van de dichter was bij de karak-
terschilderingg onontbeerlijk, want de personages moesten naar de natuur en niet 
overdrevenn verbeeld zijn.53 Niet alleen behoorden volgens de aloude regels van 

499 Edipus: hierin vertoonde volgens de recensenten het 'kampgevecht' van de mens tegen zijn 
geboortelott of de voorzienigheid overeenkomsten met de recente geschiedenis, toen de ver-
schrikkelijkee lotgevallen van de mens wel door een hogere macht bestierd moesten zijn. Zie ook: 
hett toneelspel De beloonde moederliefde, of de gevolgen eener nuttige opvoeding en het blijspel 
DeDe huisdokter. 
500 Aan beide ondeugden bezondigde volgens de recensenten vooral de 'lichtzinnige menigte' in 
dee samenleving zich dikwijls, en de maatschappelijke wetten konden er weinig tegen uitrichten. 
Datt was een gevaar, omdat daarmee de maatschappelijke orde in het geding was. Het eerste delict 
konn tweedracht en zelfs moord teweeg brengen, waarmee de delinquent los kwam te staan van de 
maatschappelijkee banden. Met de 'vervolging van verdiensten' zou de edel en verheven denkende 
tenn gunste van de 'grote hoop' ten val gebracht worden, wat eveneens een ondermijning van de 
staatt betekende, omdat zodoende de maatschappij 'de vruchten van een scheppend of een her-
vormendd genie' ontstolen werd. Opvoering van dit treurspel voor de massa kon haar op het rech-
tee pad houden. Zie ook: de toneelspelen De trouwring; De speeler, of Revenge-Praag; De ver-
keerdekeerde schaamte; De vrolijke luim. 
511 Het weeskind van China; De Cid; Gijsbrecht van Aemstel. Het toneelspel De trouwring en 
hett blijspel Het intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie werden juist we-
genss een gebrek aan zo'n soort karakterschildering bekritiseerd. 
522 In Anthonius Hambroek was sprake van een combinatie van [...] al het krachtige van REM-
BRANDD met het keurige penseel van Douw [...] Geene geweldige opbruisende hartstogten [...] slin-
gerenn den held. Het beeld van eene verhevene maar bedaarde ziel, haar lot getroost, door het vast 
vertrouwenn op den hemel, moest hier voor het oog des aanschouwers verrijzen: een beeld, hoogst 
moeijelijkk af te malen, omdat gecne sterke kleuren kunnen gebruikt worden, en de dichter door 
dee kalmte ligt tot ijskoude gevoelloosheid vervalt. Beide deze klippen is N O M SZ gelukkig ontko-
men;; Hambroek is altijd de verheven christen-leeraar, die het oog geloovig ten hemel rigt, en zijn 
lott bedaard te gemoet treedt; doch blijf t tevens mensch en vader, die, gevoelig voor de smart van 
anderen,, al de pijnen lijdt , waaraan de menschelijke natuur onderhevig is. {De tooneelkijker III , 
135-136). . 
533 Anthonius Hambroek; Brutus; Michiel Adriaanszoon de Ruiter (voor De Ruiter); Achilles; 
JacobaJacoba van Beieren; Julius van Sassen. Zie ook de toneelspelen De dichter en zijn huisgezin; Men-
schenhaatschenhaat en berouw; De trouwring; De verkeerde schaamte; De vrolijke luim; de blijspelen Het 
intermezzo,intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie; De huigchelaar; De verkwis-
ter^deter^de eerlijke bedriegster; De wiskunstenaars, of het gevlugte juffertje. Vergelijk daarentegen 
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hett decorum de sekse, de leeftijd en de stand van het personage gevolgd te worden; 
ookk diende de 'landaard' en de historische periode van het stuk in acht genomen 
tee worden.54 Bij historische personen moest de karakterschets tevens het histori-
schee beeld van de negentiende-eeuwse tijdgenoot volgen - bij personen had de 
dichterr minder vrijheden dan bij historische gebeurtenissen.55 Een karakterschil-
deringg was goed als hij bij de verschillende personages onderling tegengesteld was, 
maarr bij hetzelfde personage tot het einde toe volgehouden werd.56 Van belang 
wass ook dat het ondeugdzame karakter dragelijk gemaakt werd; in het treurspel 
konn dat bijvoorbeeld geschieden door de grootsheid van de onderwerpen die zo'n 
personagee aan de orde stelde, door zijn vaderlandsliefde, of door de verdeling van 
dee aandacht tussen hem en een deugdzaam personage.57 

Overigenss waren de tweederangs werken in kunstzinnig opzicht vaak enigszins 
benedenn de maat. Sommige stukken voldeden zelfs zo weinig aan de regels van de 
kunst,, dat zij volgens de recensenten geen treurspel in eigenlijke zin genoemd 
kondenn worden.58 Toch konden zulke stukken grote verdiensten hebben; het nut 
vann het werk stond klaarblijkelijk voor de recensenten voorop. 

Eersterangss treurspelen voldeden uiteraard ook aan de twee basisvoorwaarden, 
maarr combineerden nut met schoonheid. Deze kwam vooral tot uiting in het 
'dichterlijke'' karakter van het onderwerp dat bij de deftigheid van het treurspel 
aansloot,, in de structuur, de stijl en het taalgebruik. Binnen de eersterangs stukken 
maaktee de redactie onderscheid tussen treurspelen die op Griekse en tragedies die 
opp Franse leest geschoeid waren; de voorkeur ging uit naar de eerste soort. 

Griekss georiënteerde werken59 onderscheidden zich volgens de recensenten 

voorall  van de Frans georiënteerde tragedies door hun eenvoud, met name in de 

handeling.. Het ontbreken van ingevlochten episodes, liefdesintriges en zoge-

naamdee Vertrouwden' was de recensenten een groot genoegen; de toeschouwer 

werdd dan immers niet afgeleid van de 'ontzaglijke daad' waar het stuk om draaide. 

Dezee daad moest zich bij voorkeur door middel van handeling, en niet in een ge-

hett toneelspel De tweede tartuffe, of de schuldige moeder; het historisch toneelspel De ekster en 

dede dienstmaagd; het blijspel De dorpsbarbier. 

544 Zaïre. Zie ook het toneelspel De dankbare schuldenaar, of de geredde koopman. Vergelijk 
daarentegenn het treurspel Hamlet; de toneelspelen De beloonde moederliefde, of de gevolgen ee-
nerner nuttige opvoeding; De dochter der natuur, De tweede tartuffe, of de schuldige moeder; het his-
torischee toneelspel De ekster en de dienstmaagd; het blijspel De logenaar. 
555 Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Vergelijk Gaston en Bayard. 
566 Monzongo, of de koninklijke slaaf; Adel Adel en Mathilda; Gijsbrecht van Aemstel; Mahomet. Zie 
ookk de blijspelen De huigchelaar; Siegfried van Lindenberg. 
5757 Mahomet. 
588 Michiel Adriaanszoon de Ruiter kwalificeerden de recensenten als een 'gedenkzuil' voor De 
Ruiter,, Monzongo noemden zij een drama en Hamlet een dichtstuk. Het eerste stuk was voorna-
melijkk geslaagd vanwege de karakterschildering van de hoofdpersoon; Monzongo was vanuit tra-
gischh oogpunt niet geslaagd vanwege de gebrekkige samenstelling van het geheel; Hamlet kon 
niett beschouwd worden als een dramatisch werk in het algemeen, omdat het buiten de dialoog-
vormm niets met een drama gemeen had. 
599 Achilles; Athalia; impliciet ook Gijsbrecht van Aemstel, al had dit stuk ook bezwaren, die sa-
menhingenn met de opvoeringseisen die de critici aan het drama stelden (zie p. 309-312). 
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sprokenn verhaal, op een natuurlijke en 'ongezochte' wijze ontwikkelen. De nood-
zakelijkk geachte zedeleer behoorde ook niet nadrukkelijk in gemeenplaatsen naar 
vorenn gebracht te worden, maar in de handeling verweven te zijn. Naar Griekse 
gewoontee weerspiegelden de reien de godsvrucht, de wet en de zeden, en ook dat 
sprakk de critici aan - zo'n weergave maakte het stuk 'nationaal'.60 Geprezen wer-
denn ook de verzen als die op de 'echt Homerische en Vondeliaansche leest ge-
schoeid'' waren, dat wil zeggen 'eenvoudig schoon, en vol van christelijk gevoel'.61 

Degenenn die volgens de recensenten de 'ouden' uit de eerste hand navolgden, 
warenn onder meer Huydecoper, Vondel, Racine, Corneille en Voltaire. Van hen 
beschouwdenn de recensenten Huydecoper, Vondel en Racine als de grote mees-
ters,, die nog boven schrijvers als Corneille en Voltaire uitstaken. In tegenstelling 
tott de twee laatsten wijzigden de eerste drie namelijk de klassieke voorbeelden 
niett volgens regels die door latere generaties opgesteld waren, al richtten deze 
schrijverss zich wel naar de smaak van hun tijdgenoten. Het verschil was relatief, 
zoo legde de criticus de schijnbare tegenstrijdigheid uit; het klassieke origineel 
werdd door hen niet in een geheel nieuw, modieus 'gewaad' gekleed, maar werd 
slechtss naar de eisen van het land en de tijd 'verplooid'.62 

Niett altijd konden de Griekse schoonheden via een directe vertaling genoten 
worden;; dan moest men zijn toevlucht nemen tot een bewerking uit de tweede 
hand.633 Zulke Franse navolgingen van de klassieke werken en 'oorspronkelijk' 
Nederlandsee tragedies die op Franse wijze samengesteld waren - van auteurs als 
Dee Lannoy, Van Winter-van Merken en Nomsz - rekenden de recensenten tot de 
eersterangss treurspelen, als tenminste de poëticale kenmerken daartoe aanleiding 
gaven.. Expliciet als eersterangs werk genoemd werden Alzire, of de Amerikanen 
enn Mahomet, beide van Voltaire. Ook de canoniek succesvolle treurspelen en en-
kelee langdurig succesvolle stukken, zoals Voltaires treurspelen Het weeskind van-
ChinaChina en Zaïre, werden veel eersterangs schoonheden toegedicht, al werden die 
meestall  niet expliciet zo genoemd.64 

Dee schoonheid van een eersterangs treurspel werd onder meer bereikt met een 
zuiverr en 'dichterlijk' taalgebruik - dit laatste in tegenstelling tot dat van de 
'nieuwmodischee prozavertalers'.65 Conform de vereisten van het decorum be-
hoordee het taalgebruik aan de karakters aangepast te zijn.66 De algehele stijl werd 

600 Athalia; Michiel Adriaanszoon de Ruiter. 
611 Adelen Mathilda. 
622 'VONDEL kleedde MELPOMENE niet in een gewaad, opgemaakt naar vreemde wijze, [...] maar 
verplooidee alleen het Grieksche naar de Nederduitsche wijze; zoo deed ook HUYDECOPER, 
schoonn zijne verplooijing, naar den smaak van zijnen tijd, en naar zijne begrippen ingerigt, weder 
anderss dan die van VONDEL uitviel.' {De tooneelkijker II , 91-92). 
633 Zo hadden de recensenten een voorkeur voor Bilderdijks vertaling van Sophocles' Oedipus; 
aangezienn die niet opgevoerd werd, waren zij blij het stuk via Voltaires Edipus te kunnen bewon-
deren. . 
644 In de onderstaande bespreking wordt ook naar deze stukken verwezen. 
655 Anthonius Hambroek; Adel en Mathilda; De Cid; Gijsbrecht van Aemstel; Jacob a, van Bei-
eren;eren; Maria van Lalatn; Mahomet. 
666 Adel en Mathilda; Athalia. 
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geprezenn als die 'vurig' en 'hartstochtelijk', en, geheel volgens het karakter van het 
treurspel,, 'waardig' was. Al naar gelang het onderwerp moesten de verzen 'zoet-
vloeiend'' en 'lieflijk ' of juist 'stout' en 'krachtig' zijn.67 De dichters dienden hun 
'oorspronkelijkk vernuft' te tonen, wat meer was dan een aangeleerde 'geleerd-
heid'.688 Zoals gezegd moest voor een positieve waardering ook de structuur vol-
genss de regels der kunst gevormd zijn. Een duidelijke expositie, een natuurlijke 
verwarringg en een daaruit voortvloeide ontknoping dienden ervoor te zorgen dat 
dee handeling uit zichzelf voortvloeide; dan steeg in iedere scène bovendien het 
noodzakelijkee 'belang'.69 De eenheid van belang moest liefst zoveel mogelijk ge-
volgdd worden; als er sprake was van een tweede hoofdhandeling was het zaak de 
beidee hoofddaden met elkaar te verweven. Liever nog zagen de recensenten een-
heidd van handeling; daarnaast moesten de eenheden van tijd en plaats in acht ge-
nomenn worden.70 

Hoewell  de eersterangs kunstwerken de nodige poëticale schoonheden in zich 
hadden,, waardeerde de redactie zulke - en andere - stukken niet uitsluitend als 
leessteksten.711 Het was wel degelijk de bedoeling de drama's te zien spelen, en de 
dramatekstt behoorde daarop gericht te zijn. Daarom achtten de recensenten de 
ontwikkelingg van de handeling door lange monologen en dialogen niet gewenst; 
hett stuk werd op die manier langdradig.72 In verband hiermee was het ook wense-
lij kk dat de dialogen de geest van de personages naar voren brachten en niet, zoals 
inn sommige stukken wel gebeurde,73 de wijsgerige geest van de dichter. Overigens 
pastenn alleenspraken helemaal niet in het toneelspel, dat vaak draaide om huiselij-
kee taferelen.74 Omgekeerd dienden de acteurs zich aan de eigenschappen van het 
dramaa aan te passen, maar daarop wordt ingegaan bij de eisen die de recensenten 
aann de spelprestatie stelden. 

Blijspelenn stonden minder hoog in de waarderingshiërarchie van de recensenten 
dann treurspelen, maar verdienden, onder bepaalde voorwaarden, zeker te worden 
opgevoerd.. Zij werden vooral op hun 'nuttige uitspanning' beoordeeld; zij moes-
tenn geestig zijn maar wel een zedelijke les bevatten.75 Het genre was volgens de 
Tooneelkijkerss heel geschikt om de mens op aangename wijze te onderrichten. De 

677 Achilles; Adel en Mathilda; De Cid; Gijsbrecbt van Aemstel; Mahomet; Maria van Lalain. 
Vergelijkk daarentegen: Monzongo, of de koninklijke slaaf. 
688 Adel en Mathilda; zie ook De huigchelaar. 
699 Achilles; Adel en Mathilda; Ath alia; Jacob a van Beieren; Mahomet; Maria van Lalain; Het 
weeskindweeskind van China; Zaïre. Vergelijk daarentegen Anthonius Hambroek; Ifigenia in Tauris; Mi-
chielchiel adriaanszoon de Ruiter. 
700 Achilles; Adel en Mathilda; Brutus; Jacoba van Beieren. Vergelijk daarentegen: De Cid; 
Hamlet. Hamlet. 
711 Vergelijk: De verkeerde schaamte. 
7272 Gijsbrecht van Aemstel. Zie ook: De verkeerde schaamte; het toneelspel De dichter en zijn 
huisgezin. huisgezin. 
733 Bijvoorbeeld in: Het weeskind van China en Michiel Adriaanszoon de Ruiter. 
744 De gevolgen van één eenige leugen. 
755 De verkwister, of de eerlijke bedriegster; De doove, of het huis vol volk; Siegfried van Lin-
denberg;denberg; De huigchelaar. 
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menss stond immers zelf model voor de personages in het blijspel, maar hij kon 
zichh daar niet persoonlijk in herkennen. Zodoende voelde hij zich niet gekrenkt, 
maarr moest hij om de gebreken lachen. Dit maakte hem vatbaar voor de heilzame 
werkingg van de berisping; het belachelijke van het getoonde gebrek deed hem be-
sluitenn de ondeugd te laten varen.76 In dit opzicht werden in het algemeen werken 
vann Corneille, Molière en de Nederlander Langendijk geprezen. De Tooneelkij-
kerss onderscheidden overigens drie soorten blijspelen, pieces d'intrigue, pieces a 
caractère,caractère, en een nieuw soort blijspel dat tussen deze twee in stond.77 De meeste 
waarderingg ging uit naar karakterstukken, en een van veel mensenkennis getui-
gendee karakterschildering was dan ook een belangrijke maatstaf bij de beoorde-
ling.788 Goede blijspelen stelden zowel ten aanzien van de gebeurtenissen als ten 
aanzienn van de karakters de eigen Nederlandse zeden en gewoonten aan de kaak; 
hett belachelijk maken van buitenlandse zeden was voor de Nederlandse toe-
schouwerr van weinig belang.79 Stukken van buitenlandse herkomst moesten der-
halvee 'op Nederlandse bodem overgebracht' worden, waarbij de bewerker de ge-
beurtenissenn en de karakters met de Nederlandse landaard in overeenstemming 
moestt zien te brengen. Goede blijspelen paarden aan het geestige nut ook enkele 
poëticalee verdiensten, zoals samenhang en eenheid van onderwerp. Zulke stukken 
werdenn meer geapprecieerd dan kluchten, die deze poëticale eigenschappen mis-
ten.. Toch stelden de critici ook op deze toneelsoort wel prijs; het vermaak was hier 
dee voornaamste bron van lof. Wel moest dan het thema aan de vereiste zedelijk-
heidsnormenn beantwoorden en behoorde de ontknoping uit het onderwerp zelf 
voortt te vloeien.80 

Langg niet alle voorstellingen die bij het publiek succes hadden, beoordeelden de 
recensentenn positief. De schoonheid, maar ook het nut van veel voorstellingen 
warenn volgens hen soms ver te zoeken, en dan ging het meestal om eigenschappen 
vann de dramatekst. Stukken die niet hoog scoorden op het lijstje van 'goede 
smaak',, behoorden veelal tot het genre toneelspel, maar ook enkele treur- en blij -
spelenn voldeden niet aan de normen.81 Veel hiervan zijn te vinden in de categorie 
'tijdelij kk publiekssucces'. Verscheidene van de afgekeurde stukken bestempelden 
dee recensenten als regelrechte prulwerken, en deze hadden dikwijl s twee gebreken 

766 De verkwister. 
7777 Tot de nieuwe soort hoorde L.B. Picards blijspel De gebroeders Philibert, of bet misverstand. 
Duidelijkee eigenschappen van de verschillende soorten blijspelen werden niet vermeld, maar ge-
zegdd werd wel dat Picard uitmuntte in goede verzen en mooi proza, en beschikte over een uitste-
kendd observatievermogen en de juiste vis comica. 
788 De verkwister, of de eerlijke bedriegster; De huigchelaar; Siegfried van Lindenberg; De 
doove,doove, of bet huis vol volk; Het intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie. 
7979 Negatief in: Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdeld huwelijk; Het 
intermezzo,intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie; positief in: De doove, of bet huis 
volvol volk. 
800 De blijspelen De huisdokter en De wiskunstenaars, of het gevlugte juffertje werden door de 
Tooneelkijkerss als kluchtspel gewaardeerd. 
811 Spottend betitelden de recensenten zulke stukken als 'melodrama' - meestal werken uit de 
categoriee toneelspel, maar ook wel uit het genre treurspel. Zie p. 58-59, 159. 
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gemeen:: ze waren onzedelijk, in de karakterisering, de stof of het taalgebruik,82 of 
zee zondigden op deze punten tegen de waarheid en de waarschijnlijkheid, twee 
classicistischee begrippen die De tooneelkijker dikwijl s met elkaar verbond.83 Het 
negerenn van de aan de Frans-classicistische theoreticus Boileau ontleende stelregel 
datt 'rien n 'est beau que Ie vrat - alleen het ware is schoon — was een ernstige zaak, 
daarr de Tooneelkijkers deze stelling beschouwden als de eerste grondregel voor de 
beoefeningg van de schone kunsten.84 

Inn enkele succesvolle treurspelen werd de zedelijkheid getart door de 'gruwelen' 
diee verhaald of, erger, voor de ogen van de toeschouwers vertoond werden. Daar-
meee werd een volgens de redactie belangrijke poëticale stelregel van Horatius in 
dee wind geslagen. De aanschouwelijk gemaakte 'bloedtonelen' riepen volgens de 
criticii  geen medelijden en schrik op, maar slechts walging en afgrijzen, en dat was 
niett de beoogde werking van een treurspel. Ze pasten ook een 'beschaafde natie' 
alss de onze niet, maar moesten gelijkgesteld worden met de afschuwelijke praktij-
kenn die in Frankrijk Robespierre en Marat tot vermaak hadden gediend, zo meen-
dee de redactie met het nodige sarcasme. Zowel bij Franse als bij achttiende-eeuw-
see Duitse toneelschrijvers die zich door Shakespeare lieten inspireren, was het 
vertonenn van 'ijselijkheden' gebruikelijk, maar in de negentiende eeuw riekte die 
gewoontee naar 'barbaarsheid'.85 

Inn verschillende toneel- en blijspelen waarover de recensenten in hun wiek ge-
schotenn waren, kwamen motieven van ontrouw, echtscheiding of de opvoeding 
vann onechte kinderen voor.86 In het laatste geval was de verontwaardiging hele-
maall  groot wanneer een vrouw zich aan zo'n praktijk schuldig maakte, omdat de 
kinderenn dan teerden op het vermogen van een man die niet hun vader was.87 Ook 
hett ten tonele voeren van personages die in de 'natuurstaat' waren opgevoed, tart-
tee de normen.88 Zelfs wanneer in het toneelstuk zelf het ongewenste van maat-
schappelijkee misstanden naar voren gebracht werd,89 waren de recensenten met de 
inhoudd niet gelukkig omdat de toeschouwers het kwaad doorgaans zo gemakke-
lij kk navolgden. Ik kom hierop nog terug. 

