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Epiloog g 

Aann het begin van het onderzoek had ik hoge pretenties: ik wilde het anonieme 
publiek,, indirect, stem geven. Wat is daar nu van terecht gekomen? Heb ik de 
anonimii  aan het woord gelaten? Nee. Op de recensenten na heb ik vrijwel geen 
enkelee individuele toeschouwer laten spreken. Ik had natuurlijk ego-documenten 
alss dagboeken en brieven kunnen gebruiken, of toeschouwersreacties in toneelre-
censies,, maar die zijn niet in zulke ruime mate overgeleverd, dat een systematisch 
onderzoekk naar de individuele verwachting en waardering van de voorstellingen 
mogelijkk was. 

Omdatt het anonieme publiek zich niet stelselmatig over de voorstellingen uit-
liet,, weet ik niet wat het innerlijk bewoog om naar de schouwburg te gaan. Ik heb 
geenn zicht gekregen op wat het publiek van een voorstelling vond, hoe zij ernaar 
keek,, óf en hoe het haar raakte. Evenmin weet ik hoe het zich als kijker gedroeg: 
off  het de blik op het toneel even makkelijk afwisselde met het halen van een glas 
punchh of het kletsen met de buurman; of daarentegen met het boekje in de hand 
controleerdee of de spelers zich wel aan hun tekst hielden; of zich liet overspoelen 
doorr de muziek en overrompelen door de praal van het decor. 

Hett anonieme publiek is een gedifferentieerde massa geworden. Ik heb de toe-
schouwerss wel in groepen kunnen onderscheiden, en patronen van bezoek zicht-
baarr kunnen maken, op een analytisch-descriptieve manier. De uitspraken van de 
recensentenn heb ik apart bestudeerd en tegen het toneelbezoek van het anonieme 
publiekk afgezet. Met deze differentiatie is duidelijk geworden wat de krachten en 
tegenkrachtenn in het veld van vraag en aanbod waren. Daarmee is gedeeltelijk naar 
vorenn gekomen waarom bepaalde soorten toneel overleefden en andere niet. 

Opp zoek naar toegangswegen om zicht te krijgen op het toneelbezoek, heb ik 
aspectenn uit de context scherper naar voren gebracht. Om te weten te komen wel-
kee elementen van een voorstelling het toneelbezoek beïnvloedden, moest ik 
nauwkeurigg weten hoe die er uitzagen; voordat ik het toneelbezoek in kaart 
bracht,, moest ik weten wat er in de schouwburg te 'koop' was. Daarom heb ik 
verschillendee aspecten uit het toneelaanbod preciezer dan tot dan toe gebeurd 
was,, onderzocht, zoals: contemporaine genre-indelingen, het emplooisysteem, 
soortenn decors en kostuums. Ook de manier waarop het aanbod georganiseerd 
was,, kon het toneelbezoek beïnvloeden. Om die reden heb ik ook aspecten uit de 
toneelorganisatiee bestudeerd, zoals: de samenstelling van het schouwburgbestuur, 
haarr relatie tot de recensenten, en haar verantwoordelijkheid voor het repertoire. 
Omm de kwantitatieve gegevens met betrekking tot het toneelbezoek te kunnen in-
terpreteren,, moest ik bovendien weten hoe die gegevens samengesteld waren, en 
daartoee onderzoeken wat er aan het toneelbezoek vooraf ging: waar men kaartjes 
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konn kopen, welke kaarten er waren, waar men kon gaan zitten, en hoe een speel-
avondd er uitzag. 

Doorr zulke aspecten van 'aanbod' en 'distributie' niet als losse onderdelen aan 
tee reiken, maar met het toneelbezoek te integreren, heb ik mijns inziens meer zicht 
gekregenn op de manier waarop de schouwburg functioneerde. Het onderzoek is 
niett uitsluitend een studie naar toneelbezoek geworden, maar ook een bijdrage 
aann de kennis van de Amsterdamse Schouwburg als geheel. 

Dezee studie beoogde niet het laatste woord over het onderwerp te zijn. Er zijn 
nogg verschillende aspecten die nader onderzoek verdienen. 

