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Besluit t 

Aann het slot van het onderzoek vat ik de resultaten ervan nog eens samen, waarbij 
ikk begin met de confrontatie van de publiekssuccessen met het oordeel van de re-
censenten.. Daarna bespreek ik wat het kwantitatieve onderzoek heeft opgeleverd 
voorr de vraag welke aspecten - van contextuele, dramatische of scenische aard -
hett toneelbezoek beïnvloedden. Vervolgens bekijk ik of zich daarbij verschillen 
voordedenn binnen de sociale groeperingen, waarbij ook de kwestie van de sociale 
schouwburgstratificatiee aan de orde komt. Daarna kom ik terug op het toneelbe-
leid,, waar ik deze studie mee begonnen ben. 

RECENSENTENN EN PUBLIEK 

Dee onderzochte recensenten, van: De tooneelkijker; Het kritisch lampje. Lectuur 
voorallevooralle standen; Het tooneelklokje. Nuttig en lastig; De arke noacb's en de Nieu-
wewe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, zijn in twee groepen te 
verdelen,, van 'classicisten' en 'romantici' - Melpomene en Thalia. Tijdschrift, voor 
heminnarenheminnaren van den schouwburg heb ik wegens het kleine aantal recensies buiten 
beschouwingg gelaten. De classicistische Tooneelkijker bestond onder meer uit 
academicii  uit de eerste 'stand', die het 'niet-denkende' grote publiek laatdunkend 
tegemoettrad,, en haar niet als gesprekspartner beschouwde. De Tooneelkijkers 
richttenn zich tot het 'nadenkende' deel der natie, waaronder het schouwburgbe-
stuurr en de overheid; die moesten voor de massa denken en handelen. Het ging de 
recensentenn zelf in de schouwburg om bevrediging van de geest. Het liefst zagen 
zijj  Griekse, eventueel Frans-classicistische, schoonheid gepaard aan een goede ka-
rakterisering,, volgens klassieke of classicistische regels, en zedelijk nut; dat laatste 
wass het doel van het toneel. Voor het belang van staat, volk en godsdienst moes-
tenn voorouderlijke deugden uit de zeventiende eeuw ten voorbeeld gesteld wor-
den,, en daarom waren onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis of daarmee 
verbandd houdende actualiteit voor toneelstukken het geschiktst. Het grote pu-
bliekk was volgens de recensenten daarentegen slechts uit op kijk- en luistergenot. 
Ookk uit de confrontatie van de publiekssuccessen met het oordeel van de 
Tooneelkijkerss blijkt , dat het grote publiek zich aan de (Frans-)classicistische en 
nationaal-educatievee normen van deze recensenten niets gelegen liet liggen. 

Dee tweede groep critici: van Het kritisch lampje, Het tooneelklokje, De arke no-
acb'sacb's (Cramer) en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handels-
blad,blad, waren geletterden uit de tweede maatschappelijke 'stand'. Zij beschouwden 
zichh als tolk van het 'algemeen' publiek, hetzij uit overtuiging (Cramer), hetzij uit 
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pragmatismee (Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad). De 
smaakk van het publiek eiste volgens hen onderhoudend toneel dat voldeed aan de 
'romantische'' school uit Engeland, Frankrijk en Duitsland. Moderne treurspelen 
waarr de handeling en intrige centraal stonden, en toneelspelen met een rijkdom 
aann (eventueel huiselijke) taferelen bepaalden de voorkeur. Overigens was de 
NieuweNieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad veel gematigder in 
zijnn voorkeur of acceptatie van 'romantisch*  toneel dan Cramer. In tegenstelling 
tott de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad vond Cra-
merr ook toneelspelen met veel overdrijvingen en onwaarschijnlijkheden mooi, en 
waardeerdee hij grappen over de eerste stand - over dit laatste sprak de krant zich 
niett expliciet uit. Cramers waardering van treurspelen betrof niet zozeer de poëti-
ca,, maar de uitvoering door het spel, in iets mindere mate door het decor en het 
kostuum.. Een maatschappijverbeterende functie zag Cramer naar eigen zeggen 
niett voor het toneel weggelegd; het moest algemeen 'fatsoenlijk' zijn. De krant be-
schouwdee het toneel daarentegen als een soort voortgezette schoolopleiding, waar 
dee burger wijsheid, kennis en deugdzaamheid leerde; nationale eenheid was even-
eenss het doel. Het oordeel van deze tweede groep recensenten was vaak positief 
tenn aanzien van de publiekssuccessen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de 
recensentenn en het publiek op zijn minst in grote lijnen eenzelfde visie op het to-
neell  hadden. Waar de grens tussen overeenkomst en verschil lag, is niet goed te be-
palen,, omdat het publiek zich daarover niet uitgesproken heeft. Het ligt voor de 
handd te veronderstellen dat vermaak en eventueel 'romantiek' haar aansprak, maar 
off  het publiek er inderdaad poëticale of ook educatieve normen op nahield, en 
welkee dat waren, is niet onmiddellijk vast te stellen. 