Inn poëticaal opzicht zondigden diverse stukken tegen Boileau's stelregel van het 
ware.ware. Verscheidene toneel- en blijspelen waren volgens de recensenten één groot 

822 De tweede tartuffe, of de schuldige moeder, onzedelijk in de stof, die een echtbreuk en de op-
voedingg van onechte kinderen bevatte; De dochter der natuur, onzedelijke stof, waarin een meis-
jee dat in de 'natuurstaat' is opgevoed centraal stond; onzedelijke taal; De ekster en de dienst-
maagd:maagd: onzedelijke karakterisering, van een wellustige rechter. 
833 De tweede tartuffe en De ekster en de dienstmaagd: in de karakterisering; De ekster en de 
dienstmaagddienstmaagd ook in de stof; Palmerijn, of de Gallische kluizenaar en Het spook: in de stof. 
844 De tooneelkijker II , 384. 
855 Macbeth; Othello; Julius van Sassen; tableau-vivant van de verkrachting van de nonnen in 
GijsbrechtGijsbrecht van Aemstel. 
866 De tweede tartuffe, of de schuldige moeder, De ekster en de dienstmaagd; Menschenhaat en 
berouw. berouw. 
877 De tweede Tartuffe, of de schuldige moeder. 
888 De dochter der natuur. 
899 De dichter en zijn huisgezin. 
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spektakell  van kleine voorvallen - 'liefdesgevallen [...], lotgevallen, dieverijen, 
schurkerijen'900 -, die vaak met de waarheid en de waarschijnlijkheid niets te ma-
kenn hadden.91 Veelheid van gebeurtenissen kwam in de plaats van zowel de een-
heidd van handeling als de karakterisering. Zodoende werd alles aan het vermaak 
opgeofferd. . 

Overigenss had de redactie evenmin veel op met het tegengestelde van het spek-
takel:: de verbeelding van onbeduidende onderwerpen, zoals het alledaagse leven. 
Ditt kwam onder meer voor in 'taferelen' die naar de mening van de critici wel eens 
gebrekk aan handeling vertoonden. In dat geval werd het onderwerp ongeschikt 
voorr een toneelstuk bevonden; voor familietaferelen die men dagelijks thuis kon 
meemaken,, hoefde niemand naar de schouwburg.92 Vermoedelijk was hier het 
leerzamee zedelijke effect te gering, want wanneer een huiselijk drama veel goede 
zedelessenn in huiselijke deugden gaf, zoals godsdienstigheid en een goed geweten, 
kondenn de critici zich met de opvoering wel verenigen.93 

Gaann wij terug naar de aangetroffen ongerijmdheden en onwaarschijnlijkheden, 
dann moet opgemerkt worden dat die niet alleen uit poëticaal oogpunt verwerpe-
lij kk waren, maar ook gevreesd werden vanwege het mogelijke effect op het gedrag 
vann vooral jonge toeschouwers, wiens 'verhitte verbeeldingskracht' al gauw in 
'dwaasheid'' zou kunnen ontaarden.94 Het opvoedkundige aspect dat de Tooneel-
kijkerss voorop stelden, zou ook daarmee geheel verloren gaan. Sterk vreesden zij 
ookk de slechte invloed die de voorstellingen zouden kunnen hebben op het 'ge-
meen'' publiek, dat zij wat gedrag betreft niet bijster hoog aansloegen. Juist dit pu-
bliekk zou het spektakel van de voorstellingen toegejuicht hebben. Zo kwam vol-
genss de critici het soms al te heftige, tegen het ware strijdende spel van de acteurs 
tegemoett aan de veronderstelde smaak van het 'gemeen'; het overdreven neerstor-
tenn in sterfscènes, inclusief stuiptrekkingen en de laatste doodssnik, zou vooral 
dezee publieksgroep hebben aangesproken.95 

900 De tooneelkijker IV, 20. 
911 Palmerijn, of de Gallische kluizenaar; Het spook; Natuur en pligt, of de zoon regter over zijn' 
vader;vader; De logenaar; De dorpsbarbier; Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list ver-
ijdeldijdeld huwelijk; De zoon uit Jamaika, of de vaderlijke beproeving. Van dit laatste stuk werd de 
veelheidd aan gebeurtenissen als volgt bespot: 
'[...]]  het is, alsof de schrijver, om de aangenaamste verwarring te veroorzaken, zijn stuk op een spel 
kaartenn geschreven hebbe, en hetzelve, na eerst de kaarten behoorlijk doorgeschud te hebben, heeft 
doenn kopijeren. Wij raden allen schrijveren, die verwarring in hunne stukken verlangen, om deze 
nieuwee geestige methode te volgen, wij staan hen borg voor het gelukken van dezelve'. 
{De{De tooneelkijker IV, 18). 
922 Koopman stark, of het Duitsche huisgezin. 
933 De dichter en zijn huisgezin. 
944 Palmerijn, of de Gallische kluizenaar. 
955 Zaïre. Zie ook de speelstijl in De tweede tartuffe. In een enkel, nieuwerwets, treurspel werd 
geprobeerdd met andere middelen tegemoet te komen aan de wensen van het 'volk'; in Wiselius' 
AdelAdel en Mathilda was de zogenaamde 'art of spinning' volgens de critici een poging om het 'sen-
tentieusen'' van het Griekse treurspel en het 'bedrijfvolle' van het Franse te combineren met de be-
hoeftee van het volk aan 'woeling en geraas', maar in een treurspel hoorden ook zulke uitweidin-
genn volgens hen niet thuis. Meer waardering hadden zij voor de onderwerpskeuze van dit 
treurspel,, die ook aan de publiekssmaak zou zijn aangepast; het ging hier om de kruistochten, en 
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Hett meest beducht waren de recensenten evenwel voor voorstellingen waarin 
hett onware met politiek-staatkundige aspecten verbonden was. Dit zagen zij als 
dee werkelijke angel in zulke voorstellingen, waartegen zij zich met de grootste 
heftigheidd verzetten. Illustratief voor de opvattingen van de recensenten in deze is 
hunn oordeel over het historisch toneelspel De ekster en de dienstmaagd, of de 
onschuldigeonschuldige diefstal. Hier was het vooral de karakterisering van de in het stuk 
voorkomendee rechter die de Tooneelkijkers, van wie sommigen zelf juridisch ge-
schooldd waren, niet zonder ergernis konden aanzien. De jurist werd niet voor-
gesteldd als een 'edeldenkend menschenvriend' zoals de Tooneelkijkers wensten, 
maarr als een onbetrouwbare rokkenjager die de rechtspraak in dienst stelde van 
zijnn privé-belangen. Zulk gedrag was denkbaar bij lichtzinnige Fransen, maar niet 
bijj  de eerste standen in Nederland. Een dergelijke voorstelling van zaken was niet 
alleenn onzedelijk en onjuist, maar bovendien gevaarlijk. Het soort stukken dat de 
eerstee standen op zo'n manier in een kwaad daglicht zette, zou namelijk in de eer-
stee plaats bedoeld zijn voor het 'gemeen' publiek, dat aldus een uiterst schadelijk 
wantrouwenn jegens deze standen kreeg opgedrongen, in het geval van De ekster 
jegenss de rechterlijke macht. 

Zo'nn negatief beeld van de bevoorrechte standen, ook wel van de overheid, trof-
fenn de Tooneelkijkers in meer toneelstukken aan - vooral in de 'prullenkraam' van 
hett Franse drame.96 Niet alleen in de karakterisering van de personages, maar ook 
inn expliciete uitspraken werden de hogere standen onheus bejegend.97 Een karak-
teriseringg die niet paste bij de stand van het personage was bijvoorbeeld die van de 
jongelingg 'vol romaneske grillen' uit La Fontaines toneelspel De dochter der na-
tuur,tuur, die zich niet wilde 'schikken naar de leefwijze der groote wereld, waarin hij 
opgevoedd was.'98 In het gebruik van opruiende taal zouden vooral Mercier en 
Kotzebuee sterk geweest zijn. Soms werd de eerste stand indirect, zoals in de be-
handelingg van de stof, van zijn voetstuk gestoten, bijvoorbeeld door een gemengd 
huwelijkk van mensen uit verschillende standen aanschouwelijk te maken.99 De 
Tooneelkijkerss zagen in dit alles een bewuste vernedering van de hogere standen 
tenn gunste van de lagere. Dit maakte volgens de recensenten zulke voorstellingen 
voorall  aantrekkelijk voor het gewone volk, en dat was naar hun mening een groot 
gevaar. . 

dee schildering van de bijzondere hartstochten uit deze periode was naar de mening van de recen-
sentenn heel goed met de negentiende-eeuwse smaak te verenigen. De keuze van zo'n Middel-
eeuwss onderwerp achten zij dan ook een geschikt middel om het 'volk' langzamerhand voor te 
bereidenn op de hogere klassieke vorm van het treurspel, wat ook het doel van de auteur van Adel 
enen Mathilda was. 
966 De tooneelkijker I, 429. Duitse 'prulwerken' werden in de regel minder slecht bevonden dan 
Fransee (Ibid., 495). 
977 De tweede tartuffe; Tom Jones, te Londen; De dochter der natuur; Pachter Veldkomijn van 
Tippelskerken,Tippelskerken, of het door list verijdeld huwelijk. Zie ook het treurspel Fériélon, of de Kamerijk-
schesche kloosterlingen. 
988 De tooneelkijker I, 432. 
999 De dochter der natuur. Zie ook De tweede tartuffe, of de schuldige moeder en De onechte 
zoon.zoon. In Tom Jones, te Londen spraken de 'fatsoenlijke lieden' volgens de critici de taal van het 
'gemenee volk', met tutoyeringen en vloekwoorden. 
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Dee critici zagen dit alles namelijk als een erfenis van de Franse tijd.100 Ofschoon 
dee 'openbare vijand' uit het land verdreven was, wroetten volgens de redactie de 
Fransee 'ondeugden en gebreken' in de geest nog overal door. Deze 'heimelijke' 
vijandd vond zij veel gevaarlijker, omdat hij op onzichtbare wijze het voortbestaan 
vann de onafhankelijke natie bedreigde. De Franse erfenis kwam in het drama on-
derr meer tot uiting in negatieve schetsen van de eerste standen, die te wijten zou-
denn zijn aan het Franse 'verderfelijk systhema van vrijheid en gelijkheid'. Door 
eenn volkomen onjuiste opvatting van de gelijkheidsleer zou het 'volk' aange-
spoordd worden zich boven zijn stand te verheffen, door lagere driften als geld- en 
eerzuchtt geleid. De redactie meende dat het standsverschil geen hersenschim was, 
wantt niet alle mensen waren 'van nature' gelijk. Het 'volk', het 'gemeen', had 
doorgaanss hetzelfde niveau van verstandelijke ontwikkeling en begeerten als een 
kind,, zo vonden de recensenten, en zoals een kind door zijn verstandiger vader ge-
leidd moest worden, zo behoorde het 'gemeen' door de meer ontwikkelde stand 
bestuurdd te worden. Deze kon ook het propageren van gelijkheidsideeën onder 
hethet 'gemeen' voorkomen en dat was nodig ook, want die waren als 'rottenkruid' 
inn handen van een kind. Werd het standsverschil niet gehandhaafd en het volk niet 
doorr zijn meerderen geleid, dan had het lage eigenbelang - de kern van de heime-
lijk ee vijand die de Tooneelkijkers zo vreesden - vrij spel.101 Dit kon slechts leiden 
tott ontevredenheid en uiteindelijk tot staatsberoeringen, zoals de recente geschie-
deniss aangetoond had. 

Omm dat nu te voorkomen, was het zaak de maatschappij van zijn overheersend 
individualistischee instelling te zuiveren en ervoor zorg te dragen dat alleen het al-
gemeenn belang nagestreefd werd. Te lang talmen met het verdrijven van het Fran-
see 'egoïsme' en de zucht tot 'intrigue' was uit den boze, want dan zou men 'het 
roestt der oud kankerachtige geschillen en der Provinciale en stedelijke aanklevin-
gen,, die bij ons altoos den volksgeest verwoest hebben' niet in bedwang kunnen 
houden,, en zou de onafhankelijkheid opnieuw in gevaar zijn.102. We zien hier dat 
dee Tooneelkijkers de partijstrijd nog steeds latent aanwezig achtten. Naar eigen 
zeggenn juichten zij zelf 'vergetelheid van geledenen hoon en vergiffenis van vijan-
den'' toe,103 en zagen zij de redding van het land in een nationale eenheidsstaat on-
derr Oranje; een constitutionele monarch behartigde immers uitsluitend het wel-
zijnn van zijn volk, en daarmee het algemeen belang.104 Dat de Tooneelkijkers zich 
wildenn scharen onder Oranje is in overeenstemming met de conciliante geest van 
diee dagen, maar hun felle aanklachten tegen de politieke erfenis van de Franse tijd 
enn hun pogingen om het 'individualisme' te verdrijven, spreken een andere taal. In 
ditt opzicht is een opmerking over de betekenis van de term 'gemeen' op zijn 
plaats.. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de redactie hiermee een soci-

1000 Een periode die volgens de recensenten sterk werd opgehemeld in het treurspel Gaston en 
Bayard,Bayard, dat daardoor door hen dan ook volstrekt niet geaccepteerd werd. 
1011 De tooneelkijker 1, 100,439;/ .̂ 11,31, 138-139,274-275. 
1022 ld. II , 274-275. 
1033 Ibid., 32. 
1044 Ibid., 61. 
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aal-maatschappelijkee bevolkingsgroep aanduidde, maar gezien de politieke voor-
keurenn die zij dit publiekssegment toedichtte, is het ook mogelijk dat zij hiermee 
groeperingenn aanduidde met politieke opvattingen verwant aan die van de voor-
maligee patriotten. 

Bijj  de oplossing van de veronderstelde problemen kon het toneel goede diensten 
bewijzen.. Voorwaarde was wel dat dan het een en ander veranderd werd. Op de 
vermeendee nuttige taken van het toneel kom ik terug op p. 312-314. Eerst komen 
dee eisen van de recensenten aan de uitvoering van toneelstukken aan de orde. 

7.2.1.37.2.1.3 Vereisten ten aanzien van de uitvoering 

Zoalss gezegd, moesten de acteurs zich aan de vereisten van het drama aanpassen. 
Dee recensenten vonden dat acteurs in staat moesten zijn de 'geest' van de dichter 
tee vatten; hun spel moest passen bij het karakter en bij de situatie zoals die ge-
schilderdd waren.105 Ging het om historische personages of gebeurtenissen, dan 
wass ook de manier waarop zij volgens de overlevering bekend waren, van be-
lang.1066 Dit alles gold overigens vooral voor goede kunstwerken. Van een slechte 
dramatekstt konden de gebreken door het spel van de acteurs juist verhuld wor-
den.1077 Dit was echter niet altijd een pre. Bij een 'onzedelijk' toneelstuk was een 
goedee acteursprestatie niet aan te bevelen: die zou zo'n onzedelijk stuk immers 
'dragelijk'' maken.108 Ook kon het gebeuren dat bij poëticaal slechte stukken een 
meesterlijkee vertolking de toeschouwers die alleen naar de schouwburg gingen 
omm zich te vermaken, blind maakte voor de fouten in het drama, waarmee uitein-
delijkk het noodzakelijke opvoedingseffect verloren ging.109 In gunstige gevallen 

1055 Lof voor Snoek, Grevelink-Hilverdink en Jelgerhuis, kritiek op Rombach in: Alzire, of de 
Amerikanen;Amerikanen; voor Snoek en Evers in: Brutus; voor Wcsterman, Jelgerhuis en Rombach in: Edi-
pus;pus; lof voor Snoek, kritiek op Grevelink-Hilverdink en Westerman in: Mahomet; lof voor Snoek, 
Evers,, Jelgerhuis in: Achilles; De Cid; voor Snoek in: Michiel Adnaanszoon de Ruiter; voor Snoek 
enn Jelgerhuis in: Het weeskind van China; voor Snoek en Evers in: Zaïre. Kritiek op Jelgerhuis in: 
Hamlet;Hamlet; op Evers en Jelgerhuis in: Gaston en Bayard. Zie ook lof voor Rombach in de toneelspe-
lenn Palmerijn, of de Gallische kluizenaar; De verkeerde schaamte; De dichter en zijn huisgezin; 
kritiekk op Beynink in het blijspel Siegfried van Lindenberg, op Kamphuizen in het blijspel De 
verkwister,verkwister, of de eerlijke bedriegster; deze laatste omkleedde de markies uit het stuk met onvol-
doendee deftigheid: 
'[...]]  hij leere van SNOEK, wanneer deze in den Speler [of revenge-Praag] dronken optreedt, hoe 
eenn man van geboorte op het tooneel dronken moet voorgesteld worden.' (De Tooneelkijker II , 
307). . 
1066 Lof voor Snoek in: Het weeskind van China. 
1077 In Macbeth slaagde bijvoorbeeld Grevelink-Hilverdink erin - zoals vóór haar Ziesenis-
Wattierr - de afschuw in bewondering om te zetten; vooral in de slaapwandelscène werd de kijker 
'doorr schrik verrukt'. Zie ook de lof voor Kamphuizen wegens zijn tempering van een 'overdre-
ven'' rol in de toneelspelen De dochter der natuur en Natuur en pligt, of de zoon regter over zijn' 
vadervader en de lof voor Majofski in het blijspel met zang De ketellapper van St. Flour; zijn spe! was 
zelfss zo voortreffelijk dat de toeschouwer aangeraden werd het 'vodje' alleen om zijn spel te gaan 
zien. . 
1088 Zie de toneelspelen De tweede tartuffe, of de schuldige moeder; De dochter der natuur. 
1099 Menschenhaat en berouw. 
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daarentegenn werden de positieve kenmerken van de tekst juist door de toneelspe-
lerss versterkt. De karakters zoals die in het stuk beschreven waren, werden op het 
toneell  immers letterlijk door hen verlevendigd.110 Door middel van houding, ge-
baren,, mimiek, oogopslag en stem werden de hartstochten van het stuk 'veruiter-
lijkt'. 1111 De spelprestatie kon daarmee, in het treurspel, een bijdrage leveren aan 
hett roeren van de toeschouwer en zodoende was de acteur medeverantwoordelijk 
voorr het welslagen van het uiteindelijke doel, de zuivering der hartstochten. In het 
toneel-- en blijspel kon de acteur met een juiste karakterisering van zijn rol even-
eenss aan de educatieve functie van de voorstelling bijdragen, omdat hij met zijn 
spell  aan de opvoedkundige betekenis richting kon geven.112 

Naastt dit alles moest het acteursspel vooral ook kunstig zijn, in het treurspel al-
thans;; in het blijspel moest vooral 'natuurlijk' gespeeld worden - wat hieronder 
verstaann werd, legden de critici niet uit.113 Bij monde van Simon Stijl - wiens op-
vattingenn over speelstijl door de recensenten grotendeels gekopieerd werden in 
eenn artikel over de 'behoorlijke houding en gebaren op het tooneel'114 - spraken 
dee Tooneelkijkers zich algemeen uit voor de stelregel 'Nooit zonder zwier'.115 De 
gebarenn bijvoorbeeld moesten groter zijn dan in het dagelijks leven en de algehele 
houdingg moest voldoen aan de regels van de contrapost, de tegengestelde stand 
vann de verschillende delen van het lichaam. Bij dit laatste was het van belang dat de 
bewegingenn natuurlijk en vloeiend verliepen, in 'bevallige kromme lynen', en al 
naarr gelang de dichtmaat van het stuk 'breeder of beknopter, traager of sneller'.116 

Dee voordracht moest gepaard gaan met een 'geregelde uitgalming [...] boven de 
gewoonee spraak'.117 De declamatie moest eenvoudig en zuiver zijn, en mocht niet 
inn overdreven, woest en 'oplopend' geschreeuw ontaarden. Een correcte klem-
toonn en wisselingen van intonatie waren eveneens belangrijk. 