Hett kwantitatieve onderzoek is bedoeld als een eerste inventarisatie. Ofschoon 
dee beschikbare kwantitatieve gegevens over het grootste deel van de onderzoeks-
periodee tamelijk ruw zijn, is het - in een andere studie - misschien mogelijk de 
conclusiess hier en daar aan te scherpen door middel van statistische toetsing. 
Bronnenn met gegevens over rangbezettingen zijn voor mijn periode schaars. Voor 
zoverr ze aanwezig zijn, heb ik ze gebruikt om het toneelbezoek per rang te bestu-
deren.. Dit onderzoek kan wellicht nog verfijnd worden door de kaartverkoop per 
rangg statistisch te bewerken. 

Verderr zou ik de opvattingen van de participanten in de toneelwereld, zoals be-
leidsmakerss en critici, verder willen onderzoeken. De toneelliefhebbers behoor-
denn tot een kleine kring van geletterden, die dikwijl s ook participeerden in ande-
ree culturele instituties, zoals genootschappen, boekhandels, muziekinstellingen, 
etc,, en misschien ook banden met de overheid hadden. Zij hebben zich vermoe-
delijkk niet alleen over het toneel uitgelaten, maar ook over andere cultuuruitingen. 
Ikk zou graag willen weten hoe de verschillende politiek-culturele opinies verdeeld 
warenn over de deelnemers aan het Amsterdamse toneel- en cultuurleven. Hoe 
overheersendd waren de verschillende stromingen, hoe representatief waren zij 
voorr het theaterbezoek van het grote publiek, en welke verschillen waren er in de 
loopp der tijd? Om hier meer over aan de weet te komen, zou onder meer een pros-
opografischh onderzoek van de cultuurdeelnemers dienstig zijn. 

Eenn ander, misschien verwant, aspect, is de plaats van andere Amsterdamse 
theaterss in de negentiende-eeuwse toneelwereld. Als de Amsterdamse schouw-
burgg vooral een theater voor sociale middengroepen was, waren de andere 
theaterss dan inderdaad bij uitstek de plaats voor andere sociale groeperingen? 
Gingenn er veel arbeiders naar liefhebberijtheaters, en inderdaad veel 'gegoeden' 
naarr het Theatre Francais? Wat zocht de burgerstand in de Hoogduitsche 
Schouwburgg en de Salon des Variétés? Was er in die theaters een ander aanbod, en 
inn hoeverre werd daar rekening gehouden met, mogelijk verschillende, publieks-
wensen?? Was men er liberaler ten aanzien van de programmering? Welke rol 
speeldee de door de schouwburgcommissarissen ingestelde censuur bij de kleine 
theaters? ? 

Ookk een uitbreiding in de tijd is wenselijk. Ik ben nieuwsgierig geworden naar 
dee voorgeschiedenis. Er waren negentiende-eeuwers die wezen op een 'romanti-
scher'' soort toneel in de Bataafs-Franse tijd: meer toneelspelen, meer zangspelen. 
Welkk soort toneel werd er toen werkelijk gezien? Wat was het doel van het toneel 
inn die periode? Was de behoudende politiek van de commissarissen in mijn on-
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derzoekstijdd nieuw, of was hij terug te voeren op perioden in de achttiende eeuw? 
Eenn ander element vormen de tijdschriften; er waren in de achttiende eeuw diver-
see tijdschriften met dezelfde naam als in de eerste helft van de negentiende eeuw; 
watt was hun onderlinge relatie? Ook de periode na 1840-41 is interessant voor na-
derr onderzoek. Het zogenaamde 'verval' uit het begin van de negentiende eeuw 
schreedtt volgens verschillende toneelhistorici voort. Wat betekent dat, gezien de 
relativeringg van het vervalsbegrip in mijn onderzoeksperiode? 

Mij nn wensen zijn even zoveel pleidooien voor uitbreiding van het onderzoek 
naarr de context van de voorstelling. Theaterwetenschap dankt haar bestaansrecht 
aann de voorstelling, maar de beschrijving en analyse daarvan is, hoe belangwek-
kendd ook, mijns inziens niet voldoende om te weten te komen welke plaats het 
theaterr in de maatschappij bekleedde. Om de functie van het toneel voor verschil-
lendee groepen toeschouwers te achterhalen, is naar mijn mening onderzoek naar 
dee sociaal- en politiek-maatschappelijke context onmisbaar. 