Nuu kunnen uiterlijke kenmerken van een voorstelling, zoals een bepaald genre, 
eenn broncultuur of auteur, een algemene indruk geven van het - naar de mening 
vann tijdgenoten - 'romantische' of 'classicistische' kaliber van zo'n voorstelling. 
Alss het toneelbezoek duidelijk door items bepaald werd die tijdgenoten 'roman-
tisch'' of 'classicistisch' noemden, zou dat een aanwijzing zijn voor een publieks-
voorkeurr in deze of gene richting. 

INVLOEDD OP HET TONEELBEZOEK 

Dee recettes wijzen er evenwel op dat een groot deel van het publiek waarschijnlijk 
helemaall  geen bewuste toneelkeuze maakte, maar zich voornamelijk door de 
weekdagg liet leiden: zaterdag was uitgaansdag. Andere contextuele factoren had-
denn waarschijnlijk eveneens enig overwicht. Van invloed waren onder meer: de 
jaarlijksee seizoenen - minder publiek in de warme augustus- en meimaanden, 
meerr in de koude januari- en februarimaanden; de Belgische Opstand en de cho-
leraa - minder toeschouwers van 1830-31 tot en met 1832-33; bezoek van de ko-
ningg - altijd volle zalen. De invloed van de kermis in september deed zich ook gel-
den,, maar lijk t door tijdgenoten wel eens overschat. 

Aangezienn de uitgaansdag zo veel invloed op het toneelbezoek had, kwam het 
grotee publiek waarschijnlijk met de tweede groep recensenten overeen in een 
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voorkeurr voor vermaak. In welk soort voorstellingen het publiek dat vermaak 
zocht,, komt enigszins naar voren als in de berekeningen met de invloed van de za-
terdagg rekening gehouden wordt. Enkele items van toneelmatige aard blijken dan 
ookk op het toneelbezoek van invloed geweest te zijn. Omdat zij soms pas in twee-
dee instantie in de cijfers naar boven komen, is hun effect mogelijk minder groot 
geweest,, of waren zij misschien op het toneelbezoek van kleinere publieksseg-
mentenn van invloed, van mensen die mogelijk wel een bewuste keuze maakten. 

Vann de bijzondere toneelmatige gebeurtenissen hadden met name benefieten 
vaakk een positieve invloed op het toneelbezoek, waarbij het optreden van de (eer-
ste)) acteur of actrice waarschijnlijk de voornaamste attractie was. Ook debuten 
trokkenn soms extra publiek, vooral op maandag; het is mogelijk dat hiervoor in 
sommigee gevallen claqueurs verantwoordelijk waren, die voor hun toejuiching 
betaaldd werden. Premières hadden eveneens invloed; ook nu was dat het opval-
lendstt op maandag. Liefhebbers hadden alleen op zaterdag enige invloed op het 
toneelbezoek. . 