1100 Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Waren de rollen in een toneelstuk zwak geschreven, dan 
kondenn de toneelspelers er in veel gevallen weinig meer van maken; zie het toneelspel Tom Jones, 
tete Londen. 
1111 Kritiek op Grevelink-Hilverdink in Mahomet, en op Catharina Jelgerhuis in Hamlet; lof 
voorr Snoek en Evers om deze reden in Achilles, Jelgerhuis in Alzire en Evers in Brutus; deze laat-
stee zou nog slechts een van de weinigen zijn die de kunst van het declameren nog machtig waren; 
aann de declamatie voegde hij in zijn schildering van zijn rol 'de schrikkelijkste werking der hart-
stogten'' toe {De tooneelkijker II , 368). 
1122 Vergelijk Beijnink in de rol van de baljuw, in het historisch toneelspel De ekster en de 
dienstmaagd:dienstmaagd: toen hij bewijsstukken van de diefstal uit het stuk in de zak stak om die ter griffi e te 
deponeren,, 'nam hij de houding aan van iemand, die zich deze gelden op eene flinksche wijze wil -
dee toeëigenen; iets dat [hij ] had moeten achterlaten, om den schadelijken indruk, welken zulke 
grappenn maken op een onverstandig gemeen, altijd wanende, dat 's Lands beambten of magistra-
tenn het Land en den burger bestelen, of in zijne regten verkorten.' {De tooneelkijker I, 13). 
1133 Kritiek op Rombach in De gebroeders Philihert, of het misverstand. Lof voor de spelers in 
HetHet intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie. 
1144 De tooneelkijker II , 316-324. 
1155 Ibid.,3\9. 
1166 Ibid.,323. 
1177 Ibid., 319. 
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Omm aan deze eisen te voldoen, dienden de acteurs liefst van nature te beschik-
kenn over de juiste fysieke eigenschappen, passend bij het genre. Snoek had 'eene 
majestueusemajestueuse gestalte, edele houding en grootsch orgaan', wat hem bij uitstek ge-
schiktt maakte voor de tragedie, en ook zijn tegenspeelster Grevelink-Hilverdink 
hadd een edele houding, een aangename stem, buigzame gelaatstrekken en een een-
voudigee voordracht.118 Waar fysieke geschiktheid tekort schoot, moest de kunst 
dee natuur te hulp komen.119 Ook een juiste casting speelde in dit opzicht bij de 
waarderingg een rol; daarbij behoorden de regels van het decorum gevolgd te wor-
den.1200 Ook de met een bepaalde rol overeenkomende natuurlijke 'gemoedsge-
steldheid'' en 'beginselen' van een acteur werden als een voordeel gezien; Wester-
mann bijvoorbeeld was in het dagelijks leven tevens dichter, wat hem voor de rol 
vann de poëet in Rollers toneelspel De dichter en zijn huisgezin bij uitstek geschikt 
maakte.. In overeenstemming met dit alles werden in de recensies van de treurspe-
lenn edele, majestueuze, sierlijke, schilderachtige en buigzame houdingen, gebaren 
enn gelaatstrekken gewaardeerd.121 

Tegelijkertijdd was zogenaamd 'natuurlijk' spel noodzakelijk; de hartstochten moes-
tenn getemperd worden, overdrijving was uit den boze. Het sterven mocht bijvoor-
beeldd niet met een grote strijd gepaard gaan, maar moest, naar de voorschriften van 
onderr anderen Bilderdijk, als een 'zacht ogenblikkelijk ontslapen' voorgesteld wor-
den.1222 Was een rol dramatisch gezien overdreven, dan moest de acteur hem zoveel 
mogelijkk matigen door bedaard te spelen.123 Ten aanzien van de toneelspelen had-
denn de recensenten eveneens waardering voor acteurs die natuurlijk speelden; daar-
naastt moesten zij met 'kiesheid', 'waarheid' en 'kunst' te werk gaan.124 In de, met 
namee Franse, blij - en toneelspelen werd een vlot tempo gewaardeerd, dat met de 
snelheidd van de oorspronkelijke taal in overeenstemming moest zijn - het stuk werd 
anderss te langdradig.125 Veel aandacht kregen vaak de acteurs in de eerste emplooi-

1188 1bid. 297. 
1199 Ondanks haar goede lichamelijke eigenschappen, zo meenden de recensenten, kon bijvoor-
beeldd Grevelink-Hilverdink zich niet altijd meten met haar onverbeterlijke voorgangster Ziese-
nis-Wattier,, maar met gevoel, met een juist begrip van de verzen, een correcte plaatsing van de 
klemtoonn en met haar mimiek wist zij het spel van Wattier dicht te naderen, onder andere in Ma-
riaria  van Lalain. Ook 'mjacoba van Beieren speelde zij kunstig. 
1200 Lof voor Grevelink-Hilverdink in Adel en Mathilda; kritiek op de vertolking van Vosmeer 
(enn partage) in Gijsbrecht van Aemstel. Zie de kritiek op enkele actrices in het blijspel Het inter-
mezzo,mezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie. 
1211 Lof onder andere voor Jelgerhuis in Mahomet, Het weeskind van China, Achilles; voor de 
spelerss 'm Julius van Sassen; in Anthonius Hambroek; voor Snoek in Michiel Adriaanszoon de 
Ruiter;Ruiter; voor de spelers in Edipus; voor Snoek en Jelgerhuis in Mahomet; voor Jelgerhuis in Het 

 van China en in Zaïre; kritiek op Evers in Zaïre; lof voor Jelgerhuis in Achilles en mja-
cobacoba van Beieren; lof voor Grevelink-Hilverdink in Adel en Mathilda en in Maria van Lalain. 
1222 Zaïre. Zie ook de tempering in Michiel Adriaanszoon de Ruiter en Het weeskind van Chi-
na.na. Kritiek op Jelgerhuis in Gaston en Bayard. 
1233 Kritiek op Kamphuizen in De onechte zoon. 
1244 Lof voor Kamphuizen-Snoek in De ekster en de dienstmaagd; lof voor Rombach, kritiek 
opp Kamphuizen in De dichter en zijn huisgezin; kritiek op enkele spelers in het De verkeerde 
schaamte; schaamte; 
1255 Vergelijk het spel in de blijspelen De invloed der gelijkenis en De gebroeders Philibert, of 
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en,, maar voor ensemblespel hadden de recensenten ook waardering.126 

Hett belang dat de recensenten stelden in de uitvoering van de tekst, komt ook tot 
uitingg in de waarde die zij aan kostuums en decoraties hechtten. De kostuums ont-
vingenn lof als ze bij de situatie en de karakters pasten, en wanneer de kleding het 
helee stuk door enige samenhang vertoonde. De decoraties werden geacht bij de (his-
torische)) situatie en de locatie te passen, al was dat niet altijd mogelijk wanneer er 
eenvoudigg geen echt passend decor voorhanden was.127 Met name wat betreft het 
decorgebruikk in het treurspel waren de recensenten van mening dat de decoraties 
ertoee behoorden mee te werken de held van het stuk op de voorgrond te plaatsen. 
Zoo hadden zij kritiek op de nieuwe decoraties in Michiel Adriaanszoon de Ruiter, 
diee het oog te zeer van het admiraalsschip afleidden door de aanwezigheid van an-
deree schepen op de zijschermen, en te weinig de pracht van de Hollandse vloot lie-
tenn zien. Lang niet altijd werd volgens de recensenten aan de eisen voldaan. Zij we-
zenn erop dat de schouwburg in het algemeen een voortreffelijke collectie bezat, die 
terr verhoging van zijn status best getoond mocht worden.128 Bovendien, zo vonden 
dee critici, kon een luisterrijke voorstelling van met name treurspelen bijdragen tot 
eenn geregeld bezoek aan voorstellingen van dit genre door het 'gemeen'. Dit publiek 
zagg volgens de recensenten immers graag de zintuigen geprikkeld, en door aan dit 
onschuldigg verlangen te voldoen, kon bereikt worden dat het 'volk' naar mooie en 
opvoedkundigg waardevolle voorstellingen gelokt werd.129 

7.2.1.47.2.1.4 Maatschappelijke functie van het toneel 

Zoalss gezegd, meenden de recensenten dat het toneel behulpzaam kon zijn bij het 
uitroeienn van wat zij zagen als het 'egoïstische kwaad'. Het medium toneel was 
daarvoorr zelfs bij uitstek geschikt, omdat juist hier het 'beschaafde' deel van de 
natiee invloed had op het 'onbeschaafde' deel.130 De schouwburg was bovendien 
eenn plaats van 'gezellige', maatschappelijke vereniging en was daarom, in tegen-
stellingg tot de veel beperkter huiselijke kring,131 bij uitstek geschikt om algemene 
denkbeeldenn en 'volksdeugd' aan te kweken.132 Ook leende de aanschouwelijke, 

hethet misverstand en in (het Duitse) toneelspel De gevolgen van één eenige leugen. 
1266 Kritiek op Kamphuizen, Van Hulst en Catharina Jelgerhuis in De tweede tartuffe, of de 
schuldigeschuldige moeder. Lof voor de spelers in het blijspel De huisdokter. 
1277 Athalia. Kritiek op de kleding en de decoraties in De tweede tartuffe, of de schuldige moe-
der;der; op de kleding in De ekster en de dienstmaagd; kritiek op de decoraties in De verkeerde 
schaamte;schaamte; kritiek op de kostuums in Natuur en pligt; op de kostuums en de decoraties in Tékéli, 
ofof het beleg van Mongatz; kritiek op de kostuums in Michiel Adriaanszoon de Ruiter; lof voor de 
kostuumss in Mahomet; kritiek op de kostuums en decoraties in Alzire, of de Amerikanen. 
1288 Kritiek op de kostuums van Van Hulst en Westerman in Michiel Adriaanszoon de Ruiter; 
loff  voor die van Snoek in Mahomet; kritiek op de decoraties en de kostuums in Alzire. 
1299 Lof in dit opzicht voor de decoraties en de kostuums in Brutus. 
1300 De tooneelkijker II , 475. 
1311 Over 'huiselijkheid' zie: E. Krol, De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de 
Noord-NederlandseNoord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840 (Hilversum 1997). 
1322 De tooneelkijker lil,  101. Deze gedachtengang werd geopenbaard in een ingezonden stuk, maar 
omdatt de redactie het artikel met lovende woorden ('wijsgeerig' en 'diep doordacht') vergezeld deed 
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zintuiglij kk waarneembare aard van het toneel zich uitstekend voor educatieve 
doeleinden,, beter dan koele betogen of levendige verhalen en schilderijen. Op het 
toneell  zag en hoorde men de helden zelf, en als de plicht hen gebood zich op te of-
feren,, moest de toeschouwer zich wel verbeelden dat die opoffering ook voor hem 
geschiedd was. Het werd vervolgens voor de bezoeker een erezaak de deugden van 
dee toneelheid na te volgen.133 

Hett toneel kon zijn staatkundige taak echter alleen naar behoren vervullen wan-
neerr zowel in de schouwburg als in het toneelbestel enkele veranderingen doorge-
voerdd werden. Zoals de situatie nu was, werd niet het algemene, maar juist het 
individuelee belang gediend, meenden de critici . Een van dee noodzakeli jke maatre-
gelenn was het aankweken van een 'nationale smaak'. Daartoe moest het buiten-
landsee 'pru lwerk' met zijn individualistische strekking vervangen worden door 
echtt nationale, Nederlandse stukken, zodat het toneel weer werd wat het vroeger 
was: : 

[...]]  de wieg onzer rijke en krachtige moedertaal, de voedster der goddelijke Poëzij, de 
spiegell  van der vaderen moed en deugd, de baak van christelijke zeden, de schepper van 
eenenn openbaren volksgeest, het plechtanker van staat; [...] niet - het Theater van vreem-
dee zeden, grondbeginsels en gewoonten.134 

Eenn andere maatregel was gericht op het bestuurssysteem van de schouwburg. 
Hett pachtsysteem uit het tweede decennium van de negentiende eeuw werd ver-
oordeeld,, omdat het slechts het eigenbelang van de pachters diende. De schouw-
burgg werd door hen 'als fabrijk' bestuurd, waar 'woeker en kunst' verenigd wer-
den.1355 Daar, 

waarr het volk vergadert, en al de standen der maatschappij, alleen door de zitplaatsen ver-
deeld,, in aanraking komen, is het noch staatkundig, noch zedelijk goed gezien, smaak, 
kunst,, volksgeest, deugd en godsdienst voor de beurs van tooneelspelers in de weegschaal 
tee stellen.136 

Al ss het toneel een algemeen staatkundig doel moest dienen, dan was medewerking 
vann het 'gouvernement' noodzakelijk. Toezicht én subsidie van stads- of staatswe-
gee moesten borg staan voor de programmering van nationaal vaderlandse stukken, 
voorr de geldelijke beloning van de dichters en voor het leven en de oude dag van de 
toneelspelers.1377 Van bovenaf opgelegde dwang bij de verandering van het repertoire 
achttee de redactie overigens uit den boze; censuur vonden zij despotisch, het volk 
moestt zelf voor de repertoire-veranderingen vatbaar gemaakt worden.138 

gaan,, neem ik aan dat zij zich met de inhoud wel kon verenigen. Andere aspecten uit het artikel ko-
menn bovendien ook in recensies terug, zoals de nadruk op de 'zinnelijkheid' van het toneel van die 
dagen,, en de noodzaak om het kinderlijke 'volk' door een vaderlijke hand te laten besturen. 
1333 Ibid., 101-103. 
1344 /rf. 1,291. 
1355 ld. II , 401 (ingezonden); ld. I, 187. 
1366 ld. II , 484. 
1377 ld. I, 353, 400; ld. II , 242; ld. III, 3. 
1388 ld. I, 320; ld. II , 242. 
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Tenn behoeve van de nationale smaak zou de overheid of het stedelijke bestuur 
verderr borg moeten staan voor de begunstiging van het nationale theater boven de 
buitenlandsee schouwburgen in het land. Hun aantal zou op zijn minst beperkt 
moetenn worden, en er zou een verbod moeten komen op de gelijkstelling van de 
speeldagenn van de buitenlandse theaters met die van de nationale schouwburg.139 

Eenn directie 'uit den hoogeren kring der maatschappij verkozen en vooral van 
eenenn beproefden smaak' moest zorg dragen voor de samenstelling van het reper-
toire,, voor het personeelsbeleid, voor de ordonnantie van de decoraties en de kos-
tuums,, voor het contact met toneeldichters en voor de opleiding van jonge to-
neelspelers.. Een regelmatige toneelkritiek tenslotte moest de controle op dit alles 
uitoefenen.1400 Zoals we gezien hebben, werd een deel van de ideeën verwezenlijkt 
toenn in 1820 een nieuwe directie het bewind van de schouwburg in handen kreeg. 

7.2.1.57.2.1.5 Confrontatie met het publiekssucces 

DeDe tooneelkijker achtte het toneel in 'verval', maar weet dit niet aan het 'Pu-
bliek'.1411 Hiermee doelde het tijdschrift op het 'niet-denkende' deel, dat in de 
schouwburgg geen voedsel voor de geest, maar 'voedsel voor de zinnelijkheid' 
zocht.1422 Het was aan het denkende deel der natie om te zorgen dat het 'volk' met 
eenn aanbod van 'goede' stukken toch aan zijn trekken kwam.143 De publiekssmaak 
wass nog niet helemaal 'verbasterd', want 'goede zedelijke Verzen' werden volgens 
dee redactie nog wel degelijk bezocht; er was hoop dat het verval te keren viel.144 

DeDe tooneelkijker sprak in eerste instantie het dagelijks bestuur van de schouwburg 
opp het verval aan, die volgens haar foute stukken programmeerde; later ook het 
rijkk en de gemeente, die voor een juist aanbod zorg zouden moeten dragen. Ook 
letterkundigee genootschappen, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en ande-
ree tijdschriften werden tot actie gemaand.145 Die laatsten gaven naar zeggen van 
DeDe tooneelkijker het tijdschrift echter weinig steun.146 

Confronterenn we het oordeel van de recensenten van De tooneelkijker met het 
publiekssuccess (tabel 7.1-4), dan kunnen we constateren dat deze twee alleen bij 
dee canonieke publiekssuccessen grotendeels parallel liepen; bij de andere succes-
categorieënn was het oordeel van de recensenten wisselend ten opzichte van het pu-
bliekssucces.. Opvallend is dat van de langdurige successtukken veel treurspelen 
doorr de recensenten positief gewaardeerd werden, en dat van de tijdelijke succes-
stukkenn veel toneelspelen negatief of uiterst negatief besproken werden. 

1399 ld. II, 243-245. 
1400 ld. II, 247-249. 
1411 ld. 1,23; 431. 
1422 ld. II, 274-275; ld. III, 107-108 (ingezonden). 
1433 ld. I, 128, 439; ld. II, 273-274. 
1444 /e/. I, 153; /rf. III, 4, 141. 
1455 Id. I 23, 153; ld. II, 239-249,268-269, 271,408-410 (ingezonden), 473-474, 482,490; ld. III, 
2-3. . 
1466 ld. II, 490-491. 
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Hett oordeel van de recensenten was in eerste instantie bepaald door de dra-
matékst.. Dat oordeel spoorde met het pubiekssucces als de tekst in poëticaal op-
zichtt grotendeels voldeed aan de klassiek-classicistische schoonheidsidealen van 
dee recensenten en inhoudelijk overeenkwam met hun zedelijk en politiek-staat-
kundigg 'verlichtende' opvattingen; beide soorten denkbeelden representeerden, 
iederr op hun eigen terrein, de oude 'gevestigde' orde en waren tegengesteld aan de 
vernieuwingenn die aan het einde van de achttiende eeuw op zowel toneelgenolo-
gischh gebied (de opkomst van nieuwe genres als toneelspel of burgerlijk drama) als 
politiekk terrein (emancipatie van de burgerlijke stand) in gang gezet waren. Dat 
juistt de canonieke successtukken met de smaak van de critici overeenkwamen, is 
tegenn deze achtergrond niet zo opmerkelijk, aangezien tot deze categorie veelal 
oudee classicistische werken behoorden die - om welke reden dan ook - de tand 
dess tijds hadden doorstaan. Ook niet verbazingwekkend is dat juist succesvolle 
treurspelenn de waardering van de critici konden wegdragen, daar ook veel werken 
vann dit genre aan classicistische normen voldeden. 

Dee zedelijke en vooral de politiek-staatkundige inhoud legde bij de waardering 
vann de recensenten uiteindelijk een groter gewicht in de schaal dan de poëticale re-
gels.. Als niet alle kunstregels in acht genomen waren, maar de opvoedkundige 
waardee wel in orde was, waren de recensenten in hun oordeel nogal eens neutraal 
(+-).. Zeer negatief over de succesvoorstellingen waren de Tooneelkijkers als de 
dramatekstt indruiste tegen de educatieve normen van de redactie. Dit was vaak het 
gevall  bij de afgekeurde toneelspelen uit de categorie 'tijdelijk succes'; deze tamelijk 
nieuwee stukken waren naar de mening van de recensenten vaak uitsluitend gericht 
opp spectaculair vermaak en propageerden naar hun zeggen soms 'revolutionaire' 
ideeënn ten aanzien van de gelijkstelling van de standen - wat nog veel erger was. 

Volgenss de critici voldeden de spectaculaire en nog meer de politieke elementen 
inn deze werken voornamelijk aan de behoeften van de 'volkse massa', voor wie dit 
belangrijkee redenen zouden zijn om de schouwburg te bezoeken. Als de recen-
sentenn met deze massa een kleine, mogelijk politiekbewuste, subgroep voor ogen 
hadden,, zou dit hout kunnen snijden; niets wijst er echter op dat deze elementen 
doorslaggevendd waren voor het schouwburgbezoek van de 'massa' anonieme 
theatergangerss als geheel. Dat het publiek zich door andere factoren liet leiden dan 
diee welke de recensenten van belang achtten, maken de tabellen 7.1-4 duidelijk. 
Datt die factoren het tegenovergestelde representeerden van wat de Tooneelkijkers 
voorstonden,, is daarmee nog niet gezegd. In tegendeel: het sterk wisselende oor-
deell  van de recensenten - nu eens positief, dan weer neutraal of negatief - zowel 
tenn opzichte van de succesvolle als van de niet-succesvolle voorstellingen duidt er 
juistt op dat het anonieme publiek zich aan de criteria van de Tooneelkijkers een-
voudigg niets gelegen liet liggen. Classicistisch of niet, educatief 'geschikt' of niet, 
allee soorten werken komen in de succescategorieën voor. De criteria van De 
tooneelkijkertooneelkijker speelden dus geen rol in het publiekssucces. De vraag welke ele-
mentenn voor het grote publiek wel telden, is hiermee niet beantwoord. Onbekend 
blijf tt bijvoorbeeld of andere kenmerken van de dramatekst een rol speelden, of dat 
hett publiek prioriteit legde bij de opvoering van de tekst, die bij de redactie van De 
tooneelkijkertooneelkijker op de tweede plaats kwam. 
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7.2.22 Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen 
HetHet tooneelklokje. Nuttig en lastig 

DeDe arke noach 's 

7.2.2.17.2.2.1 Toneelkritiek 

Dee toneelrecensies in de drie gekozen tijdschriften varieerden in lengte, van enke-
lee tot, ruwweg, 2400 woorden. Het kritisch lampje en Het tooneelklokje bespra-
kenn het toneelprogramma vrijwel van dag tot dag; De arke noach's gaf met grote-
ree tussenpozen commentaar en leverde in het algemeen ook iets langere recensies 
dann de eerste twee. De argumentatie van het oordeel in deze drie bladen was lang 
niett altijd zo uitgebreid als in De tooneelkijker het geval was; soms werd het oor-
deell  helemaal niet gemotiveerd.147 De meeste kritieken werden door de reguliere 
recensent,, Anton Cramer,148 geschreven, maar men treft ook wel ingezonden 
stukkenn aan. De status hiervan is niet altijd duidelijk; in sommige gevallen was de 
inzenderr duidelijk fictief, in andere gevallen lijk t hij een vaste mede-auteur te zijn, 
diee zijn kennis bijvoorbeeld op een ander gebied dan het zuiver toneelmatige ten 
bestee gaf.149 Ik ben er van uitgegaan dat ook de ingezonden mededelingen de geest 
vann het tijdschrift weerspiegelden.150 

Dee mening die in de drie periodieken geventileerd werd, was een andere dan die 
vann De tooneelkijker. Waar deTooneelkijkers ernaar streefden de oude 'goede smaak' 
opp het toneel weer in te voeren, volgde Cramer naar eigen zeggen de mode na. 