Vann de dramatische elementen moet in de eerste plaats het genre genoemd wor-
den.. Tijdgenoten besteedden er veel aandacht aan. Zij waren veelal van mening dat 
dee voorkeur van het publiek verschoven was van het klassieke treur- en blijspel 
naarr nieuwe tussensoorten als het toneelspel en het blijspel met zang. Kijken we 
naarr de recettes, dan vallen - in wisselende perioden - de relatief hoge recettes van 
zowell  het treurspel als het toneelspel op. De belangstelling voor het treurspel zou 
eenn classicistische publieksvoorkeur kunnen weerspiegelen, maar voor de toeloop 
bijj  treurspelvoorstellingen was in de eerste plaats de zaterdag verantwoordelijk. 
Anderee genres, zoals het toneelspel, trokken op die dag meer publiek dan het 
treurspel.. Als tijdgenoten het bij het rechte eind hadden, was daarvoor onder meer 
hett aanschouwelijke van de handeling verantwoordelijk. Hier lijk t sprake te zijn 
vann een onderhuidse voorkeur voor moderne, 'romantische' genres. Het toneel-
spell  trok over de hele linie overigens pas na 1832-33 meer publiek dan gemiddeld. 

Tijdgenotenn meenden dat het 'volkse' maandagpubliek toneelspelen prefereer-
de.. Dat is waarschijnlijk niet juist: de op die dag weliswaar dikwijl s geprogram-
meerdee toneelspelen werden minder, treurspelen daarentegen vaak goed bezocht. 
Off  daarbij poëticale factoren een rol speelden, is echter onwaarschijnlijk, want er 
iss in het algemeen geen duidelijk verschil in recettes tussen - volgens tijdgenoten -
'romantische'' of 'klassieke' treurspelen, terwijl ook de (langdurig) succesvolle 
treurspelenn geen overwicht op de vermoedelijke zaalbezetting laten zien van de 
enee of andere soort. Het is mogelijk dat het maandagpubliek het treurspel bezocht 
vanwegee de bekendheid van de stukken; nog meer - want dit wordt door recensies 
well  als verklaring gegeven - omdat hier de eerste acteurs te bewonderen waren. 
Datt de claque voor de hoge recette verantwoordelijk was, is onwaarschijnlijk, 
aangezienn toneelrecensies hiervoor geen aanwijzingen geven. 

Blijspelenn hadden weinig invloed op het toneelbezoek. Blijspelen met zang wer-
denn niet vaak geprogammeerd, maar soms wel goed bezocht. Zangspelvoorstel-
lingenn trokken in het beginjaar 1826-27 iets meer publiek dan gemiddeld, maar 
haddenn later minder aantrekkingskracht. Sommige individuele zangspelen bleven 
well  succesvol. Het genre werd vaak tegen nieuwe, romantische decors gespeeld; 
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diee trokken wel publiek, maar vormden vermoedelijk toch een secundaire succes-
factor;; als het stuk om een of andere redenen niet succesvol was, kon het decor 
daarr niets aan veranderen. 

Contemporainee berichten over de absolute voorkeur voor vertalingen worden 
doorr de cijfers niet bevestigd. De zaal lijk t juist voller bij Nederlandse stukken. Op 
zaterdagg was dit aan de weekdag toe te schrijven, maar op maandag en woensdag 
niet;; alléén Nederlandse voorstellingen staken dan soms wat recette betreft, boven 
hett gemiddelde uit. Op zaterdag kwam er inderdaad meer publiek naar Franse 
(treurspel)opvoeringenn dan naar Nederlandse. Van de zangspelen trokken overi-
genss in het algemeen de Franse - uitgaande van het libretto - het meeste publiek. 

Dee naam van de auteur speelde vermoedelijk een kleine rol in het toneelbezoek. 
Dee succesvolste waren achttiende-eeuwse dichters van treur- of blijspelen, maar er 
warenn ook succesvolle eigentijdse schrijvers, van gevarieerdere genres. Neder-
landsee auteurs trokken veel publiek. Voor zover te achterhalen, komt er geen dui-
delijkk overwicht van 'classicistische' of 'romantische' auteurs naar voren. Opmer-
kelijkk zijn de vele mislukkingen uit het oeuvre van de 'romantici' Iffland en 
Kotzebue,, dat tijdgenoten juist als heel succesvol kwalificeerden. Weliswaar had-
denn ook veel Kotzebue-voorstellingen succes, maar dat kan dus niet van allemaal 
gezegdd worden. Het werk van Iffland lijk t in zijn totaliteit minder geslaagd te zijn. 

Dee zaalbezettingen tonen enige invloed van het item 'componist'. 
Volgenss tijdgenoten waren zangspelen met Franse en Duitse muziek het ge-

liefdst.. De cijfers tonen vanuit het oogpunt van toneelbezoek een verschil tussen 
eerste-- en tweederangs componisten; van de eersterangs componisten werden de 
Fransenn het beste bezocht, gevolgd door de Duitsers; van de tweederangs compo-
nistenn trokken de Duitsers het meeste publiek, op de voet gevolgd door de Italia-
nen.. Het verschil wordt vooral door enkele succesvolle individuele componisten 
veroorzaakt:: vooral Auber, Weber en Van Bree waren succesvol, op de voet ge-
volgdd door Rossini en Mozart. 

Vann de scenische factoren had waarschijnlijk de acteursprestatie voornamelijk in 
hett algemeen invloed op het toneelbezoek. Er lijken niet veel individuele acteurs 
tee zijn die duidelijk als publiekstrekker fungeerden. Die rol hebben de eerste 
treurspelacteurr en -actrice waarschijnlijk wel vervuld in canoniek en langdurig 
succesvollee voorstelingen, waar veel treurspelen toe behoorden; met name An-
driess Snoek wordt in dit verband vaak door toneelrecensenten genoemd. 

Overr het decor is al gesproken; het kostuum had geen duidelijk aanwijsbare in-
vloedd op het toneelbezoek. 

Ofschoonn er dus, behalve de weekdag, waarschijnlijk wel elementen waren die 
dee publiekskeuze van de voorstellingen mede bepaalden, wijzen die niet op een 
eenduidigee voorkeur voor 'classicistisch' of 'romantisch' toneel. Voor zover zicht-
baarr te maken, trokken beide richtingen nu en dan veel publiek. Als het publiek 
uitt was op de 'roering der zintuigen', zoals tijdgenoten meenden, werden die door 
iederee richting op een andere manier aangesproken. Het is mogelijk dat de twee 
richtingenn verschillende publieksgroepen aanspraken. 
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SOCIALEE DIFFERENTIATIE 

Hoee verhouden de onderzochte items zich tot de sociale groeperingen? Waren er 
sociaal-maatschappelijkee verschillen in het toneelbezoek? Dat kan pas vastgesteld 
wordenn als wij weten of erin de schouwburg sprake was van een sociale differen-
tiatie.. Fungeerden de rangen als sociale waterkering? En zo ja, welke groepen wa-
renn er dan te onderscheiden?1 

Hett feit dat de zaal in rangen verdeeld was, duidt op een scheiding der standen. 
Berichtenn van tijdgenoten wijzen ook in deze richting. Die zijn echter mogelijk 
niett helemaal betrouwbaar, omdat zij uit min of meer 'hogere' kringen afkomstig 
zijn;; zij scheidden zich van de rest af, maar in hoeverre de standsverschillen ook 
'lager'' in de hiërarchie tot uiting kwamen, vermeldden zij niet. 

Eenn ander onduidelijk punt betreft het criterium dat als sociale scheidslijn ge-
bruiktt werd. Ik heb gebruik gemaakt van een negentiende-eeuwse maatschappelij-
kee stratificatie op grond van status en inkomsten uit arbeid, waarin het negentien-
de-eeuwsee standsbegrip en het twintigste-eeuwse klassebegrip in elkaar overgaan. 
Diee indeling bestaat uit drie klassen: grote burgerij; kleine burgerij; arbeidende 
klasse.. Op hun beurt zijn die weer onderverdeeld in subklassen; de grote burgerij 
in:: aristocratie of aanzienlijken, en gegoede of gezeten burgerij; de kleine burgerij 
in:: welgestelde (ontwikkelde) burgerstand, en mingegoede burgerstand; de arbei-
derss in: geschoolde werklieden, en ongeschoolde arbeiders en dagloners. 