72.2.22 Poëticale vereisten 

Inn de recensies van opgevoerde treurspelen waren de 'klassieke' regels van de poë-
ticaa doorgaans niet doorslaggevend voor een positieve waardering. In de tijdschriften 
werdd weinig aandacht aan de poëticale kenmerken van dit genre besteed151 en als 

1477 Om deze reden is het aantal verwijzingen naar de voorstellingen in deze paragraaf kleiner 
dann in de vorige. N.B.: Als het oordeel bepaald werd door een incidenteel optredende liefhebber 
off  debutant of een slechte spelprestatie wegens ziekte, is dat niet opgenomen, omdat het mij voor-
all  gaat om structurele overwegingen. 
1488 Z iep. 293, noot 18. 
1499 Di t lijk t het geval te zijn bij de muzikale beoordelingen in De Arke Noach 's. De inzender schreef 
inn deel 7 van dit blad: 'Meermalen met goed succes met dit vaartuig mede gevaren hebbende, twij -
fell  ik niet of de stuurman van hetzelve zal het onderstaande ook wel willen inschepen' (DAN 7 (1834) 
X,, 344). In deel 6 staat te lezen, dat sinds de dagbladen toneelrecensies publiceren, wij 'niet vele 
stukkenn in dien geest de redactie der Arke Noach 's ter plaatsing ingezonden' hebben (ld, 6 (1832) 
XI ,, 340); beide referenties suggereren een vaste medewerker. Als gezegd werkte volgens Hans de 
Groott (Scenarium 4, 134) J.F. AlberdingkThijm aan dit tijdschrift mee {zie p. 294, noot 19). 
1500 Ofschoon in deel 7 van De Arke Noach's opgemerkt werd dat de redactie de ingezonden 
stukkenn over de schouwburg zou plaatsen 'al ware het ook geheel strijdig met onze opinie' (DAN 
77 (1834) I, 18), heb ik niet de indruk dat dit laatste dikwijl s voorkwam; wel gebeurde het dat de 
regulieree criticus expliciet instemde met de mening van de inzender. 
1511 In een recensie van De boodschaplooper uit behoefte werd de geringe mate aan poëticale re-
flectiee impliciet door de recensent erkend, al maakte hij daarbij geen onderscheid tussen de ver-
schillendee genres: 'Tot heden hebben wij nimmer omtrent eenig stuk groote uitweidingen gebe-
zigd'' (Het tooneelklokje, 186). 



7.27.2 Receptie 317 7 

datt wel gebeurde, was het vooral om aan te tonen dat de oude poëticale voorschriften 
alss criterium voor de waardering niet bruikbaar waren.152 Zo beoordeelden volgens 
DeDe arke noach's de 'Hoofd-Aristarchen onzer letterkunde', met wie de recensen-
tenn van het gezaghebbende literaire blad Vaderlandsche letteroefeningen bedoeld 
werden,, het negentiende-eeuwse vaderlands treurspel Groningen ontzet van Ruijl 
vanuitt een geheel verkeerde invalshoek. Zij hadden naar zeggen van De arke no-
ach'sach's vooral kritiek op de structuur van het stuk en op de verzen, maar vanuit dit 
perspectieff  moest het stuk helemaal niet beschouwd worden. Het was volgens De 
arkearke noach's een 'krijgsspel', en dit (sub)genre kenmerkte zich inderdaad door een 
minderr belangrijke inwikkeling en intrige; niettemin was het de moeite van het ver-
tonenn waard, vanwege het genot van de tentoongespreide voorvaderlijke deugden 
enn moed. Die vergoedden volgens de criticus het gemis aan de zuivering van de harts-
tochtenn die een treurspel eigen was. Andere 'oorspronkelijke' schoonheden van het 
stukk - 'de uitmuntende kleur des tijds' waarin het stuk zich afspeelde153 en het Ne-
derlandsee karakter van de taal, die tussen de 'droge stroefheid' van het Frans en het 
'burleske'' van het Duits in stond - bewogen de criticus het stuk te rangschikken naast 
dee oorspronkelijke werken van Wiselius, Bilderdijk en Klijn , wat gezien het blijk-
baarr geringe klassieke/classicistische gehalte van het stuk enigszins provocerend was. 
Ookk Bousquets treurspel Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syracuse behoorde niet 
tott de topstukken als het op de verzen en de samenstelling aankwam. Toch had ook 
ditt werk grote verdiensten als men het vanuit het juiste perspectief bekeek, in dit 
gevall  als een tafereel waarin De Ruiter in zijn gewone menselijke eigenschappen ten 
tonelee gevoerd werd.154 

Eenn gunstige waardering van de opgevoerde treurspelen werd niet bepaald door 
klassieke/classicistischee poëticale vereisten, maar door de vraag of de voorstellin-
genn onderhoudend waren. Het vaderlands treurspel Amsterdam in 1672 van 
Bousquett bijvoorbeeld keurde Cramer om deze reden af; dit negentiende-eeuwse 
stukk vond hij vervelend en ouderwets, onder meer omdat door het ontbreken van 
vrouwenrollenn de belangstelling van de toeschouwer teloor zou gaan. Het meest 
boeiendee lijk t Cramer evenwel de uitvoering van de treurspelen gevonden te heb-
ben.. Verreweg de meeste aandacht in de recensies van dit genre ging uit naar dat-
genee wat te aanschouwenn was: voornamelijk de spelprestatie van de acteurs, in iets 
minderee mate de decors en de kostuums. Dit maakt het ook begrijpelijk dat de re-
censentt zowel de loftrompet kon steken over tragedies die naar de oude poëticale 
voorschriftenn geschreven waren, als over moderne treurspelen die in meer of min-
deree mate tegen de regels in gingen. 

Dee recensent had een voorliefde voor toneelspelen. Waar de schrijvers van De 
tooneelkijkerdetooneelkijkerde voorkeur voor veel van deze stukken afdeden als 'Barbaarsche wan-
smaak',, gaf Cramer ronduit toe dat hij 'een Kotzebuaan, een Pixericourt' was.i55 Dit 

1522 Wel lijken deze voorschriften nog bruikbaar te zijn bij de etikettering van het genre; de on-
derstaandee twee voorbeelden werden blijkbaar ten onrechte als 'treurspel' geafficheerd. 
1533 Die kwam onder meer tot uiting in het 'gebruik der tale Kanaans, ter dier tijd bij [de gere-
formeerde]]  geloofsgenooten zeer in zwang' (DAN 6 (1832) XII , 360-361 (ingezonden). 
1544 DAN 1 (1827) XII , 352-353. 
1555 Het kritisch lampje, 25. 
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goldd niet alleen voor zijn rol als toeschouwer; zelf had hij - naast balletten en bal-
let-pantomimess - ook enkele toneelspelen geschreven. Zo werden van zijn hand bij-
voorbeeldd Het visscbers-meisje, of de ruïne aan den oever van den Rhijn en Rosina 
vanvan Montessi, of de wanhoop der eerzucht in de Amsterdamse schouwburg opge-
voerd,, het eerste in 1813-1815 en 1839; het tweede in 1814. 

Watt hij in toneelstukken van dit genre zo waardeerde, waren de 'rijke schilde-
ringen'1566 en, vooral, de blijkbaar kenmerkende 'karakterschets'.157 Die waren 
naarr zijn mening van veel groter belang dan de 'klassieke' regels voor de structuur 
vann de dramatekst, die bepaalden dat de tonelen op een logische wijze aaneenge-
knooptt moesten worden. Tegenstrijdigheden, ook in de inhoud, vond hij geen be-
zwaar;; in tegendeel, in het melodrama waren onwaarschijnlijkheden juist de 'ra-
goutsaus'' van het stuk.158 De belangrijkste voorwaarde voor zijn waardering was 
datt het stuk onderhoudend was, en daaraan droegen de genoemde kenmerken in 
hogee mate bij.159 Om deze reden was hij het met de Tooneelkijkers eens dat een to-
neelspell  geen lange monologen moest bevatten; te veel gejammer maakte een stuk 
err niet boeiender op.160 Dat toneelspelen schadelijk voor de goede zeden waren, 
zoalss sommigen beweerden, kon Cramer niet onderschrijven. Juist in toneelstuk-
kenn van dit genre, en met name in die van Iffland en Kotzebue, werd de booswicht 
aann het einde ontmaskerd en zegevierde de deugd. Net als in het treurspel had dit 
alss effect dat de toeschouwer het ongeluk eerbiedigde, en ook dit morele aspect 
wass een motivatie voor Cramers gunstige oordeel voor het genre.161 Daarentegen 
hadd hij weinig waardering voor bloedige taferelen, die hij vermoedelijk tegen de 
vereistee kiesheid vond indruisen.162 

Inn de recensies van de blijspelen werd een gunstig oordeel meestal gemotiveerd 
opp grond van het komische of 'luimige' karakter van de dramatekst, maar gede-
tailleerdee opmerkingen over de poëticale verdiensten of gebreken waren ook nu 
schaars.. Het lijk t weer voornamelijk te gaan om de vraag of de voorstelling boei-
endd was.163 Aan subtiele humor die dee zeden en gewoonten van stad en land op de 
korrell  nam, gaf Cramer blijkbaar de voorkeur. Om effect te sorteren moesten de 

1566 De kruisvaarders. 
1577 De boodschaplooper uit behoefte; De twee serjanten. 
1588 DAN 7 (1834) III , 80; Zie De boodschaplooper uit behoefte; De twee serjanten. 
1599 De twee serjanten. 
1600 Kritiek op De graaf van Waltron, of de subordinatie en op Nathan van Genève. 
1611 DAN 7 (1834) X, 345-346. Di t was een reactie in een 'ingezonden' stuk, maar ook in niet-
ingezondenn artikelen vinden we opmerkingen van deze strekking: ld. 2 (1828) XI , 361; ld. 6 
(1832)) XII , 364. 
1622 De graaf van Waltron, of de subordinatie. 
1633 De recensent had, zoals hij zelf opmerkt, in tegenstelling tot veel anderen bijvoorbeeld wel 
degelijkk waardering voor het blijspel De schoolkameraad, of de gunsteling van den minister van 
Duvall  en Dumersan, juist vanwege de verschillende lachwekkende tonelen. Zo was de gebeurte-
niss waarbij 'de minister zijnen schoolkameraad, zijnen gunsteling, naar de bastille zendt, [...] juist 
niett nieuw; maar het is zoo koddig door den schrijver voorgedragen, dat hij den aanschouwer na-
genoegg tot lagchen dwingt.' (DAN 3 (1829) IX , 288-289). Zie ook het blijspel Het eiland van ver-
warring,warring, het historisch blijspel Teniers en, mogelijk, het blijspel Het kamertje van een waseb-
meisjemeisje - bij dit laatste zou de waardering ook alleen de uitvoering kunnen betreffen. 
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aardigheidjess natuurlijk wel begrijpelijk zijn; zij dienden derhalve aan de Neder-
landsee zeden en gewoonten aangepast te zijn.164 Was dit niet het geval, maar viel er 
nietteminn ook voor Nederlanders wat te lachen, dan was de recensent wel genegen 
overr de bezwaren heen te stappen. Verzachtende omstandigheden waren bijvoor-
beeldd platte grappen over de eerste standen, waarvan Cramer, in tegenstelling tot 
dee Tooneelkijkers, wel degelijk de lol inzag.165 Met name bij het blijspel bena-
druktee hij overigens het belang van het handhaven van de zedelijkheid. Anders 
dann bij De tooneelkijker het geval was, had hij hiermee uitsluitend de gewone, 
niet-politieke,, moraliteit op het oog. Het bezigen van 'vuile taal' en grove uit-
drukkingen,, zoals verwijzingen naar seksuele handelingen, wilde Cramer op het 
toneell  niet toelaten.166 

Verscheidenee zangspelen werden gehekeld, zowel om de soort muziek als om de 
prestatiee van de zangers. In zijn beoordelingen onderstreepte de recensent het be-
langg van de harmonie. Zoals de thema's en de melodieën met elkaar in verband 
moestenn staan, zo behoorde ook de muziek in zijn totaliteit in relatie te staan tot 
hett algemene karakter van de tekst.167 Al te veel kunstgrepen in de muziek vond 
hijj  academisch en niet geschikt voor de schouwburgzaal.168 Daarom had hij grote 
bewonderingg voor Mozart en Haydn, maar vond hij Cherubini en Cimarosa ou-
derwetss en te geleerd. Aan de andere kant had hij weinig op met de muziek van 
Auber,, die de harmonie verstoorde door een al te grote rijkdom aan instrumenten. 
Ookk liet deze componist te veel verschillende thema's horen die niet met een 
'hoofdonderwerp'' in relatie stonden. Rossini's muziek was doorgaans warm en 
rijk ,, maar kenmerkte zich volgens de criticus weer door te weinig kunst.169 

1644 Kritiek op Het landhuis aan den groten weg; De landjonker, voor de eerste maal in de resi-
dentie;dentie; De jonkman van zestig jaren. 
1655 Het landhuis aan den groten weg. 
1666 Kritiek op het blijspel De adellijke landman, ook op het toneelspel De jagtparttj van Hen-
drikdrik den Vierden; lof voor het geschiedkundig blijspel Hendrik de Vierde huisvader, of het drie-
konmgsfeestkonmgsfeest te Fontainebleau. 
1677 Kritiek op Het sprakelooze meisje van Portici; Het vrijschot, of de zwarte jager; De jonkvrouw 
vanvan het meir. Vergelijk daarentegen de lof voor de muziek in het romantisch toneelspel Preciosa, 
ofof het Spaansch heidinnetje. In het eerste stuk werd een groot deel van de muziek beoordeeld als: 
'[...]]  tamelijk onverstaanbaar en onregelmatig. De ouverture is zonder hoofdonderwerp en bevat 
nogtanss verschillende themas, welke geen van allen zijn uitgewerkt. Het accompagnement van 
denn zang heeft veel overeenkomst met de praeludiums, welke men kris en kras door elkander op 
dee liefhebbers concerten hoort maken. - Het effect der muzijk, hetwelk MOZART, HAYD N en an-
deree groote componisten wisten te vinden in den rijkdom en de juiste plaatsing hunner harmonie, 
heeftt AUBER meenen te vinden in den rijkdom, of liever, in de massa zijner instrumenten. Vier 
hoornen,hoornen, drie bazuinen, groote trom en triangel kunnen geweld genoeg maken, om het gemeen in 
verrukkingg te brengen.' (DAN 2 (1828) XI , 389); het tweede zangspel kenmerkte zich door een te 
geringee afstemming van het spel op de muziek en vice versa. 
1688 Kritiek op Faniska, of de zegepraal der deugd; De Horatiërs en Curatiërs. 
1699 Zie de recensie van Faniska, of de zegepraal der deugd, waarin Rossini vergeleken wordt 
mett Cherubini: 
'Inn eene opera van CHERUBINI zit fonds genoeg voor drie zangspelen, en door drie opera's van 
ROSSINII  ineen te smelten, zoude men, zonder iets te verliezen, zijn werk meesterlijk verbeteren.' 
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Dee recensent was in het algemeen niet bijzonder enthousiast over de opera, maar 
ditt had niet altijd met het genre als zodanig te maken. Hij was van mening dat na 
18200 opera's vaak op het repertoire gezet werden om de melodrama's van weleer te 
kunnenn weren, die weliswaar de kas gespekt hadden, maar door het nieuwe be-
stuurr beschouwd werden als schadelijk voor de goede zeden.17" Ook het treurspel 
zouu onder de programmering van zangspelen geleden hebben; de jonge élèves van 
hett zangspel beheersten de kunst van de mimiek nog niet altijd en degenen die dat 
well  deden, hadden hun talenten beter in de tragedie kunnen benutten.171 

Inn deze kritiek komt de oppositionele positie van de drie tijdschriften ten op-
zichtee van het toneelbestuur naar voren. Ik heb al opgemerkt dat de periodieken 
inn hun waardering voor het toneelspel en de betrekkelijke onverschilligheid jegens 
dee klassieke/classicistische voorschriften duidelijk afweken van de opinie in De 
tooneelkijker.tooneelkijker. Dit was geen toeval; Cramer voerde in veel van zijn geschriften ex-
pliciet,, maar ook wel metaforisch verhuld, strijd tegen de schrijvers van dit tijd-
schrift,, die zoals gezegd streden voor het behoud van de 'goede smaak' op het to-
neel.. Soms was Cramers kritiek mild plagend, andere keren venijnig priemend. Na 
dee bestuurswisseling van de schouwburg in 1820 werd inderdaad de programme-
ringg door de 'goede smaak' bepaald,172 en vanaf die tijd keerde Cramer zich tegen 
dee leiding van het theater. In zijn 'bezwaren tegen den geest des schouwburgs' 
somdee hij de veranderingen die de 'goede smaak' in het programmeringsbeleid te-
weegbracht,, nog eens op: men weerde voortaan alle stukken die 'niet als klassiek' 
beschouwdd werden en liet in plaats daarvan (onder meer) oude kluchten en treur-
spelenn en zogenaamd onschadelijke ballet-pantomimes vertonen.173 Gezien Cra-
merss genrevoorkeur is het niet verwonderlijk dat hij zich vooral ergerde aan het 
verdwijnenn van veel toneelspelen, temeer daar volgens hem diverse ballet-panto-
mimess heel wat aanstootgevender waren dan stukken van dit genre.174 Bovendien 
mistenn de opgevoerde Arlekïnades de eigenlijke bedoeling van het genre, het aan 
hett licht brengen van de zwakheden van anderen.175 

(DAN(DAN 6 (1832) IX (ingezonden), 283). Vergelijk Rossini's zangspel De jonkvrouw van het meir. 
Ookk kritiek op Haarlems verlossing, maar daarbij speelde ook de buitenlandse afkomst van de 
componistt en de vermeende concurrentie met het treurspel een rol. 
1700 Dv4N6(1832)XII ,364. 
1711 Naar aanleiding van Haarlems verlossing merkte hij op: 
'[de]]  eerste officier was ook een rare pantomimist, eenigermate of hij zijne leerjaren voor de pop-
penkastt had doorgebragt; alles bewoog als door draden. Een ontluikende steun voor het treurspel 
stondd en liep gelijk het behoorde [...] Moet het treurspel zich zijne jonge spruiten door het zang-
spell  zien ontnemen?' (DAN 7(1834) II I (ingezonden), 80. 
1722 Zie p. 44-48, 292 van deze studie. Ook o.m. Pandora, 83; Het tooneelklokje, 17-21; 180. 
1733 Het tooneelklokje, 17-18. 
1744 Zo merkte hij op: 
'[...]]  ja! En de duitsche Drama's, zelfs dezulken welke eene zedelijke strekking hebben, voert men 
niett ten tooneele. Maar daar komen sprekende beelden in voor ... en, de Pantomimes schaden 
daarentegenn niet. Hoe onbevoegd de Colombine ook nederzinkt, het oog iijd t niet, wanneer zij 
slechtss eene diemeten broek aan heeft.' (Het tooneelklokje, 18). 
1755 Op het Amsterdamse toneel bestierde 'de tooverroede alleen [Arlequins] gangen [...] hij 
herscheptt door dezelve boerenwoningen in paleizen, aschbelten in tuinpriëelen, goede geniën in 
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Hett voornaamste bezwaar tegen de programmering naar de 'goede smaak' was 
volgenss Cramer evenwel dat niet geluisterd werd naar de 'stem van een algemeen'. 
Di tt algemeen publiek wenste, in tegenstelling tot het toneelbestuur, 'nieuwighe-
den',, waaronder begrepen werden négentiende-eeuwse treur- en blijspelen, Duit-
see toneelspelen en balletten met een kritische inslag.176 Huiselijke taferelen deden 
hett bij de toeschouwers ook goed. Die werden wel eens vertoond, maar misten ef-
fectt door de slechte casting. Hierin lag een andere grief verscholen: de leerling-to-
neelspelerss werden niet meer zoals vroeger gerecruteerd uit het aanbod van de 
kleinee tonelen waar zij een grondige praktische oefening ondergaan zouden heb-
ben,, maar uit het Fonds voor toneelspelers. Ook werd hen, wanneer zij op het 
grotee toneel begonnen, niet een rol uit een lager emplooi toebedeeld, zoals eertijds 
dee gewoonte was; zij verschenen meteen in de eerste rollen. 

Hett gevolg van dit alles was volgens de criticus dat het publiek de schouwburg 
dee rug toekeerde. Ironisch merkte hij op: 

Datt gedeelte van het Publiek, hetwelk men op dezen oogenblik juist zoo verlicht niet noe-
menn kan en in deszelfs domheid gaarne alles ziet, dat het aangenaamste is177 

bleeff  thuis of bezocht de 'mindere' theatertjes waar de zogenaamde 'wangedroch-
ten'' wel vertoond werden; de eerste standen gingen naar de buitenlandstalige 
schouwburgenn in de stad.178 

Dee reactie van het bestuur was volgens Cramer eigenzinnig. Om de schijn op te 
houdenn dat de goede smaak wel degelijk ook door het publiek in de zaal gesteund 
werd,, organiseerden de bestuurders bij tijd en wijl e claques - 'als eene uitvinding 
vanvan verlicht verstand', zo voegde de recensent er spottend aan toe.179 In werke-
lijkheidd verschilden volgens hem de meningen tussen bestuur en publiek, en dit 
stondd de vestiging van een nationaal toneel in de weg. Een werkelijk nationaal to-
neell  was immers een toneel van het algemeen publiek. De politiek van de com-
missarissenn droeg echter niet bij tot de vorming van een nationaal toneel in deze 
zin;; degenen die naar eigen zeggen de 'algemene' zaak een warm hart toedroegen, 
bevorderdenn naar de mening van de recensent niet de eendracht, maar juist de 
scheidingg der geesten.180 

Nadatt in juli 1824 Jan van 's-Gravenweert zich als nieuwe commissaris met het 
programmaa ging bemoeien en het repertoire veranderingen te zien gaf, verander-
dee de kritiek van toon; nu een van de voormalige redacteurs van De tooneelkijker 

duivelen,, maar zeldzaam schenkt hij ons al schertsende een tafereeltje, waarvan het hoofdoog-
merkk moet zijn, het belagchelijke onder eenen zekeren schijn van ernst aan den dag te brengen, 
denn schalk te ontmaskeren en aan de bespotting over te geven.' {Het tooneelklokje, 49). Cramer 
zelff  schreef wel kritische balletten. 
1766 Het tooneelklokje, 3-4. Zie voor de tegenstelling tussen de smaak van de commissarissen en 
hett publiek onder meer ook Pandora, 4. 
1777 Het tooneelklokje, 17. 
1788 Het tooneelklokje, 17-19. 
1799 Het tooneelklokje, 3. Onder meer ook Pandora, 31. 
1800 Zie ook Pandora, 7, waarin met name de claque niet passend gevonden werd voor een na-
tionaall  toneel. 
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bestuurderr geworden was, werd het commentaar stekelig en beschuldigde de re-

censentt de commissarissen van huichelarij.181 Eertijds had de redactie van De 

tooneelkijkertooneelkijker nog somber geprofeteerd: 

[...]]  door het melodrama verdierlijkt, is er slechts nog een stap noodig, om de menigte te 

verbeestelijken;verbeestelijken; langzamerhand zullen zij toch, even als de Romeinen, de beesten willen 

zienn vechten, om zich daarna in het gezigt van het verscheuren van wilde dieren, om van 

naaktee worstelaars hier niette gewagen, te vermaken!... Dit zou ijsselijk zijn.182 

Enn wat trof Cramer nu op het toneelprogramma aan: optredens van dieren - ver-

moedelijkk in het groot heldenballet Almanzor en Moraïme, of de standaard van 

GeneveGeneve (1825)183 - en halfnaakte worstelaars in het bal let-pantomime Milo van 

CrotonaCrotona (1826).184 Cramers pijlen waren in het bijzonder gericht op Van 's-Gra-

venweert,, aangezien hij degene was die destijds de beestenmelodrama's zo fel had 

veroordeeld.1855 De kritiek betrof sinds 1824 dus vooral de geringe standvastigheid 

vann het toneelbestuur ten aanzien van haar poëticale en zedelijke principes. 