Uitgaandee van deze indeling, werd de Amsterdamse schouwburg voornamelijk 
doorr een grote sociaal-maatschappelijke middengroep bezocht;2 mogelijk ook 
doorr de bovenlaag, maar van het bezoek van de grote burgerij weten we niet veel. 
Aanzienlijkenn en gegoeden bezochten de schouwburg volgens tijdgenoten wei-
nig.. Hoe weinig weten we niet. De cijfers laten zien dat de duurste rangen in 1835-
366 en 1838-39 slecht bezet waren (de balkons gemiddeld 21%, de loges 37%), 
maarr dit zegt evenmin alles over het werkelijke bezoek van de 'hoogste' klasse. 
Hett is denkbaar dat zij uit zuinigheid op goedkopere rangen zaten, en de porte-
monnaiee belangrijker vonden dan het standsverschil - op een mogelijk flexibele 
scheidingg van de rangen kom ik nog terug.3 Het schouwburgbezoek van de grote 
burgerijj  blijf t dus een beetje ongewis. 

Tijdgenotenn meenden dat de schouwburg wel door het 'gemeen' bezocht werd, 
enn zulke uitspraken zijn via omwegen op hun merites te toetsen. Mij n onderzoek 
naarr de 'koopkracht' van arbeiders wijst uit dat zij de schouwburg weinig of niet 
kondenn frequenteren. Vrij e tijd hadden zij in de winter met zijn korte werktijden 
wel,, vooral op zaterdag en maandag - op die laatste dag zouden zij 'maandaghou-

11 Zie ook: Gras, 'Interne verdeeldheid', 84-85. 
22 Als tijdgenoten tot andere conclusies kwamen, kan dat ook een gevolg zijn van gebruik van 
eenn stratificatie met andere normen. 
33 Een nauw verband tussen de aanschaf van boeken en de koopkracht of de opleiding van ge-
goedenn in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw is evenmin geconstateerd. Zie: J.J. 
Kloekk en W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw 
(Middelburgg 1988), 86-91. 
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den'.. Geld moet echter in de meeste gevallen hebben ontbroken. Als er al arbei-
derss naar het theater gingen, moeten dat betaalde uitstapjes bij feestjes of claques 
geweestt zijn, of eenmalige uitjes; in die laatste gevallen zullen de arbeiders voor-
namelijkk uit de 'hoogste' categorie van werklieden afkomstig geweest zijn. 

Dee tweede stand van kleine burgerij had een dagindeling die met de opening-
stijdenn van de schouwburg goed te verenigen was. 'Mingegoeden' uit deze stand 
kondenn echter vermoedelijk alleen een kaartje betalen als bijvoorbeeld gezins-
grootte,, werkgelegenheid en bedrijfsomvang financieel gunstig uitvielen. Zelfs 
voorr sommige semi-intellectuelen uit de 'welgestelde' burgerij met een hogere so-
cialee status, zoals onderwijzers en lage ambtenaren, was schouwburgbezoek fi-
nancieell  moeilijk haalbaar, omdat zij vaak nauwelijks meer inkomsten dan 'min-
gegoede'' burgers, of zelfs werklieden hadden. Het prijspeil van levensmiddelen 
wass in de loop der tijd niet alleen van invloed op schouwburgbezoek van arbei-
ders,, maar ook van kleine burgers. Stegen de prijzen, dan was theaterbezoek zo-
well  voor arbeiders als voor veel kleine burgers te duur. 

Dee goedkoopste rang, de tweede gaanderij, werd derhalve waarschijnlijk ge-
deeltelijkk bezet door mensen uit hogere arbeiderskringen, en verder voornamelijk 
uitt lagere, deels zelfs hogere middengroepen met een relatief gering inkomen. Ge-
zienn hun beperkte budget konden zij de schouwburg slechts af en toe bezoeken. 

Aangezienn de goedkoopste rangen het hele speeljaar door goed bezet waren, 
moett het minder rijke schouwburgpubliek uit een wisselende groep mensen ge-
vormdd zijn. In dit verband is het opmerkelijk dat ook de programmering sterk 
wisselde;; hoofdspelen stonden meestal slechts één tot drie keer aaneengesloten op 
hett repertoire, zangspelen uitgezonderd. Het is evenwel waarschijnlijk dat toe-
schouwerss op de duurdere rangen het theater vaker frequenteerden; de snel ver-
anderendee programmering zal dan vooral op hen gericht zijn. 

Zo'nn hogere bezoekfrequentie van rijkere toeschouwers spreekt ook uit de 
rangbezettingen:: die laten zien dat het duurdere deel van de goedkope rangen, 
tweedee amfitheater en gaanderij, in het algemeen beter bezet was dan de overige 
rangen.. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat toeschouwers uit de (hogere) 
middengroepenn de goedkoopste optie kozen binnen de voor haar geschikte zit-
plaatsen:: bak, amfitheater, gaanderij en tweede amfitheater; zo konden zij vaker 
naarr de schouwburg.4 

Ditt alles zet vraagtekens bij de verdeling van de sociale groepen over de ver-
schillendee rangen; het publiek was sociaal-maatschappelijk niet bijzonder hete-
rogeen,, en lijk t bovendien soms goedkopere zitplaatsen te prefereren. Vermoede-
lij kk was er sprake van tamelijk grove, en niet helemaal strikte scheidslijnen in de 
schouwburg.. De tweede gaanderij met mogelijk het derde amfitheater herbergde 
geschooldee arbeiders, mingegoede en soms zelfs welgestelde burgers uit de twee-
dee stand. Als de balkons en loges inderdaad voor de grote burgerij bestemd waren, 
zijnn de bak, het amfitheater, de gaanderij en het tweede amfitheater vermoedelijk 
voorall  het domein van welgestelde burgers geweest. 

44 Een andere verklaring zou zijn dat juist het lagere deel van de middengroepen het theater vaak 
bezocht,, maar dat zat zoals gebleken waarschijnlijk juist op de goedkoopste rangen. 
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Welkee aspecten hadden invloed op het toneelbezoek per rang? In de eerste 
plaatss kan de weekdag genoemd worden: op maandag waren de goedkopere ran-
genn soms beter bezet dan gemiddeld; op zaterdag zowel de dure als de goedkope. 
Dee zogenaamde 'loongetijden' - perioden ingedeeld volgens het jaarlijkse verloop 
vann de ambachtsionen - waren enigszins in de bezoekcijfers van de tweede gaan-
derijj  zichtbaar. Hieruit blijkt nog eens dat daar wel ambachtsmensen zaten, maar 
ookk beter betaalden uit 'hogere' standen. Opmerkelijk is de rangbezetting tijdens 
dee kermis. Tijdgenoten meenden dat er dan een 'volkser' publiek dan gewoonlijk 
naarr de schouwburg kwam, maar de cijfers wijzen uit dat alle rangen behalve het 
balkonn beter bezet waren dan gemiddeld, terwijl de tweede gaanderij juist niet be-
duidendd meer mensen herbergde dan anders; dit wijst er op dat er (ook) tijdens de 
kermiss vooral middengroepen kwamen. Die waren dan ook vaker in de schouw-
burgg te vinden, zoals uit de rangverdeling per weekdag blijk t - overigens niet 
noodzakelijkk per individu, want de middengroepen waren groot. 

Bezoekk van de koning trok op alle rangen veel publiek, maar de grotere bezet-
tingg op de duurdere ragen is opmerkelijk, aangezien die niet altijd zo goed gevuld 
waren. . 

Bijj  het genre is het opvallend, dat het treurspel juist op de dure rangen minder 
publiekk trok, op goedkope rangen meer; die laatste waren ook beter bezet waren 
bijj  premières van treurspelen. Het als 'melodrama' betitelde toneelspel trok daar-
entegenn niet exclusief mensen op de goedkope rangen aan; dit is opvallend, omdat 
tijdgenotenn juist meenden dat het melodrama vooral het 'volk' aansprak. 

Al ss we naar de verschillen tussen de rangen kij ken, dan valt dus onder meer de gro-
tee bezetting van de goedkope rangen op maandag op. Deze rangen waren bovendien 
beterr bezet bij een treurspel en een treurspelpremière. Daaruit blijkt een behouden-
dee voorkeur van het 'lagere' schouwburgpubliek, een voorliefde die zij deelde met 
criticii  als de Tooneelkijkers. Dat dit publiek ook de classicistische normen van die 
criticii  aanhing, is daarmee niet gezegd; als vermeld trokken vermoedelijk andere as-
pecten,, zoals de bekendheid van de stukken of de eerste acteur, hen aan. 