7.2.2.37.2.2.3 Vereisten ten aanzien van de uitvoering 

Waarr in de besprekingen van treurspelen de spelprestatie aan de orde kwam, valt 

opp dat met name Anton Snoek vaak met lauweren gekroond werd.186 Persoonli j-

kee motieven waren daaraan overigens vermoedelijk niet helemaal vreemd, aange-

zienn Snoek en Cramer het goed samen konden vinden.187 Toch speelde het spel wel 

1811 Het tooneelklokje, 179-185. Onder meer ook Pandora, 52-55, 58, 83. 
1822 De tooneelkijker II , 392. 
1833 '[...] thans is het veeltijds weder een theatre bestial, zoo als het bl. 74 van het tweede deel des 
tooneelkijkerss vermeld staat. [...] De beesten zijn, wel is waar, nu nog maar slechts ter gelegenheid 
derr balletten te zien, maar in de voorspelen zal men ze in het vervolg ook niet achterwege laten. 
Geduldd slechts! ik voorspel hetu.' {Het tooneelklokje, 183). Zie ook Ibid., 174-175. 
1844 In grote verontwaardiging schreef de criticus naar aanleiding van dit laatste: 
'[...]]  ik kan hen niet in vrede laten rusten, wanneer ik de hedendaagsche vertooningen aanzie. Zij 
hebbenn veel kwaads verjaagd, omdat zij het goede zouden inroepen. Nu zitten zij daar, die een-
maall  in dien geest spraken, en steunen het nationaal tooneel, welks val zij door hun doordacht 
tijdschriftt hebben willen verhoeden, door eenen Alcide Francais [Mil o van Crotona] in te roepen, 
diee in een anacreontisch ballet met tafel en gewigten werkzaam is.' {Pandora, 130). 
1855 Zie zijn opmerking: 
'Doorbladerr [De Tooneelkijker]. Lees het stukje omtrent de beesten melodrames en denk eens na 
wiee het geschreven heeft, of wel, wie er de hand toe geleend heeft, ter verlaging van dit gebroed 
uitt het kunstenkoor aan het IJ.' {Het tooneelklokje, 182). In De Arke Noach's wordt de identiteit 
vann de recensent impliciet prijsgegeven: 
'JANN de eerste tooneelkijker, de wreedaard, die honden en eksters verjoeg, heeft berouw van zijn 
euveldaden;; hij herroept de bannelingen en is grootmoedig als zij slechts zingen en niet spreken.' 
{DAN{DAN 3 (1829) II , 63; zie ondermeer ook: DAN 5 (1831) VIII , 284-285; Het Tooneelklokje, 17, 
179-184;; Pandora, 20, 83,130,155, 187). Deze zinsnede onthult dat Van 's-Gravenweert de auteur 
wass van de eerste recensie in het tijdschrift, gericht tegen De ekster of de dienstmaagd. 
1866 In Alzire, Athalia, Brutus, De Cid, Hamlet, Hariadan Barbarossa, Maria Stuart, Michiel 
AdriaanszoonAdriaanszoon de Ruiter, Sylla, of de bevrijding van Rome. Zie ook de toneelspelen Menschenhaat 
enen berouw en De speler, of Revenge-Praag en het blijspel De huigchelaar. 
1877 Met dank aan M. Keyser, die mij op de vriendschap van de twee wees. 



7.27.2 Receptie 323 3 

degelijkk een rol, want ook andere acteurs die soortgelijk toneelspel als dat van 
Snoekk te zien gaven, maakten de voorstellingen voor Cramer tot een succes.188 

Watt de recensent in Snoeks spel zo boeide, was met name de combinatie van 
'kunst'' en 'natuur'. De declamatie, de standen, de mimiek en de oogopslag van de 
spelerr waren altijd vooraf bestudeerd en, in letterlijke zin, 'veelbetekenend'. Het 
spell  moest goed gesoigneerd zijn, waarbij de acteur zich ook de geest van het stuk 
helemaall  eigen moest maken.189 Dan zou alles aan de kunstregels voldoen, die Cra-
merr hier nota bene wel van groot belang achtte. Toch was Snoeks spel tegelijkertijd 
natuurlijk,, zo vond Cramer. De overgang van gemoedsstemmingen wist Snoek bij-
voorbeeldd treffend en natuurlijk weer te geven.190 Dat was belangrijk, want als dit 
tee krampachtig gebeurde, veranderde de gezichtsuitdrukking zodra de speler be-
gonn te spreken, en 'ontfronste' het.191 Snoek wist echter de karakters zodanig naar 
waarheidd uit te beelden, dat men soms zelfs vergat dat men naar fictie keek. De ac-
teurr ging dan verder dan schildering en verbeelding, en schiep het personage dat hij 
moestt voorstellen; hij sprak en handelde in Michiel Adriaanszoon de Ruiter, te Syr-
acuseacuse bijvoorbeeld niet als De Ruiter, hij was daar de admiraal.192 Ook heel goed 
wass Snoek in het zogenaamde 'stille spel' dat hij voor ogen bracht wanneer zijn 
medespelerss aan het woord waren. In zijn mimiek wist hij dan de aandoeningen die 
dee woorden van zijn tegenspeler bij zijn eigen personage teweegbrachten zeer 
treffendd te vertolken.193 Hoewel Snoek door Cramer beschouwd werd als de 'bril-
jant',, moest het geheel naar de smaak van de criticus ook een 'ensemble' zijn; de an-
deree spelers behoorden 'edel' en 'op hun plaats' te zijn.194 

Somss werd de spelprestatie ondersteund door het grootse effect van het decor; 
dee grote toneelspeelkunst kwam tegen een luisterrijke achtergrond goed tot zijn 
rechtt en werd beter opgemerkt dan bij een schralere decoratie.195 Van zowel het 
decorr als de kostuums verwachtte Cramer dat zij historisch passend waren en een 
consistentt geheel vormden. De wijze waarop de kostuums volgens de overleve-
ringg bekend waren, was daarbij ook van belang. Het naar eigen fantasie moderni-
serenn van de kleding hoorde niet in het stedelijk theater, maar uitsluitend bij de 
reizendee toneelgezelschappen thuis. Speelden de acteurs een rol en partage, dan 
behoordenn zij steeds dezelfde kostuums aan te trekken - anders wist men niet wie 
nuu het ware personage was.196 Bij de decors was een zeker anachronisme toch 

1888 Bijvoorbeeld Helena de Bruin als abdis in Cheniers treurspel Fenelon, of de Kamerijkscke 
kloosterlingen;kloosterlingen; Muller-Westerman in Athalia; Engelman in De Cid. 
1899 Athalia. Vergelijk daarentegen de spelers in Tékéli, of het beleg van Mongatz. 
1900 Edipus (ingezonden). 
1911 Kritiek, op Muller-Westerman in Athalia. 
1922 Zie ook Athalia; Edipus (ingezonden); Michiel Adriaanszoon de Ruiter; Sylla, of de bevrij-
dingding van Rome. Vergelijk daarentegen een liefhebber in De onechte zoon en in Gaston en Bayard. 
1933 Edipus. 
1944 Alzire. Zie ook de toneelspelen Menschenhaat en berouw en De speler, of Revenge-Praag. 
Vergelijkk daarentegen Adel en Mathilda. 
1955 Sylla, of de bevrijding van Rome. 
1966 Kritiek op diverse aspecten van de kostuums in Ifigenia in Tauris en op Gijsbrecht van 
Aemstel.Aemstel. Ook op het toneelspel De kruisvaarders. 
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somss welhaast onvermijdelijk, omdat de decoraties in verschillende stukken ge-
bruiktt moesten worden.197 We zien dus dat Cramer, anders dan de Tooneelkijkers, 
dee prioriteit bij de uitvoering van treurspelen en niet bij de dramatekst legde, maar 
weinigg van de opvattingen van de Tooneelkijkers afweek wat betreft de invulling 
vann die uitvoering. 

Ofschoonn Cramer in zijn recensies van toneelspelen enige nadruk legde op poë-
ticalee kenmerken, achtte hij daar ook de spelprestatie van belang. Vooral een goe-
dee casting bepaalde zijn positieve oordeel, maar daaraan ontbrak het naar zijn zeg-
genn nogal eens.198 Saaie stukken konden door de acteursprestatie nog gered wor-
den.199 9 

Bijj  de zangspelen was volgens Cramer de harmonie in de uitvoering vaak ver te 
zoeken.. Het beste waren in het algemeen de koren, maar de solozangers misten dik-
wijl ss techniek en voldoende stembereik. Bovendien werd de zang regelmatig door 
hethet orkest overspeeld, maar dit was vooral aan de orkestmeester te wijten.200 De bes-
tee keus lag in zangspelen met weinig solisten en een groot aandeel voor de koren.201 

Sommigee zangspelen moesten het naar de mening van de criticus voornamelijk 
vann de fraaie kleding en het 'toestel' hebben, zoals Het sprakelooze meisje van 
Portici,Portici, of het oproer te Napels. Bijzonder fraai vond hij het toneel met de markt 
vann Napels in het derde bedrijf, waarvoor het toneel extra verbreed werd - een bij-
zonderheidd in die dagen.202 Ook de decoratie in het zangspel De jonkvrouw van 
hethet meir bekoorde de criticus zeer - het was alsof Waker Scott zelf 'bij de ver-
vaardigingg het presidium had bekleed'203 -, maar hier woog het decor voor hem 
niett op tegen de slechte muziek.204 Doelmatigheid en zinsbegoocheling waren an-
deree aspecten die bij het decor tot een gunstig oordeel leidden.205 

1977 Zie het Romeinse Forum dat voor Sylla gebouwd was. 
1988 De kruisvaarders; De graaf van Waltron, of de subordinatie. 
1999 Nathan van Genève. Vergelijk daarentegen De graaf van Waltron, of de subordinatie. 
2000 Het sprakelooze meisje van Portici; Het vrijschot, of de zwarte jager. 
2011 Zie het romantische toneelspel Preciosa, of het Spaansch heidinnetje. 
2022 Di t werd gekenschetst als: 
'[...]]  een ruim welgekozen tooneel, hetwelk aanduidde, dat men ook ons tooneel, zoowel als dat 
vann onze naburen, des verkiezende, kan uitzetten. Jammer, dat men het zoo zeldzaam doet.' 
(D^4N2(1828)XI,, 356. 
2033 DearkeNoacb,se(lS32)Xl,2>4l. 
2044 Ook: De Horatiërs en Curatiërs. Zie ook het romantisch toneelspel Preciosa, of bet 
SpaanschSpaansch heidinnetje. 
2055 Op deze punten plaatste Cramer enkele kanttekeningen bij de decoratie in Het sprakelooze 
meisje;meisje; in het tweede bedrijf was de achtergrond te smal, waardoor 'men geene visschersschuiten 
ontwarenn kon, die groepsgewijze aan het strand gelegen, eene doelmatige stoffaadje aan denzel-
venn schonken'; in het laatste bedrijf was het 'eene noodzakelijkheid den Vesuvius niet te lang te la-
tenn werken; - het wordt een illusie schendend iets, en maakt de ongewijden met de kunst der ver-
lichtingg en machinerie ten laatste bekend.' (DAN 2 (1828) XI , 356, 360). Zie ook de kritiek op het 
'li tt d'ange' in het treurspel Othello, dat 'regt klugtig zamengeflenst' was uit bestaande decorstuk-
kenn (Het tooneelklokje, 187). 
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7.2.2.47.2.2.4 Maatschappelijke functie van het toneel 

Dee maatschappelijke functie die Cramer het toneel toedichtte, komt voor een 
groott deel tot uiting in zijn kritiek op de commissarissen. Zij waren volgens hem 
bijvoorbeeldd niet consequent op het gebied van de marktwerking. Werd in De 
tooneelkijkertooneelkijker nog fel uitgehaald naar iedere vorm van commercie, nu moest het 
bestuurr inzien dat toneelvoorstell ingen ook fungeerden als produkten op de 
marktt van vraag en aanbod. Naar aanleiding van de opvoering van Milo van Cro-
tonatona meldde een fictieve briefschrijver met de naam 'Cris Cras' ironisch dat ook 
dee commissarissen moesten 

gehoorzamenn aan den geest der eeuw, en kunstverrigtingen bezigen om eenen Schouw-
burg,, aan het uiteinde dezer stad gelegen, vol te krijgen, te meer, daar er alle avonden tal-
looze,, in het centrum der stad, voor het publiek tot alle prijzen opengesteld zijn, alwaar 
treur-,, tooneel, blij - en zangspelen, wat meer is, melodrames van hunnen repertoire ver-
bannen,, opgevoerd worden [...] Wij beleven eenen tijd, waarin men alles moet aangrijpen, 
wanneerr men niet zinken wil , dit ziet men dan ook aan de Schouwburgen; en ik geloof 
gaarnee dat zij, die er eens anders over dachten, zulks nu ook wel inzien.206 

Dee kas werd echter met de verkeerde middelen gespekt, vond Cramer, overigens 
ookk nadat Van 's-Gravenweert in 1831 als commissaris verdwenen was. Zangspel 
enn ballet slokten een groot deel van het budget op, maar bekoorden voornamelijk 
doorr de decoraties. De kwaliteit van de acteurs had een lage prioriteit aangezien er, 
inn de jaren dertig, danig bezuinigd werd op de personeelskosten. De acteurs moes-
tenn bovendien in zoveel genres spelen dat zij in geen enkel emplooi konden uit-
munten.207 7 

Dee kritiek op de wispelturigheid van het toneelbestuur was misschien ook poli-
tiekk van aard. De zojuist aangehaalde 'Cras', die vermoedelijk als een soort alter 
egoo van de recensent fungeerde, riep Cramer op zijn scherpe kritiek te staken en 
hett bestuur en zijn gedrag te 'vergeven en vergeten'. Zowel de verwijzing naar dit 
politiekee adagium van de tijd als de naam 'Cras' roepen associaties op met de vroe-
geree partijstrijd, de oproep om die te vergeten ten spijt. De brief van Cras was ge-
schrevenn naar aanleiding van de eerder vermelde spotprent in Pandora, in het be-
zitzit van het tooneelklokje. Hier is van belang de centrale plaats die de 'oude deftige 
Heerr (uit het Tijdschrift de tooneelkijkery daarop inneemt, 'met zijn' gouden 
knopp op den wandelstok en den Tooneelkijker in de hand', zoals de begeleidende 
tekstt vermeldt. Die benadrukt 's mans deftige aanzien, dat contrasteert met het 
veell  eenvoudiger voorkomen van de figuur bij de weegschaal. Diens uitdossing 
bestaatt zo te zien uit een ouderwetse, korte pruik a l'ordinaire, een grote driekan-
tee hoed en een lichtblauwe overrok, het soort kleding dat volgens tekenaar-acteur 
Jelgerhuiss doorging voor de burgerlijke dracht uit het einde van de achttiende 
eeuw.2088 Zo vertegenwoordigt het figuurtje waarschijnlijk de achttiende-eeuwse 

2066 Pandora, 152-153; zie onder meer ook DAN 1 (1827)1, 14; ld. 5 (1831) IX, 317. 
2077 DAN, 5 (1831) IX, 310-319 (ingezonden). Onder meer ook Pandora, 52-55. 
2088 Jelgerhuis, Theoretische lessen, 309-313. 
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burgerr en vermoedelijk het 'algemeen' publiek dat Cramer zo na aan het hart lag. 
Achterr de 'Oude Heer' ging mogelijk Samuel Iperuszoon Wiselius schuil209 en in 
dee burger heeft de recensent vermoedelijk zichzelf afgebeeld.210 In elk geval con-
trasteertt deze burger met de meer aristocratische Oude Heer, en hier ligt het ve-
nijnn van de tekenaar-recensent. De Oude Heer Wiselius was in de achttiende eeuw 
immerss actief in de patriottenstrijd (overigens samen met onder anderen Kras, 
waarnaarr de genoemde 'Cris Cras' wel eens zou kunnen verwijzen, maar dat is 
speculatief).. Wiselius betoonde zich toen een voorstander van volkssoevereiniteit 
enn was een fel tegenstander van de 'aristocraten'.211 In de negentiende eeuw was er 
vann deze ideeën niet veel meer over en gedroeg de voormalige democraat Wiselius 
zichh als een deftige aristocraat die met zijn pleidooien voor de goede smaak212 

hooghartigg aan de voorkeuren van het algemeen publiek voorbij ging, zo lijk t de 
strekkingg van de kritiek.213 

Ui tt alle bezwaren tegen de 'goede smaak' valt op te maken hoe de recensent van 
dee drie tijdschriften dacht over de maatschappelijke functie van het toneel, die als 
volgtt samen te vatten valt. In tegenstelling tot De tooneelkijker zag Cramer niet di-
rectt een maatschappij-verbeterende functie voor het toneel weggelegd. Het voor-
naamstee doel lijk t hij te zien in ontspanning, al mocht het toneel niet indruisen te-
genn algemeen aanvaarde normen van fatsoen en zedelijkheid. Het middel waarmee 
ditt streven bereikt kon worden, was het democratische principe van raadpleging van 
hett 'algemeen' publiek. Dit publiek, voor wie de recensent als tolk lijk t te zijn op-
getreden,, was de doelgroep die het toneel moest zien te bereiken. Dan zou het to-
neell  werkelijk 'nationaal' kunnen zijn. De dwang van de voorstanders van de 'goe-
dee smaak' was met het democratische principe in strijd, en er waren naar de mening 
vann de recensent opnieuw veranderingen nodig. Verbetering zou kunnen optreden 
doorr de benoeming van een 'superintendent over het geheele tooneelwezen', die de 
bevoegdheidd had 'verdienste naar verdienste te beloonen',214 maar wat dit in de prak-

2099 Zie p. 292. 
2100 Met dank aan M. Keyser. 
2111 C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland 1780-1848. Kritisch 
onderzoekonderzoek van een historisch beeld en herivaardering van een periode (Heerlen 1965). 
2122 Zie Wiselius' verhandelingen over het toneel: 'Voorreden', in: Adhel en Mathilda uit 1815, 
laterr met enkele wijzigingen opgenomen in het derde deel van zijn Mengel- en tooneelpoëzij; 
'Vlugtigee beschouwing van het zedelijke nut des regelmatigen schouwspels en van de verheven-
heidd der tooneelspeelkunst', Mengel- en tooneelpoëzij (5 dln. Amsterdam 1818-1821), dl. 5; de re-
devoeringenn De tooneelspeelkunst [...]. 
2133 Wiselius wordt aangewreven dat hij zich vroeger als schouwburgregent met het program-
merenn van Franse toneelspelen wel degelijk aan de smaak van het publiek aanpaste, maar zich 
daarvann later hooghartig afkeerde [Algemeen overzigt van het tweede deel van den Tooneelkijker, 
50,, 56); in deze zin lijk t ook Cramers kritiek in Pandora begrepen te moeten worden. Dat Wise-
liuss zijn politieke principes volgens tijdgenoten niet trouw bleef, staat ook te lezen in de biogra-
fiee van Wiselius door Van Limburg Brouwer, die hem juist in zijn standvastigheid verdedigde: 
HetHet leven van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius, 35, 40-41. Zie voor de termen 'democraten' en 
'aristocraten':: S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) 
(Amsterdamm 1995). 
2144 DAN 5 (1831) IX , 318 (ingezonden). 
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tijkk zou betekenen, blijf t tamelijk vaag. Ook zou de schouwburgleiding opnieuw 
ondergebrachtt kunnen worden in een college van enkele acteurs, dat 'zuiniger en 
meerr ten genoegen van het publiek' zou werken.215 Evenals vóór 1820-1821 bete-
kendee dit een zekere commercialisering van het theater, waarbij de programmering 
inn grotere mate bepaald werd door de vraag van het publiek. 