TONEELAANBODD EN TONEELBELEID 

Anderss dan verwacht stonden toneelmatige aspecten bij het toneelbezoek van het 
grotee publiek dus niet op de voorgrond. Deze conclusie stoelt voornamelijk op re-
cettess en zaalbezettingen uit de periode na 1820-21. In deze periode liepen de re-
cettess niet altijd parallel aan de opvoeringsfrequenties, en het publiek sloeg dus 
somss een andere richting in dan de opvoeringsfrequenties wilden doen geloven. Ik 
benn in deze slotconclusie dan ook voorzichtig geweest met het gebruik van uit-
sluitendd opvoeringsfrequenties, al waren die vermoedelijk veelzeggender voor het 
toneelbezoekk vóór 1820-21 dan daarna. 

Nietteminn zijn opvoeringsfrequenties als weergave van het toneelbeleid van be-
lang,, omdat dit het aanbod en daarmee het toneelbezoek mede bepaalde. Opvoe-
ringsfrequentiess weerspiegelen het toneelbeleid als invloedsfactor op het toneel-
bezoek. . 
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Datt beleid was onder het acteursbestuur vóór 1820-21 duidelijk anders dan on-
derr de commissarissen. Het acteursbestuur zorgde met veel benefieten voor alle to-
neelspelerss bijvoorbeeld goed voor eigen gelederen; de latere commissarissen be-
perktenn het aantal benefieten, die toen ook nog slechts voor de eerste acteurs gege-
venn werden. Debuten waren er vóór 1820-21 minder dan daarna; dit zal wel met de 
toenemendee ouderdom van de acteurs in de periode te maken hebben. 

Dee grootste kwantitatieve verschillen zijn evenwel in het genre, de broncultuur 
enn het decor te constateren. Vóór 1820-21 stond het toneelspel vaak op het pro-
gramma,, daarna veel minder. Dit genre werd in de eerste drie seizoenen na het 
aantredenn van de commissarissen veelal vervangen door het treurspel, na 1825-26 
doorr het zangspel. Het 'melodrama', zoals sommige toneelspelen door het toneel-
tijdschriftt De Tooneelkijker genoemd werden, stond van 1820-21 tot en met 1824-
255 en na 1832-33 veel minder dan onder het acteursbestuur, en van 1825-26 tot en 
mett 1832-33 helemaal niet meer op het programma. Van 1820-21 tot 1822-23 kwa-
menn er bovendien op zaterdag meer oorspronkelijk Nederlandse stukken op het 
repertoire.. Met de komst van J.F. Pfeiffer in 1820-21 waren er bovendien roman-
tischee ad hocdecors te bewonderen, die de oudere classicistische standaarddecors 
aanvulden.. Ook kostuums werden na 1820-21 hersteld en aangevuld, maar of hier 
sprakee was van een nieuwe stijl, is niet bekend. 