7.2.2.57.2.2.5 Confrontatie met hetpubliekssucces 

Cramerr had na 1820-21 'bezwaren tegen den geest des schouwburgs', maar daar 
sprakk hij het publiek niet op aan. Integendeel: hij vond juist dat de wensen van het 
publiekk onvoldoende gerespecteerd werden. Zijn kritiek gold als gezegd het 
schouwburgbestuur.2166 Hij kwam voor het publiek op, en waardeerde de 'nieu-
wigheden'' die het 'algemeen' volgens hem graag zag, zelf ook: zoals opgemerkt, 
wass hij onder meer een liefhebber van Kotzebue en van 'melodrama'. 

Alss we het oordeel van Cramer stellen tegenover de mate van succes die de voor-
stellingenn bij het anonieme publiek hadden, dan zien we dat Cramer zowel voor 
veell  canonieke als voor veel langdurige succesopvoeringen waardering had. Bij de 
tijdelijkee succesvoorstellingen was zijn oordeel iets wisselender, maar nog steeds 
waardeerdee hij het grootste deel gunstig. Alleen bij de niet-succesvoorstellingen 
wass de variatie in Cramers opinie iets groter. 

Opmerkelijkk is dat de canonieke en langdurige successtukken veelal classicis-
tischh getint waren, wat in tegenspraak lijk t met Cramers voorkeur voor het mo-
derne.. We hebben evenwel kunnen constateren dat Cramer niet zozeer geboeid 
wass door eventuele classicistische kenmerken van de dramatekst, maar door de ac-
teursprestatiee in deze voorstellingen. 

Bijj  het oordeel over de tijdelijke succesvoorstellingen werd Cramers mening 
minderr exclusief door de acteursprestatie gevormd, en speelden vaker overwegin-
genn mee die betrekking hadden op de dramatekst. Vaak betrof het hier toneelspe-
len,, of burgerlijke drama's. 

Dee voorstellingen die bij het publiek geen succes hadden, werden door de re-
censentt wisselend beoordeeld. Hier zaten de recensent en het publiek dus niet zo 
duidelijkk op één lijn, maar waaraan dat te wijten is, is moeilijk te verklaren. Mis-
schienn maakt juist het feit dat deze voorstellingen zo zelden voor het voetlicht 
kwamen,, conclusies over de mate van succes bij het grote publiek onbetrouw-
baarder,, en daarmee ook de confrontatie met de receptie door de recensenten. 

Hett overgrote deel van de succesopvoeringen beoordeelde Cramer dus positief. 
Hett is verleidelijk te veronderstellen dat ook zijn normen in grote lijnen die van 
hett publiek benaderden, temeer daar de recensent zich beschouwde als tolk van 
hett algemeen, burgerlijk, publiek. Dit zou betekenen dat het publiek, algemeen 
gesproken,, vooral aangetrokken werd door het vermakelijke aspect van de voor-
stellingen.. Bij het canonieke en langdurige succes zou de acteursprestatie een rol 
gespeeldd kunnen hebben, terwijl bij de tijdelijke succesvoorstellingen het relatief 

2155 Ibid. 
2166 Pandora, 4, 82; Het Toneelklokje, 2-3, 10, 20. 



328 8 77 Invloed van recensies 

nieuwee genre toneelspel of burgerlijk drama aantrekkingskracht gehad kan heb-
ben.. Welke precieze aspecten het publiek aanspraken, is moeilijk vast te stellen, en 
zelfss op globaal niveau vallen de mogelijke normovereenkomsten niet te bewijzen; 
zee kunnen wel als hypothese dienen. 

7.2.33 Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad 

7.2.3.17.2.3.1 Toneelkritiek 

Dee toneelrecensies in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Han-
delsbladdelsblad zijn, tot en met 1838, doorgaans te vinden onder de rubriek 'Stads 
Schouwburg ',, vanaf 1839 onder 'Concert, Tooneelnieuws, enz.'. Bijzondere be-
sprekingen,, over opera's of over het 'nationale toneel' in zijn algemeenheid bij -
voorbeeld,, kregen een eigen rubriek. De voorstell ingen werden niet van dag tot 
dag,, maar wel regelmatig aan een kritische bespreking onderworpen. De lengte 
vann de krit ieken varieert van een kwart kolom tot twee of drie kolommen (meest-
all  niet over de volle lengte van de krant), waarin zowel de inhoud en de poëticale 
aspectenn van de dramatekst als de uitvoering door de acteurs en de decorbouwers 
aann de orde komen. 

7.2.3.22 Poëticale vereisten 

Ui tt de recensies van de succesvolle en niet-succesvolle voorstell ingen valt op te 
makenn dat een voorstelling onderhoudend moest zijn en de aandacht van het pu-
bliekk moest vasthouden. Dit betekende dat de stukken - in de woorden van de 
krantt - dienden te voldoen aan de 'tijdgeest' en aan de smaak van de toeschou-
wers,, waarmee de krant vermoedelijk vooral de smaak van het burgerlijke (le-
zerspub l iekk op het oog had.217 Di t blijk t ook uit de recensies; vaak zijn het oor-
deell  van de recensent en de veronderstelde mening van het publiek moeilijk te 
scheiden.. Die tijdgeest werd bepaald door de zogenaamde 'romantische school ', 
diee de wetten van Aristoteles verruilde voor de ' letterkundigen vrijheidszin' van 
dee Engelsen, Duitsers en Fransen.218 Deze letterkundige omwentel ing zelf lijk t 
doorr de krant niet in al zijn 'uitzinnige herssengewrochten' gewaardeerd te zijn, 
maarr was naar haar mening wel noodzakeli jk geweest 

omm de verouderde, voor onzen tijd en voor onze gevoelens en denkwijze niet meer pas-
sende,, vormen te herscheppen, en daardoor, vooral aan het treurspel, eene nieuwe veer-
krachtt te geven.219 

Uiteindeli jkk zou de 'wilde bandeloosheid zich bezadigen' en zou zich een nieuw 
stelsell  ontwikkelen dat het midden zou houden tussen 'de vroegere slaafsche re-
gelmaatt en de tegenwoordige wilde vrijheid'. Aan zo'n gematigde romantiek lijk t 

2177 NAC&AH, 23-8-1839,22-4-1841, 24-4-1841. 
2188 ld., 25-1-1832. 
2199 Ibid. 
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dee criticus de voorkeur gegeven te hebben.220 Hoe die middenweg er uit moest 
zienn werd niet precies onthuld, maar enig zicht hierop krijgt men via de recensies. 
Ookk is duidelijk dat de handeling van het stuk gesteld werd boven het 'kunstkeu-
rig,, verheven spel en deftige declamatie van den enkelen acteur'.221 

Ditt alles betekende geenszins dat het treurspel van de planken moest verdwij-
nen,, al liep volgens de recensent het voortbestaan van dit genre in de praktijk wel 
gevaar,, omdat het niet in de 'tijdgeest' zou passen.222 De aankondiging van een 
treurspell  was voor de criticus evenwel een reden om de schouwburg te bezoe-
ken.2233 De krant prefereerde echter moderne tragedies waarin handeling en intri-
gee centraal stonden, boven werken die vooral uit monologen opgebouwd wa-
ren.2244 Wiselius' moderne, maar bij het verschijnen van de kritiek in de Nieuwe 
AmsterdamscheAmsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad niet meer nieuwe, treurspel 
AdelAdel en Mathilda bewonderde de recensent bijvoorbeeld om de mooie verhalen, 
dee hartstochtelijke blijken van 'moed, liefde en minnennijd' en de spectaculaire 
'optochtenn en vergaderingen'. Als de liefde in een oorspronkelijk stuk zwak uit-
gewerktt was, mocht die in de bewerking best worden aangezet.225 Wel bleef in de 
ogenn van de criticus het opwekken van medelijden en vrees een essentieel be-
standdeell  van een tragedie; zij had niet tot doel een aangenaam gevoel bij het pu-
bliekk teweeg te brengen.226 Zo'n aangename uitwerking hadden bijvoorbeeld wel 
dee vaderlandse ontboezemingen in het vaderlands treurspel Groningen ontzet, dat 
eenn episode uit het rampjaar 1672 tot onderwerp had. Het werd opgevoerd toen 
alss gevolg van de Belgische Opstand een Franse invasie dreigde. Vanwege de over-
eenkomstenn met het tijdstip van opvoering maakten de uitspraken in het stuk gro-
tee indruk, maar die compenseerden voor de recensent niet het gebrek aan tragiek. 

Naastt eisen ten aanzien van de catharsis had de criticus wensen met betrekking 
tott de karakterschets. De karakters dienden zo mogelijk 'fiks' geschilderd, goed 

2200 Ibid. 
2211 Ibid. 
2222 7^,23-8-1839. 
2233 Ines de Castro; Antigone. 
2244 Lof voor Raymond van Toulouze, of de Albigenzen, waarin van de 'omstandigheden' in het 
stukk veel 'partij getrokken' werd. Kritiek op Groningen ontzet en Maria van Lalain, of de vero-
veringvering van Doornik, die bij dit laatste treurspel als volgt verwoord werd: 
'Niemandd zal verwachten, dat wij , in den jare 1837 schrijvende, in eene uitvoerige beoordeeling 
vann de letterkundige waarde van Maria van Lalain zullen treden. Het is voldoende te zeggen, dat 
inn dit blij-eindend treurspel zeer veel gezegd en zeer weinig gedaan wordt. De belegering en de 
veroveringg van Doornik door Parma treedt, hoezeer het stuk zijnen naam er van ontleent, in den 
achtergrondd terug; de aandacht wordt voornamelijk gevestigd op het gevaar, waarin de zoon van 
Mariaa van Lalain, Espinoi, verkeert, die aanhoudend door Parma, in wiens magt hij zich bevindt, 
mett den dood wordt gedreigd, maar dan toch eindelijk genade erlangt en met zijne moeder in vrij -
heidd wordt gesteld. Het stuk is vooral ingerigt om aan de Tooneelspeelster, die de rol van Maria 
vann Lalain vervult, gelegenheid te geven, hare bekwaamheid in de kunst van declameren te 
toonen.'' (24-10-1837). Zie ook de kritiek op het toneelspel De slag op de Zuiderzee in 1537, of de 
tweetwee stuurlieden. 
2255 Lof voor de bewerking van Antigone, waar in de Griekse bron de geliefden niet eenmaal 
mett elkaar spreken, hetgeen in de negentiende eeuw 'bevreemding' zou opwekken. 
2266 Kritiek op Adel en Mathilda; Groningen ontzet. 
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volgehoudenn en voor de diverse personages tegengesteld te zijn.227 De criticus 
hieldd ook vast aan de oude vereisten ten aanzien van de structuur van het stuk, die 
behoordee te bestaan uit ontwikkeling, verwikkeling en oplossing; samenhang was 
onontbeerlijk.2288 Veel lijken op het toneel werden bovendien tot de romantische 
uitwassenn gerekend en waren evenmin gewenst.229 

Behalvee voor nieuwe treurspelen had de krant waardering voor het betrekkelijk 
nieuwee genre van het toneelspel, waarbij overigens opnieuw de veronderstelde 
smaakk van het publiek meegespeeld kan hebben; in zijn recensie van Kotzebues 
MenschenhaatMenschenhaat en berouw merkte de recensent op: 'Dusdanige stukken zullen 
thanss eene volmaaktere uitvoering en een erkentelijker publiek vinden, dan het 
klassiekee treurspel'.230 De huiselijke taferelen en de voorstelling van de eigentijd-
see zeden die in stukken uit dit genre wel tot onderwerp gekozen waren, werden 
doorr de recensent gewaardeerd, evenals de mengeling van ernst en vrolijkheid.231 

Dee gewone conversatietoon die in toneelspelen gebruikelijk was, kon ook op 
goedkeuringg rekenen, al gaf de krant vanwege de niet altijd getalenteerde acteurs 
dee voorkeur aan rijmloze verzen boven het ongebonden proza, omdat die de to-
neelspelerss minder gelegenheid gaven de taal te 'mishandelen'. Zowel de oude 
alexandrijnenn als de vijfvoetige jambische versmaat, in Warnsincks geschiedkun-
digg vaderlands toneelspel De slag op de Zuiderzee in 1573, of de twee stuurlieden 
enn in Spiesz' toneelspel De gevolgen van een eenige leugen gebruikt, werden voor 
dee veelal burgerlijke taferelen in de toneelspelen minder geschikt geacht. In de re-
censiee van De gevolgen van een eenige leugen klaagde de criticus dat de gebruikte 
versmaatt 'het romantische waas' van het origineel geheel uitgewist had. 

Hett belangrijkst bij deze toneelsoort vond de recensent de handeling, de intrige 
enn de karakterschildering. Deze aspecten werden regelmatig als criterium voor de 
beoordelingg gehanteerd.232 Geestige of juist gevoelige situaties werden eveneens 
gunstigg besproken; die laatste brachten de hevigste aandoeningen bij de toeschou-
werr teweeg. Samen met het 'dramatische onderwerp' rekende de recensent zulke 
situatiess tot het schone van de 'romantische school'.233 Ook een rijkdom aan tafe-

2277 Lof voor Raymond van Toulouze, of de Albigenzen. 
2288 Kritiek op Groningen ontzet. 
2299 Lof voor de bewerking van Antigone, waarin de oorspronkelijk grote hoeveelheid moorden 
gereduceerdd was. 
2300 NAC&AH, 23-8-1839. 
2311 Lof voor De gevolgen van een eenige leugen; Menschenhaat en berouw. Vergelijk daaren-
tegenn de kritiek op Arthur, of zestien jaren later, waar in de bewerking de oorspronkelijk zang-
couplettenn weggelaten waren; dit was volgens de krant een gelukkige transformatie, aangezien 
vrolijk ee zangstukjes niet pasten bij de sombere strekking van het stuk. 
2322 Lof voor Menschenhaat en berouw; Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het 
slotslot 's-Gravensteen, te Antwerpen; Logen en waarheid; kritiek op Menschen vormen volken; De 
slagslag op de Zuiderzee in 1573, of de twee stuurlieden; Een Amsterdamsche wintermorgen in 1832. 
Inn De gevolgen van een eenige lengen oner meer lof voor de 'belangrijkheid van de stof'. 
2333 Lof voor Clemence, of de dochter van den advokaat; Arthur, of zestien jaren later; Logen en 
waarheidwaarheid Menschenhaat en berouw; de aandoening die dit stuk teweegbracht werd als volgt om-
schreven:: 'Wie kan ook onverschillig blijven bij Meinau's afschuw voor het menschdom, dat zijn 
braaff  en welgeplaatst hart herhaalde malen zoo trouwloos en wreed gegriefd heeft? Wie gevoelt 
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reienn (episodes) vond de recensent belangrijk, mits zij met de hoofdhandeling in 
verbandd stonden.234 Het drama als geheel moest overigens bij voorkeur een goede 
zedelijkee strekking hebben, maar het was niet de bedoeling dat de les expliciet uit-
gesprokenn werd - dat maakte de voorstelling slaapverwekkend. De met zoveel 
woordenn naar voren gebrachte blijken van vaderlandsliefde in Ruijsch' geschied-
kundigg toneelspel Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-
Gravensteen,Gravensteen, te Antwerpen bijvoorbeeld gingen de recensent te ver; in het ware 
levenn immers toonde de dappere zijn moed eerder door daden dan door woor-
den.235 5 

Ookk de toneelspelen moesten voldoen aan enkele eisen die als een rem op de 
'ongebondenheid'' van de romantische stroming beschouwd kunnen worden: veel 
overdrijvingg werd niet op prijs gesteld, evenmin als veel onwaarschijnlijkheden; 
dee gebeurtenissen en karaktertrekken moesten steeds gemotiveerd zijn.236 

Dee aantrekkingskracht van het blijspel was voor de recensent blijkbaar zijn 'be-
langrijke'' en onderhoudende karakter.237 Of dat nu gevonden werd in een intrige-
off  een karakterstuk lijk t hem niet zoveel uitgemaakt te hebben. Waardering had 
hijj  zowel voor een grappige handeling,238 als voor de manier waarop karakters 
neergezett werden; die dienden mooi getekend, goed volgehouden en aan elkaar te-
gengesteldd te zijn.239 In de karakterstukken ging het om de 'waarheid' van de ka-
rakterss en een juiste voorstelling van de gebreken van de (toenmalige) zeden.240 In 
hett algemeen behoorde het onderwerp belangrijk te zijn, maar wanneer het hier-
aann ontbrak,241 kon de aandacht soms wel vastgehouden worden door een bijzon-
deree acteerprestatie, zoals in Von Elsholz' Kom hier, waar de hoofdrolspeelster 
vann haar talent blijk kon geven door de verschillende manieren waarop zij het 
woordd 'kom hier' moest uitspreken. Een juiste en koddige schildering van situ-
aties,2422 goede zedelessen243 en een vloeiende en krachtige versificatie werden 
eveneenss geapprecieerd.244 

Tenn aanzien van het zangspel werd onder meer de Nederlandse makelij gepro-
pageerd,2455 vermoedelijk omdat die de vereiste Nederlandse landaard het best zou 

zichh niet diep getroffen bij Eulalia's heete tranen, waarmede zij haren misstap beweent ? Wie wenscht 
niett het gescheiden paar hereenigd te zien? Wie verblijdt zich niet, wanneer die gelukkige hereeni-
gingg plaats vindt?' (23-8-1839). 
2344 Lof voor Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te Ant-
werpen. werpen. 
2355 Lof voor Logen en waarheid; Menschen vormen volken. 
2366 Kritiek op Moederliefde en heldenmoed, of de gevangenis op het slot 's-Gravensteen, te 
Antwerpen;Antwerpen; Arthur, of zestien jaren later. 
2377 De bruid uit de residentie. 
2388 De rentmeester; De gebannen amor, of de achterdochtige echtgenooten. 
2399 De neven; De fortumzoeker. 
2400 De neven. 
2411 Kritiek op Neen. 
2422 De neven; De vergeefsche reis, of de cachemiren shawl. 
2433 De neven; 
2444 Lof voor De neven; De fortuinzoeker. 
2455 Lof voor Safjo. 
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garanderen.. Dat eigen karakter moest waarschijnlijk zowel in de muziek als in het 
onderwerp,, de personages en de geschetste situaties naar voren komen. De recen-
sentt vond het namelijk belangrijk dat de aard van de muziek en het onderwerp op 
elkaarr afgestemd waren; ook de gemoedsaandoeningen van de personages moes-
tenn in overeenstemming zijn met de muziek en door de muzikale klanken tot uit-
drukkingg gebracht worden. De melodieën dienden betekenis te hebben.246 In na-
volgingg van Duitse opera's verwachtte de recensent een harmonisch geheel, maar 
tegelijkertijdd verlangde hij afwisseling en een rijke schakering; de muziek moest 
niett steeds dezelfde 'zoetvloeiendheid' hebben, en in overeenstemming daarmee 
behoordenn de geschetste situaties en gemoedsuitdrukkingen in de tekst te con-
trasteren.2477 De meeste vertoonde zangspelen lijken, in navolging van de smaak 
vann het 'algemeen' publiek, luchtig en afwisselend van aard te zijn geweest. Om 
diee reden zouden de toeschouwers ook over de opera's van Rossini enthousiast 
geweestt zijn. Ook hield het publiek van het 'klimmen' en uitbarsten van harts-
tochten.. Tegen dergelijke muziek had de recensent geen bezwaar, maar hij kon 
ook,, en misschien wel meer, waardering opbrengen voor de schaarse opera's met 
eenn uitsluitend deftig en 'bedaard' karakter.248 

Ofschoonn in de recensies het belangwekkende aspect van de toneelstukken en 
dee overeenstemming van het aangebodene met de smaak van het publiek een 
voornamee rol speelden, benadrukte de krant wel degelijk de noodzaak van op-
voedendd toneel. De schouwburg moest niet alleen een 'instelling tot vermakelijke 
uitspanningg voor nijvere, werkzame burgers' zijn, maar behoorde ook een 'leer-
schooll  van levenswijsheid en wetenschappelijke kennis' zelfs te zijn.249 Dit brengt 
onss op de maatschappelijk functie die de krant voor het toneel weggelegd zag - ik 
komm hier op terug.250 

7.2.3.37.2.3.3 Vereisten ten aanzien van de uitvoering 

Hett standpunt van de krant ten aanzien van het treurspel werd gedeeltelijk door 
pragmatismee ingegeven; sommige oude 'meesterstukken' werden wel degelijk ge-
waardeerdd - niet gezegd werd welke -, maar volgens de recensent ontbrak het de 
schouwburgg in de jaren dertig aan getalenteerde acteurs die volgens de oude 
kunstregelss konden spelen.251 De autoriteiten waarop de recensent zich wat be-