Ditt alles hangt nauw samen met de verschillende visie van de twee schouwburg-
besturenn op het toneel. Volgens tijdgenoten zocht het gemiddelde publiek in de 
schouwburgg vermaak en ontspanning, en verwachtte het dat er wat te zien en te 
horenn was; de voorstellingen moesten, om met Wiselius te spreken, de zintuigen 
beroeren,, niet het verstand. Gezien mijn bevindingen ten aanzien van de in-
vloedsfactorenn op het toneelbezoek, was het de gemiddelde toeschouwer vermoe-
delijkk grotendeels onverschillig hoe aan die behoefte tegemoet gekomen werd, al 
iss enerzijds een lichte voorkeur voor het toneelspel als genre te constateren, an-
derzijdss voor het treurspel - beide mogelijk bij verschillende publiekssegmenten. 
Aann de manier waarop het publiek tevreden gesteld werd, was het schouwburg-
bestuurr daarentegen heel veel gelegen, in sterke mate de directie van na 1820-21. 
Richttee het acteursbestuur zich mogelijk in meer of mindere mate naar de wensen 
vann het publiek, de commissarissen was het om de leiding van de Volksgeest' te 
doen.. Dat oog en oor gestreeld moest worden, was hun om het even, maar dat 
diendee wel met juiste, dat wil zeggen politiek veilige middelen te gebeuren. Het 
Volk '' volgde de aanschouwelijk gemaakte situaties op het toneel volgens hen ge-
makkelijkk na, en dus was het vooral zaak ethisch juiste voorstellingen aan te bie-
den.. Toneelspelen, vooral Franse, verstoorden naar hun mening de maatschappe-
lijk ee orde en hielden derhalve het gevaar van revolutie in. Met de Franse Revolutie 
enn de Bataafs-Franse tijd nog vers in het geheugen, moesten zulke stukken uit de 
schouwburgg geweerd worden. Het programmeringsbeleid van de commissarissen 
wass gericht op Nederlandse stukken die de eigen zeden en gewoonten weergaven, 
enn op andere genres dan toneelspelen, met name op treurspel, blijspel, zangspel en 
ballet.. Die laatste twee genres moesten voldoen aan de 'zintuiglijke' voorkeuren 
vann het publiek. Om daaraan tegemoet te komen, stelden de commissarissen ook 
decorateurr F.J. Pfeiffer aan, die nieuwe, romantische ad hoe-decors voor deze to-
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neelsoortenn bouwde. Zelfs de toneelvloer werd voor de nieuwe decors veranderd. 
Onderr commissaris Hooft was het beleid nog tamelijk traditioneel, met een treur-
off  blijspel als hoofdspel, en een ballet als nastuk. Van 's-Gravenweert bracht met 
dee invoering van het zangspel het aanschouwelijke ook als hoofdspel naar voren. 
Hett nastuk kreeg door bezuinigingen op het corps de ballet toen minder aandacht. 

Intussenn wilden de commissarissen het toneel ook uit haar, volgens hen, am-
bachtelijkee karakter losweken en tot Kunst verheffen. De makers van een voor-
stellingg moesten niet alleen meer praktische, maar ook theoretische kennis bezit-
ten,, en dienden zo mogelijk aan officiële opleidingen geschoold te zijn. Voor het 
treur-- en blijspel stelden de commissarissen het Fonds voor toneelspelers in, voor 
hett zangspel richtten zij de Muziek- en zangschool op. De decorateur had de 
Kunstopleidingg doorlopen. Ook in de aanwezige opleidingen blijkt de genologi-
schee voorkeur van de commissarissen; in een opleiding voor het toneelspel was 
niett voorzien. 

Hett nationalistische en anti-revolutionaire beleid van de commissarissen kostte 
overigenss vooral wegens de hoge decorkosten veel geld. Daarom deden zij een be-
roepp op gemeente, provincie en rijk voor subsidie, onder aanvoering van hun 
maatschappijbetrokkenn argumenten. Zij kregen inderdaad geld, dat tot 1840-41 
bleeff  stromen; toen werd de kraan ten gevolge van de hoge kosten van de afgelo-
penn Belgische Opstand dicht gedraaid - door onvoorziene omstandigheden dus, 
niett door principiële overwegingen. 

Hett door latere historici veel genoemde 'verval' van de Amsterdamse schouw-
burgg bestond tenslotte alleen in de ogen van een kring anti-revolutionaire toneel-
liefhebberss en critici, waarvan in mijn studie de recensenten van De Tooneelkijker 
naarr voren kwamen. De neergang was volgens hen te wijten aan de vertolking van 
Duitsee en Franse vertalingen die de gelijkheid der standen propageerden, hetgeen 
dezee recensenten politiek onwenselijk vonden. Volgens anderen, Cramer en de 
criticii  van de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, was 
vann dit soort verval geen sprake. Als de schouwburg 'kwijnde', dan was dat omdat 
err naar de smaak van het 'algemeen' publiek te weinig van zulke 'romantische' 
stukkenn vertoond werden. Met dit 'algemeen' publiek is vermoedelijk niet de gro-
tee massa bedoeld, want als gezegd ging het grootste deel van het publiek naar de 
schouwburgg voor een avondje uit. Er waren waarschijnlijk wel publieksgroepen 
diee een voorkeur voor 'romantisch' toneel hadden. Vóór 1820-21 lijk t aan die be-
hoeftee voldaan te zijn. Na 1820-21 remden de commissarissen de 'romantiek' af, 
uitt angst voor herhaling van de achttiende-eeuwse onrust en macht van het 'volk'. 