2466 Lof voor het zangspel-ballet Brama en Zoloé (12-1-1836): 
'Watt de muzijk daartoe van den niet minder beroemden en geliefkoosden Auber betreft, zoo be-
antwoordtt dezelve volmaakt aan het luchtige en wulpsche onderwerp. Alles huppelt en danst en 
springt;; alles gaat op dezelfde wijze, in denzelfden rhythmus en beweging, hetzij de voeten of de 
keell  tot werking moeten gebragt worden, hetzij de godmensch zingt of Bajadère danst. Bij al dat 
iss het de bevalligste, pikantste ballet-muzijk, en het geheel mag dus te regt eene allerliefste baga-
tellee genoemd worden.' Kritiek op De gelofte; De jonkvrouw van het meir. 
247247 Kritiek op De gelofte; Constantia. Zie ook recensie 25-1-1832. 
2488 Lof voor Titus de edelmoedige. 
2499 NAC&AH, 30-5-1839. 
2500 Zie p. 334-335. 
2511 NAC&AH, 25-1-1832, 12-2-1832, 19-3-1832, 30-5-1839. 
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treftt die regels baseerde, werden niet genoemd, maar blijkens de 'volstrekte ver-
eistenn van een eerste actrice' die hij op papier gezet had, ging het bij de toneel-
speelkunstt onder meer om schrijdende bewegingen over het toneel; afwisselende 
standenn met de zogenaamde contra-post als centraal element; betekenisvolle en 
vloeiendee gesticulaties; een mimiek die de gevoelens van het personage tot uit-
drukkingg bracht. Vooral dit laatste element werd benadrukt. Het was beslist niet 
voldoendee om een rol van buiten te leren en op te zeggen, zelfs niet om, na gron-
digee bestudering van het karakter, zijn gevoelens met de stem alleen uit te drukken 
off  om het oog te laten rollen. Een vlak gezicht immers spreekt de uitgesproken 
hartstochtenn tegen. Bovendien wilde de 'denkende' toeschouwer de driften niet 
alleenn horen maar ook zien, want alleen dan werd zijn belangstelling gewekt en 
gaandee gehouden. Om de speelkunst op een juiste manier te kunnen uitoefenen, 
wass een voorafgaande bestudering van het karakter van de rol noodzakelijk. Voor 
eenn goed begrip was hiervoor kennis van de tekenkunst, de land- en volkenkunde, 
dee letterkunde en de geschiedenis vereist.252 

All  met al verhoogde dus de spelprestatie voor de recensent de aantrekkings-
krachtt van een opvoering. Niet altijd noemde hij alle elementen expliciet als 
graadmeterr voor zijn waardering. Wel wees hij regelmatig op de vaardigheid van 
dee acteur om het karakter van zijn rol goed over het voetlicht te brengen; voor de 
krantt was het schéppen van personages van belang. Tevens blijkt het oude deco-
rumm een belangrijke toetssteen te zijn; de acteur diende te spelen overeenkomstig 
dee gemoedsgesteldheid en de status van het personage, terwijl ook zijn lichaams-
bouww moest passen bij de rol die hij toebedeeld kreeg. De uitvoering werd ook 
geprezenn als die ensemble vertoonde.253 

Ookk de manier waarop personages in blijspelen verbeeld werden, was van be-
lang.. De acteerprestatie kon bovendien zwakheden in de dramatekst verhullen; dit 
wass bijvoorbeeld het geval wanneer een te lang stuk in snel tempo gespeeld 
werd.2544 Onder de namen van toneelspelers die geregeld lovend genoemd werden, 
warenn die van Anton Peters en Koosje Naret Koning-Majofski.255 

Sommigee zangspelen werden in de eerste plaats op de zang- en spelprestatie be-
oordeeld.2566 Aanvankelijk had de krant hier nog wel eens kritiek op; het ontbrak 
dee zangers aan professionele zangtechniek. Met name de opera's van Auber en 
Rossinii  zouden slecht uitgevoerd zijn. Later kwam in de uitvoering enige verbe-
tering,, zowel door het werk van de nieuwe orkestmeester Van Bree, die zowel or-
kestt als spelers met 'aplomb' leerde musiceren,257 als door het (gast)engagement 
vann enkele goede solozangers, zoals de tenoren Julius Miller en M. Voet. Zij 
brachtenn hun partijen niet alleen zelf goed over het voetlicht, maar konden vol-

2522 ld., 24-2-1832. 
2533 Lof voor Engelman in Koning Lear; lof voor de spelers in Raymond van Toulouze, of de Al-
bigenzen;bigenzen; kritiek op Engelman in Maria Stuart en Mahomet. 
2544 Lof voor De neven; De bruid uit de residentie; De rentmeester; De fortuinzoeker. 
2555 Clemence, of de dochtervan den advokaat; Mahomet; De neven; De rentmeester. 
2566 Lof voor Het sprakelooze meisje van Portici en Het vrijschot, of de zwarte jager. 
2577 Lof voor De gelofte. 
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genss de recensent ook de andere zangers leren zingen - dit wilde zeggen: de reci-
tatievenn duidelijk en verstaanbaar en met een gepaste uitdrukking voor te dragen, 
enn de krachten te sparen om de vlugge passages zuiver te zingen en de juiste kleur 
tee geven.258 Mille r werd niet alleen als zanger bewonderd; ook als acteur in zang-
spelenn ontving hij grote lof. I n het 'klassieke' zangspel Titus de edelmoedige gaf 
zowell  zijn mimiek als zijn spel blij k van inzicht en studie; ook bleek hij de 'antie-
ken'' te kennen, want hij wist zich hier met grote 'welvoeglijkheid' in zijn Ro-
meinsee toga te bewegen en schilderachtige houdingen aan te nemen door het ge-
waadd op verschillende manieren te draperen. Bovendien was hij niet alleen als 
handelendd personage, maar ook als zwijgend deelnemer voorbeeldig, doordat hij 
inn zo 'n rol de leemten wist in te vullen zonder het handelend personage te bena-
delen;; dit was volgens de criticus de grote kunst van het 'stille spel', waarin hij zich 
beslistt met Snoek kon meten. 

Dee decoraties in de zangspelen werden niet vaak uitgebreid besproken, maar als 
datt gebeurde, werd het aanschouwelijke wel positief ontvangen.2'9 

7.2.3.47.2.3.4 Maatschappelijke functie van het toneel 

Hett vermogen van het toneel om wijsheid en kennis over te dragen, werd door de 
krantt als een belangrijke functie van het toneel gezien. De schouwburg was in haar 
ogenn de instelling bij uitstek om de opvoeding van de burger op zich te nemen na-
datt deze de school verlaten had; in het theater kon de vorming van 'verstand en 
hart,, de beschaving van zeden' worden voortgezet. Het toneel bracht, 'door le-
vendee voorbeelden gestaafd', de juiste beginselen van de zede- en godsdienstleer 
naarr voren. Di t was belangrijk, want deze principes waren 'hechtere zuilen van 
hett staatsgebouw dan de burgerlijke wetten, die slechts door strafbepalingen en 
dwangg het kwade trachten te beteugelen'; in de schouwburg werd zonder dwang 
hett goede ten voorbeeld gesteld.260 

Vormingg en beschaving werden overigens naar de mening van de criticus door 

dee vertoning van vrijwel alle genres gewaarborgd: 

Hett treurspel kan door de opwekking van vrees en medelijden deze gewaarwordingen in 
onzenn boezem louteren [...] Het blijspel daarentegen houdt ons een spiegel voor [...] en 
leertt ons, hoe [de gebreken] in ons te verbeteren, en bij anderen te verdragen. Het drama 
enn het tooneelspel liggen tusschen beide en strekken tot eene dubbele leering. Ook de 
operaa bepaalt zich eendeels daartoe, maar andersdeels is zij ook dienstig om het kunstge-
voell  op te wekken, en de ruwe kanten in ons gemoed te beschaven. Maar kunnen wij ook 
hett ballet onder de leerzame tooneelvermaken rangschikken? - Voorzeker, indien men 
slechtss door eene doelmatige keuze en behandeling der stof daarheen wil werken.261 

2588 Miller in Het sprakelooze meisje van Porttci; Zie ook Voet in De jonkvrouw van bet meir. 
2599 De bergkerkers. 
2600 NAC&AH, 22-4-1841. 
2611 ld., 30-5-1839. 
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Well  vond het blad het noodzakelijk dat meer aandacht aan de dramatekst besteed 
werd.. Nu slokten decoraties en kostuums een groot deel van het budget op, ter-
wij ll  toneelstukken kosteloos verkregen werden. Zij werden immers door liefheb-
berss in hun vrije tijd geschreven, waardoor de kwaliteit niet altijd verzekerd was. 
Eenn geldelijke betaling aan toneelschrijvers, die daarmee van hun liefhebberij een 
beroepp zouden kunnen maken, was vereist om betere kunstwerken te verkrijgen. 
Dee juistheid van deze redenering zag de recensent in het voorbeeld van Bilderdijk, 
diee de dichtkunst tot middel van bestaan had weten te verheffen en in zijn werk tot 
grotee hoogten kwam. Tegelijkertijd verdienden de opleiding van acteurs en zan-
gerss meer aandacht.262 

Dee verlichting van het volk reikte echter verder dan zijn opvoeding tot brave 
burgers.. Omdat men zich vanaf het podium 'tot alle klassen en standen, tot alle ge-
zindhedenn des volks' richtte, was de schouwburg het meest geschikt om een na-
tionalee eenheid te bewerkstelligen, om 

overeenstemmingg van gevoelens en neigingen bij [het volk] te bewerken, de begrippen en 
meeningenn der natie omtrent regeringen en regenten te regelen en te leiden, de vader-
landsliefdee op te wekken, en tot een heilzaam doel vereenigd werkzaam te maken, en ein-
delijkk ook den band van verbroedering onder de burgers door gemeenschappelijk genot 
tee versterken.263 

Hieruitt blijk t dat krant niets moest hebben van de partij geest die in de achttiende 
eeuww de eenheid verstoord had. 

Wildee de nationale eendracht gewaarborgd zijn, dan was het noodzakelijk dat 
dee toneelleiding in handen was van de gemeente of van het rijk. De krant zag niets 
inn een particulier bestuur. Sterker nog, een leiding op particuliere basis beschouw-
dee zij als 'hoogst gevaarlijk', omdat dan niet de opvoeding van de burger, maar het 
winstbejagg centraal zou staan. En dat zou met zich meebrengen dat slechts voor-
stellingenn die de 'zinnelijkheid en vermaakzucht' van het publiek zouden strelen, 
geprogrammeerdd werden.264 Voor een krant die de handel hoog in het vaandel had 
staan,, was dit een opmerkelijk standpunt. 

7.2.3.57.2.3.5 Confrontatie met het publiekssucces 

Volgenss de Nieuwe Amsterdamscbe Courant (en) Algemeen Handelsblad 
'kwijnde'' de schouwburg, omdat er weinig publiek kwam.265 Ook zij lijk t de 
oorzaakk bij het schouwburgbestuur te zoeken, dat lang niet altijd begreep dat de 
schouwburgg voor het publiek bestond, niet andersom.266 De kritiek is niet zo ex-
pliciet,, maar lijk t eveneens gericht op een geringe aanpassing van de program-
meringg aan de 'smaak' van het publiek. Dit wilde moderne drama's, geen oude 

2622 ƒ<£, 30-5-1839, 24-4-1841. 
2633 ld., 22-4-1841. 
2644 ld., 24-4-1841. 
2655 ZÉ/., 18-12-1833. 
2666 ld. 3-3-1841. 
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treurspelen.2677 De krant brak een lans voor het publiek, maar deed dat niet om-
datt haar voorkeur per se met die van het publiek spoorde, maar uit pragmatisme; 
dee recensent gaf zelf eigenlijk de voorkeur aan 'klassieke' treurspelen.268 

Alss we het oordeel van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad leggen naast de mate van succes die de geselecteerde voorstellingen 
bijj  het algemeen publiek hadden, dan blijk t de krant zowel de langdurige als de 
tijdelijkee succesvoorstellingen te waarderen; de canoniek succesvolle opvoeringen 
enn de voorstellingen die geen succes hadden, werden door de krant iets wisselen-
derr beoordeeld, al kregen ook de meeste van deze uitvoeringen een positieve kwa-
lificatiee mee. 

Dee canonieke succesvoorstellingen werden door de Nieuwe Amsterdamsche 
CourantCourant (en) Algemeen Handelsblad nu eens op grond van de dramatekst, dan 
weerr op basis van de acteursprestatie, of op beide aspecten beoordeeld. Soms was 
hethet spel beneden de maat omdat de dramatekst onvoldoende mogelijkheden tot 
excellerenn gaf. De recensent kwam in zijn oordeel doorgaans overeen met dat van 
hethet anonieme publiek als de dramatekst naar de maatstaven van de tijd 'modern' 
was;; bij de spelprestatie daarentegen was dat het geval bij een voornamelijk be-
houdendee speelwijze. 

Dee meeste voorstellingen uit de categorie langdurig succesvol - en daarvan 
behoordenn er veel tot het genre treurspel of zangspel - werden niet op hun poëti-
calee verdiensten beoordeeld, maar op de wijze van uitvoering. Hierbij waren tra-
ditionelee normen de maatstaf. Bij veel toneel- en blijspelen uit de categorie lang-
durigg succesvol lag de nadruk in de recensies op de handeling of de inhoud. 
Gematigdd 'romantische' kenmerken kwamen veelal positief uit de bus. 

Dee tijdelijke succesvoorstelhngen werden zowel naar de wijze van opvoering als 
opp grond van de dramatekst beoordeeld. Het oordeel over de spelprestatie was 
doorgaanss gunstig, maar diepgaande besprekingen daarvan kwamen weinig voor. 
Veelzeggenderr waren de aantekeningen over de dramatekst. De recensenten wa-
renn enthousiast wanneer de toneelstukken een belangwekkende inhoud of rijke 
taferelenn te zien gaven. Over treurspelen waren zij minder lovend als de classicis-
tischee regels al te weinig in acht genomen werden; over zangspelen wanneer de 
tekstt en de muziek weinig op elkaar afgestemd waren. Zo'n negatief oordeel 
kwamm echter niet vaak voor. 

Dee niet-succesvolle voorstellingen werden door de krant zowel op hun tekstu-
elee merites als op de uitvoering getoetst. Negatiefin zijn oordeel was de recensent 
voorall  wanneer het stuk saai was; een belangwekkende handeling, intrige of boei-
endee taferelen waren vaak een reden voor een gunstige bespreking. 

Hett oordeel van de krant was dus grotendeels positief. Dit is misschien niet erg 
verrassend,, omdat de krant in zijn besprekingen vaak terdege rekening leek te 
houdenn met de veronderstelde smaak van haar, vermoedelijk burgerlijke, lezers-
publiek.2699 Het ligt dan voor de hand dat voorstellingen die bij het grote publiek 

2677 ld., 18-12-1833,6-11-1839,3-12-1839. 
2688 ld., 23-8-1839. 
2699 Zie ook Schouwenaar, 90. 
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succesvoll  waren, door de krant positief besproken werden. Of ook de normen van 
hett dagblad dicht bij die van het publiek lagen, weten we niet, maar is wel moge-
lijk .. Al s dat zo is, kunnen we (opnieuw) veronderstellen dat het grote publiek 
voorall  'moderne ', ' romant ische' voorstellingen met een belangwekkende of 'ri jke' 
handelingg of inhoud waardeerde. Het classicistische karakter van veel langdurig 
succesvollee treurspelen zou het publiek dan onverschillig hebben gelaten; de spel-
prestatiee deed er daarbij meer toe. Aangezien de krant de classicistische regels wel 
bijj  tijdelij k succesvolle treurspelen van belang achtte, zou dit erop kunnen wijzen 
datt het grote publiek verder ging in zijn waardering van modern toneel dan het 
dagblad. . 

7.2.44 Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouwburg 

Hett blad Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor beminnaren van den schouw-
burgburg was in de jaren dertig het enige periodiek dat exclusief op het wel en wee van 
hett toneel gericht was. De Amsterdamse Schouwburg was niet het enige theater 
datt erin besproken werd. Nogal ambitieus had de redactie een verdeling in vier 'af-
deelingen'' voor ogen, waarin ruimte was voor algemene beschouwingen over het 
Nederlandsee toneel en over de diverse toneelgenres; voor correspondentie; voor 
stukjess over de buitenlandse schouwburgen in Amsterdam en Den Haag; voor 
buitenlandss toneelnieuws; voor berichten over de twee grote Nederlandse 
schouwburgen:: in Amsterdam en Den Haag. Kritiek op het repertoire was een 
onderdeell  van deze laatste rubriek. 

Dee nadruk van het tijdschrift lag blijkens de 'hoofd inhoud' op het Nederlandse 
toneel: : 

Dee vermelding van vreemde schouwburgen [...] is slechts bijwerk, en geschiedt alléén, om 
eenn te dikwerf buitensporig engouement, waarvan men, sedert de laatste jaren, zoo menig, 
hett vaderlandsch tooneel vernederend voorbeeld heeft moeten verduwen, mannelijk, ern-
stigg en doelmatig te bestrijden.270 

Inn de toneelkrit ieken richtte de redactie zich naar eigen zeggen voornamelijk op 
dee uitvoerende aspecten van de voorstelling; letterkundige kritiek liet men over 
aann de 'geachte maandwerken' van die tijd. Niet temin treft de lezer wel opmer-
kingenn van poëticale aard aan, onder meer in de rubriek waarin de toneelgenres 
besprokenn werden. Met het oog op de uitvoering zelf vond de redactie een 'tijdi -
ge'' beoordeling van het repertoire belangrijk, om eventuele misvattingen aan de 
kantt van de acteurs bijtijds te kunnen aanpakken: 

immerss moet men de wijze, waarop de tooneelisten zich van hunne taak kwijten, als op 
denden voet volgen, en dienaangaande zich geene kritiek veroorloven, die, door een te lang te-
rugblijven,, alle belang voor den schouwburgminnaar verliest, en alzoo geene vrucht of 
nuttigheidd aan den tooneelkunstenaar oplevert.271 

2700 Melpomene en Thalia, 4-5. 
2711 Ibid., 4. 



338 8 77 Invloed van recensies 

Off  die acteurs daadwerkelijk veel aan de kritiek gehad hebben, waag ik echter te 
betwijfelen,, want erg gedetailleerd waren de opmerkingen over de spelprestaties 
niet.. De ambitieuze plannen van de redactie kwamen eigenlijk nauwelijks uit de 
verf.. Het blad bestond slechts één seizoen, het aantal toneelrecensies was niet bij-
zonderr groot en de besprekingen waren niet erg doortimmerd. 

Ookk voor mijn onderzoek hebben de beperkingen van de recensies gevolgen. 
Vann de canonieke succesvoorstellingen werd niet één opvoering besproken; aan de 
langdurigee succesvoorstellingen werden vier recensies gewijd; van de tijdelijke 
succesvoorstellingenn werd er één aan een oordeel onderworpen; de niet-succes-
vollee voorstellingen kwamen twee keer aan bod. Dit betekent dat de normen van 
hett tijdschrift op het poëticale vlak en op het gebied van de toneelspeelkunst 
moeilijkk uit de toneelrecensies te reconstrueren zijn. In het treurspel werden wel-
iswaarr een duidelijke handelingsstructuur en een noodzakelijke ontwikkeling ge-
waardeerd,, evenals een levendige en welsprekende dialoog, een krachtige en vol-
gehoudenn karaktertekening, zuivere en rijke verzen en een in acht genomen 
waarschijnlijkheid,, maar deze voorkeur is slechts gebaseerd op de bespreking van 
éénn treurspel, Voltaires Edipus, en is derhalve weinig representatief. Ook lijk t het 
bladd een voorliefde te hebben voor het modernere soort treurspel waarin de han-
delingg belangrijker is dan het narratieve, maar ook deze constatering is gestoeld op 
slechtss één bespreking, die van GraafLodewijk van Nassau, of de overwinning bij 
HeihgerleeHeihgerlee van Vreede Bik. Welke eisen het tijdschrift aan subgenres en andere to-
neelsoortenn stelde, wordt niet duidelijk. De recensent was weliswaar onder de in-
drukk van de zinsbegoocheling die de tableaus en de decoraties in Van Lenneps ge-
schiedkundigg zinnebeeldige voorstelling De roem van twintig eeuwen teweeg 
brachten,, maar niet duidelijk is of dit een algemene norm voor de beoordeling van 
ditt genre is. Ook met betrekking tot aspecten van de uitvoering blijven de criteria 
verhuld.. De combinatie van ongedwongenheid én aan het spel bestede zorg zou in 
dee richting kunnen wijzen van wat Cramer wel 'kunst en natuur' noemde, maar 
veell  meer valt hierover niet te zeggen. 

Hett geringe aantal recensies levert ook problemen op voor de confrontatie met 
hett publiekssucces, omdat eventuele overeenkomsten of verschillen weinig repre-
sentatieff  zullen zijn. 

Well  kunnen uit de algemene beschouwingen over het Amsterdamse toneel en-
kelee algemene voorkeuren van het blad achterhaald worden, en kan iets gezegd 
wordenn over de functie die het theater volgens het tijdschrift zou moeten bekle-
den.. Tot deze twee aspecten zal ik mij beperken. 

7.2.4.17.2.4.1 Toneelkritiek en maatschappelijke functie van het toneel 

Hett toneel diende volgens het tijdschrift in de eerste plaats ter opvoeding en be-
schavingg van het volk. In die zin was er in de eerste helft van de negentiende eeuw 
nogall  wat te verbeteren, want de redactie zag het toneel 'met oogenschijnlijken 
spoed'' te gronde gaan. Het toneel kwijnde, lijdend aan diverse kwalen, langzaam 
wegg en om volledig herstel te bewerkstelligen, propageerde de redactie een kuur 
vann verschillende middelen. Er was een tekort aan goede acteurs door de dood van 
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enkelenn en door een gebrekkige aanvulling met nieuwe goede spelers. Goede 
dramatekstenn waren moeilijk te krijgen door het ontbreken van een geldelijke ver-
goedingg aan de auteurs. De toneelleiding had zowel in het verleden als in het 'he-
den'' een niet erg gelukkige hand bij de samenstelling van het repertoire; het voor-
maligee acteursbestuur was te commercieel geweest en had het publiek 'de 
wonderlijkstee olipodrigo van dramatische misgeboorten' voorgezet; de commissa-
rissenn stuurden het repertoire in een richting die het publiek niet welgezind 
was.2722 De toneelliefhebbers ontwikkelden een andere voorkeur, namelijk voor 
nieuwee buitenlandse stukken; voor 

vreemdevreemde tooneel-nieuwheid, daaruit ontstaan, dat men steeds dezelfde geregten opdischt, 
enn stukken vertoont, welke niet meer [...] gelijk weleer, kunnen worden uitgevoerd, of die, 
bijj  den tegenwoordigen meer verfijnden smaak, meer hooge vlugt van het vernuft, achter-
lij kk zijn.273 

Omm de kwaal van het gebrek aan goede acteurs te genezen, bepleitte de redactie een 
afzonderlijkk 'tooneel van den tweeden rang' waar huiselijke en vrolijke taferelen 
vertoondd zouden worden 'welke de minder beschaafde, maar daarom niet minder 
gezondd verstand en zedelijk gevoel bezittende volksklasse zoo gaarne ziet';274 zo'n 
theaterr zou kunnen dienen als kweekvijver voor toneelkunstenaars. Als de acteurs 
bovendienn weer in vaste emplooien zouden kunnen spelen, zou dat de kwaliteit 
eveneenss ten goede komen. Wat betreft het toneel buiten Amsterdam pleitte de re-
dactiee voor een gewestelijke spreiding van toneelgezelschappen, opdat de acteurs 
niett zo ver hoefden te reizen. Voldoende geldelijke ondersteuning van de provin-
cialee besturen was daarbij onmisbaar, gezien het belang van het, in deze zin toch als 
nationaall  beschouwde, toneel voor de beschaving van de volksklasse.275 

Dee zucht van de 'hoge' standen naar de toneelvoorstellingen in buitenlandse 
theaterss meende de redactie te kunnen genezen door een programmering in de 
Stadsschouwburgg van nieuwe stukken met een huiselijke en goede zedelijke strek-
king.. In de Stadsschouwburg stonden volgens het tijdschrift al dertig of veertig 
jaarr dezelfde stukken op het repertoire, wat velen de Schouwburg de rug had doen 
toekeren.. Alleen de echte kunstkenners waren tevreden met de vertoning van een 
'klassiek'' werk, want voor hen gold het adagium dat het schone altijd schoon was. 
Degenenn die de schouwburg uitsluitend ter ontspanning bezochten, hadden hier-
aann evenwel geen boodschap, en om hen in de schouwburg terug te krijgen, waren 
stukkenn die het dagelijkse leven portretteerden noodzakelijk.276 Overigens zag de 
redactiee de 'hooge klasse*  niet zo snel in de Stadsschouwburg terugkeren, aange-
zienn zij aan het buitenlandse toneel 'verslaafd' was. Meer hoop was er voor 'de 
middelstand,, de goede burgerij, en zelfs de mindere volksklasse', die een 'edeler en 

2722 Ibid., 33. 
2733 Ibid. 
2744 Ibid, 33-34. 
2755 Ibid, 35. 
2766 Ibid, 61-62. 
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meerr echt vaderlandsch gevoel' zou bezitten.277 Een algehele omvorming van het 
repertoiree streefde de redactie beslist niet na, en vooral moesten vermeden worden 

diee monsterachtigheden, zoo door de Fransche als Hoogduitsche dramaturgen, sedert ee-
nigee jaren, allerruimst der tooneel-wereld ingezonden, en sommige prullen van nastukjes, 
welkee noch zedelijke strekking hebben en noch luim, noch waarlijke vreugde ademen.278 

Ookk de opera seria moest, bij gebrek aan goede zangers, maar liever niet opge-
voerdd worden; hoogstens kon men zich wagen aan de kleinere opera comique.279 

Wee zien dus dat de redactie vóór aanpassing aan de smaak van het algemene, 
burgerlijke,, publiek was. Dit betekende een verandering van het repertoire, aan-
gezienn de toenmalige directie de smaak van het publiek te weinig raadpleegde. Het 
moestt evenwel nadrukkelijk gaan om een gematigde hervorming; het publiek zelf 
had,, als we de critici moeten geloven, weinig boodschap aan de zedelijke strekking 
vann toneelvoorstell ingen en waardeerde ook stukken die op dit punt naar de 
smaakk van het tijdschrift tekort schoten - hoe precies, wordt niet uit de doeken 
gedaan.. Om te voorkomen dat het nuttige aspect van opvoeding en beschaving uit 
hett oog verloren werd, moest de commerciële politiek van de vorige directie, die 
alleenn het winstbejag centraal gesteld zou hebben, vermeden worden; controle op 
hett repertoire was volgens de critici onontbeerli jk. 

Eenn beter middel dan privatisering van het theater was volgens de redactie dan 
ookk de zondagopenstel l ing van de schouwburg, na afloop van de kerkdiensten. 
Dezee maatregel zou de verdiensten ook doen stijgen, maar zou tevens de maat-
schappelijkee functie van het theater, als 'oefenschool voor zeden', uit kunnen bui-
ten.2800 De beoogde maatregel hield immers de ambachtsman - die blijkbaar ook 
tott de doelgroep van de schouwburg behoorde - van de straat en uit de kroeg: 

[...]]  is het niet doelmatiger en billijker, den handwerksman, die de gansche week door, en 
tott 's avonds laat ijverig werkzaam is, eenmaal in de week, gedurende eenige weinige uren, 
eenn gepast, hart- en geestbeschavend vermaak te verschaffen, dan hem het alternatief te la-
ten,, zich bij drink- en speelgelagen te buiten te gaan, zijn moeijelijk verworven dagloon, 
dikwerff  in een half uur, schandelijk te verspillen, vrouw en kinderen daardoor in behoef-
tee te brengen, en meer en meer der bandeloosheid voedsel te verschaffen? De huisvader 
[...]]  zal [na een zondags bezoek aan de schouwburg] ongetwijfeld met eene steeds ten goe-
dee gestemde ziel huiswaarts keeren, en des maandags, met nieuwen moed, tot de vervul-
lingg zijner burgerlijke en huisselijke pligten zich bereid toonen en voorwaar niet van zin-
nenn zijn berooid.281 

Volgenss het tijdschrift zouden velen - 'schijnvromen', 'bekrompene verstanden' 
enn 'l ieden, die den gang des tijds, en van eene welbegrepene, verdraagzame ver-
lichtingg niet hebben gevolgd '- dit voorstel wel als 'ultra-liberaal' naar de prul len-

2777 Ibid., dl. 
2788 Ibid., 63. 
2799 Ibid., 63-64. 
2800 Ibid.,M. 
2811 Ibid., 65. 
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bakk verwijzen en het oude blijven verdedigen. De echt weldenkende mens daar-
entegenn zou l'esprit de cagoterie (schijnheiligheid) van deze mensen uit het ware 
oogpuntt van zedelijkheid en beschaving beschouwen en haar verwerpen, zo be-
lichttee de redactie haar eigen plaats in de discussie.282 

7.2.55 Conclusie 

Dee confrontatie van het oordeel van de recensenten met de succesvoorstellingen 
heeftt twee groepen tijdschriften aan het licht gebracht: één die veel succesvoorstel-
lingenn afkeurde en één die er veel waardeerde. Het oordeel van De tooneelkijker 
liepp niet synchroon met het succes van de voorstellingen (maar was daaraan niet 
helemaall  tegengesteld); dat van Anton Cramer en de Nieuwe Amsterdamsche Cou-
rantrant (en) Algemeen Handelsblad vertoonde er meer overeenkomsten mee {Melpo-
menemene en Thalia valt buiten beschouwing wegens het te kleine aantal recensies). 

Hieruitt valt op te maken dat de classicistische normen van De Toneelkijker het 
grotee publiek waarschijnlijk onverschillig lieten. Het is verleidelijk de veelal 'mo-
derne',, 'romantische' normen van de tweede groep ook aan het grote publiek toe te 
schrijven,, maar ik kan niet bewijzen dat die normen precies dezelfde waren als van 
hett publiek. Zeker waar het details betreft blijf t het gissen. Gezien het gunstige oor-
deell  van de recensenten is het wel aannemelijk dat er in zijn algemeenheid over-
eenkomstenn waren tussen de normen van deze recensenten en het grote publiek. 

Zowell  Cramer als de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
bladblad legden bij hun beoordeling vaak de nadruk op het vermakelijke aspect van de 
opvoeringen;; wat er te zien was, moest in de eerste plaats onderhoudend zijn (De 
tooneelkijkertooneelkijker betrok dit element ook wel in zijn beoordelingen, maar legde hier 
geenn accent op). Het is waarschijnlijk, en eigenlijk niet zo opzienbarend, dat het 
onderhoudendee ook bij het algemene publiek een reden was voor succes van een 
voorstelling. . 

Di tt vermaak kon op verschillende manieren in de voorstellingen tot uiting ko-
men.. De recensenten waar het hier om gaat, hadden veel waardering voor wat zij 
well  de 'romantische' school noemden - het ging dan doorgaans om kenmerken 
vann de dramatekst. Die school werd volgens hen vooral gevolgd in de moderne, 
negentiende-eeuwsee tragedies en in toneelspelen. De nadruk lag daarbij veelal op 
dee handeling en de intrige, met dikwijl s huiselijke taferelen of gebeurtenissen van 
alledaagsee aard, en - bij de toneelspelen - ook op de karakterschildering. Of en 
welkee 'romantische' elementen redenen waren voor het succes bij het grote pu-
bliek,, weten we niet. Wel is duidelijk dat er 'romantische' voorstellingen tot de 
succesvollee behoorden, en dat die door het publiek dus omarmd werden. 

Watt die 'romantiek' betreft, hadden de twee groepen recensenten overigens ver-
schillendee voorkeuren. Cramer waardeerde die richting die als radicaal be-
schouwdd werd, en die stukken te zien gaf met veel onwaarschijnlijkheden en on-
verwachtee gebeurtenissen; de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad - en ook Melpomene en Thalia - prefereerde een gematigd roman-

2822 Ibid., 64-65. 
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tisme,, waarin die elementen ontbraken. Hoe het algemene publiek hier tegenover 
stond,, is niet met zekerheid te zeggen. Melpomene en Thalia suggereerde dat het 
publiekk de radicale stroming apprecieerde, en ook het feit dat veel van de door De 
tooneelkijkertooneelkijker als 'prullaria' bestempelde werken tot de successtukken behoorden, 
duidtt erop dat het grote publiek zulke 'extreme' werken graag zag; 'prullaria' 'le-
den'' volgens De tooneelkijker in hoge mate aan het 'euvel' van onwaarschijnlijk-
hedenn en onverwachte gebeurtenissen. Nu moet ik hierbij aantekenen dat juist 
voorr de periode waarin De tooneelkijker verscheen, het succes van de voorstellin-
genn gebaseerd is op opvoeringsfrequenties en bij gebrek aan recettes niet op zaal-
bezettingen.. Dit maakt dat we het succes van deze voorstellingen met iets meer 
voorzichtigheidd moeten benaderen. In het tijdsbestek waarvoor de recettes wel 
voorhandenn zijn, de periode waarin de commissarissen de touwtjes in handen 
hadden,, werden de 'prullaria' op een enkele uitzondering na (veertien stukken) 
niett meer op het programma gezet. De werken met een 'romantische' signatuur 
warenn onder het nieuwe bestuur dus vermoedelijk merendeels 'romantisch' m de 
gematigdee zin. 

Overigenss behoorden er van de veertien nog wel vertoonde 'prullaria' iets meer 
dann de helft (acht stukken), tot de 'langdurige succesvoorstellingen': het blijspel 
HetHet intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie, het roman-
tischh tafereel Johanna van Montfaucon, het toneelspel De onechte zoon, het blij -
spell  Pachter Veldkomijn van Tippelskerken, of het door list verijdelde huwelijk -
allemaall  van Kotzebue; Pelletier de Volméranges toneelspel Natuur en pligt, of de 
zoon,zoon, regter over zijn' vader; Pixérécourts geschiedkundig toneelspel Tékéli, of 
hethet beleg van Mongatz; Ducis' treurspelen Macbeth en Othello, of de Moor van 
Venetin.Venetin. Hiervan zijn er twee alleen op grond van het aantal opvoeringen tot de 
successtukkenn gerekend; van zes stukken kennen we ook recettes. Daarvan had-
denn er vier zeer hoge recettes, van rond de ƒ 1000. Al deze aantallen zijn niet groot 
genoegg om te kunnen concluderen dat met name 'prullaria' zeer succesvol waren; 
well  blijk t dat er van de 'prullaria' verscheidene heel succesvol waren. 

Ondankss het succes van enkele 'romantische' voorstellingen, blijkt dat het pu-
bliekk ook waardering had voor 'klassieke' treurspelen; in de succescategorieën 
treffenn we er verschillende aan. Wat is voor deze voorkeur dan de achtergrond? 
Hett is misschien niet verwonderlijk dat deze stukken vooral in de categorie 'cano-
niekk succes' te vinden zijn; het is denkbaar dat dit juist werken zijn die nu eenmaal 
inn alle tijden en voor veel soorten toeschouwers boeiend waren omdat ze 'voor elk 
watt wils' bevatten. Het is ook mogelijk dat het publiek om dezelfde reden als An-
tonn Cramer op deze stukken afkwam: de spelprestatie van de hoofdrolspeler. Dit 
aanschouwelijkee aspect maakte een voorstelling volgens Cramer en de Nieuwe 
AmsterdamscheAmsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad ook onderhoudend. Veel 
lijkenn zij niet van De Tooneelkijker in hun eisen te verschillen, al ging het dit tijd-
schriftt uiteindelijk niet zozeer om het onderhoudende, maar om de roering van de 
toeschouwer.. Niettemin vonden alledrie dat het acteursspel een combinatie moest 
zijnn van 'kunst' en 'natuur': enerzijds moest het aan de kunstregels voldoen, en 
onderr meer bestudeerd, gesoigneerd en betekenisvol zijn; anderzijds behoorde het 
'natuurlijk'' te zijn, en moesten de karakters naar waarheid geschilderd en verbeeld 
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worden.. De Tooneelkijker benadrukte vaak het getemperde karakter van het 'na-
tuurlijk '' spel. Cramer en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad lijken een ander soort accent te leggen; zij waren vooral enthousiast 
overr acteurs die verder gingen dan schildering en verbeelding alleen, en het perso-
nagee ook werkelijk schiepen. Hun opmerkingen zijn echter cryptisch, zodat het 
hoee en waarom, en het mogelijke verschil ten opzichte van De Tooneelkijker niet 
ergg duidelijk wordt. Wel komt naar voren dat zij het zogenaamde 'stille spel' - van 
dee acteur die niet aan het woord is - ook erg waardeerden. 

Dee andere aanschouwelijke aspecten van een voorstelling, het decor en het kos-
tuum,, kregen minder aandacht van de recensenten, en de confrontatie met de pu-
bliekssuccessenn geeft derhalve weinig aanknopingspunten voor uitspraken over 
dee publiekswaardering. Een luisterrijk, historisch passend en harmonisch geheel 
vondenn alle recensenten wel aanbevelenswaardig. De Tooneelkijker achtte het de-
corr overigens ondergeschikt aan de toneelspeler, die door middel van het decor op 
dee voorgrond geplaatst moest worden. Dat lag bij sommige nieuwe decors anders, 
maarr ofschoon bijvoorbeeld Cramer voor zulke decors wel waardering had, vond 
hijj  ze in het algemeen minder belangrijk dan de spelprestatie. De waardering voor 
oudee versus nieuwe decors is tenslotte moeilijk te vergelijken, omdat de nieuwe 
pass na 1820-21 in grote hoeveelheid verschenen. 

Gingg het publiek waarschijnlijk vooral naar de schouwburg voor een avondje 
uit,, de recensenten hadden bij de beoordeling in meer of mindere mate ook het 
opvoedendee karakter van de voorstellingen voor ogen. Voor De tooneelkijker was 
ditt zelfs een eerste vereiste voor goedkeuring. Zoals gezegd kunnen we tussen het 
oordeell  van dit blad en dat van het algemene publiek geen consensus constateren. 
Dee opvoeding die De tooneelkijker voor ogen stond, liet het grote publiek ver-
moedelijkk onverschillig. Cramer en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Al-
gemeengemeen Handelsblad betrokken het educatieve element ook in hun standpunten, 
maarr stelden het niet op de eerste plaats. Bovendien speelde dit aspect lang niet al-
tijdd in hun kritieken mee. Of het publiek aan hun gewenst soort opvoeding veel 
waardee hechtte, weten we niet. 

Dee aard van de verlangde opvoeding verschilde van recensent tot recensent, en 
ookk over de mate van dwang die daarbij uitgeoefend moest worden, waren de me-
ningenn verdeeld. De tooneelkijker beschouwde, zoals gezegd, opvoeding als de 
belangrijkstee taak van het toneel, die in de eerste plaats in politiek-staatkundige 
zinn opgevat moest worden. Zowel de erfenis van de revolutie - de gelijkstelling 
vann standen - als die van ideeën over gewestelijke soevereiniteit uit de achttiende-
eeuwsee partijstrijd, moest ongedaan gemaakt worden. In plaats van het 'egoïsme' 
datt daarmee verbonden werd, moest de maatschappij omgevormd worden tot een 
nationalee staat waarin het algemeen belang voorop stond. Het toneel kon hierbij 
zijnn diensten bewijzen, mits de opgevoerde toneelstukken de juiste politieke 
strekkingg hadden. De tooneelkijker achtte controle derhalve onontbeerlijk en was 
fell  tegen aanpassing van de programmering aan de markt van vraag en aanbod. De 
smaakk van het publiek moest zelfs met enige dwang omgebogen worden in de ge-
wenstee richting, al behoorde dat niet via strikte censuur, maar via 'gewenning' te 
gebeuren.. Om het publiek aan de schouwburg te blijven binden en het aan de op-
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voedkundigg correcte toneelstukken te gewennen, was enige aanpassing aan de 
smaakk van het publiek noodzakelijk. Dit moest met zogenaamd 'veilige' middelen 
gebeuren,, en die zag de redactie onder meer in de vertoning van opera's en ballet-
ten;; naar haar mening had de massa vooral een voorkeur voor voorstellingen die 
dee zintuigen prikkelden, en de muziek en luisterrijke decoraties en kostuums in 
dezee genres zouden daar naar haar oordeel ruimschoots aan voldoen. 

Dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad legde in het 
algemeenn ook sterk de nadruk op de educatieve taak van het toneel en was van me-
ningg dat dit een middel moest zijn ter controle van de politieke opvattingen van 
hethet publiek; er mochten geen stukken vertoond worden die niet in overeenstem-
mingg met de nationale eenheid waren. Dit betekende dat er altijd een 'onafhanke-
lijke'' instantie moest zijn die de voorstellingen aan een oordeel onderwierp; de 
programmeringg aan de markt van vraag en aanbod over te laten was uit den boze. 
Binnenn deze nauwere grenzen evenwel was de krant voor een gematigde aanpas-
singg aan de smaak van het publiek. 

MelpomeneMelpomene en Thalia zag opvoeding als een van de grote taken van het toneel; 
ditt was belangrijker nog dan het vermaak, dat er vooral toe diende de ambachts-
mann van de straat te houden. In het tijdschrift werden de politieke standpunten die 
inn de toneelstukken tot uiting gebracht moesten worden, niet gespecificeerd; het 
lijk tt de redactie meer te gaan om zedelijkheid in algemene zin. Om deze te waar-
borgen,, was naar haar mening wel controle nodig, en een commerciële schouw-
burgg was hiermee in tegenspraak. Die controle kon het beste door gewestelijke 
besturenn uitgevoerd worden. Wel moest het repertoire binnen de aangegeven nor-
menn aan de voorkeuren van het publiek aangepast worden, opdat de toneellief-
hebberss de gecontroleerde theaters bleven bezoeken en de educatie zijn doel be-
reikte.. Met het oog op dit laatste hield het blad er een liberaal standpunt op na ten 
aanzienn van een zondagopenstelling van theaters; ten behoeve van de beschaven-
dee opvoeding was het beter de burgers toe te staan op zondag keurige toneelvoor-
stellingenn te bezoeken dan hen naar kroegen of bordelen te laten gaan. 

Cramerr eiste slechts algemeen zedelijke stukken en was binnen deze ruime mar-
gee voor een volledige aanpassing aan de smaak van het publiek. Hij bepleitte zelfs 
eenn volledige commercialisering van het theater. Politiek werd ook zijn visie waar 
hijj  laat blijken dat hij, ook en misschien juist, aanpassing aan de smaak van het pu-
bliekk voorstaat als dit voorstellingen verlangde waarin de door De tooneelkijker 
zoo verfoeide gelijkheid van standen gepropageerd werd. 

Verschildenn de recensenten in hun beschavingsideeën, het publiek dat zij wilden 
bereiken,, was gelijk; zij hadden allemaal het zogenaamde 'burgerlijke' publiek op 
hett oog. In welke betekenis deze term opgevat moet worden, hebben de recensen-
tenn niet met zoveel woorden gezegd. De eerste indruk is die van een sociaal-maat-
schappelijkee groepering, tussen de eerste en de derde stand in. Dit zou ook over-
eenkomenn met hetgeen in het derde hoofdstuk van deze studie betoogd is, 
namelijkk dat het potentiële schouwburgpubliek voornamelijk uit de sociale mid-
dengroepenn voortkwam. Gezien de politieke overwegingen die zowel in De 
tooneelkijker,tooneelkijker, als in de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
bladblad en in de tijdschriften van Cramer een rol speelden bij de beschavingsgedach-
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te,, is het ook denkbaar dat deze tijdschriften met 'burgerlijk' publiek degenen op 
hett oog hadden die maatschappelijke en politieke gelijkstelling nastreefden. De re-
censentenn wilden de maatschappij in een bepaalde politieke richting buigen, waar-
bijj  het toneel, als belangrijk opiniërend medium, een rol kon spelen. Het burger-
lijk ee publiek was de doelgroep die bereikt moest worden. 


