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Samenvatting g 

Hett onderwerp van deze studie is het toneelbezoek van het grote publiek in de 
Amsterdamsee schouwburg, in de periode 1814-1841. De gangbare visie van Ne-
derlandsee toneelhistorici is, dat het 'beschaafde' en 'geletterde' publiek uit de 'ho-
gere'' maatschappelijke standen na de Bataafs-Franse tijd niet meer toongevend 
was,, en plaats gemaakt had voor het 'volk' of 'gemeen'. Dit publiek had geen be-
hoeftee aan 'literair' toneel, maar ging naar de schouwburg uit behoefte aan emotie 
off  ontspanning, of voor een avondje uit. In plaats van treur- en blijspelen zag het 
publiekk liefst 'melodrama's', zangspelen en balletten, en in plaats van Nederland-
see stukken vertalingen uit het Frans en Duits. Deze visie sluit aan bij het beeld van 
sommigee negentiende-eeuwse tijdgenoten, die meenden dat het 'gemene volk' het 
modernee toneel uit de 'romantische' school binnengehaald had, waarmee de 
schouwburgg diep in 'verval' geraakt was. 

Mi jj  intrigeerden de ergernissen van contemporaine zegslieden over de 'smaak' 
vann het grote publiek. De toeschouwers werden aangeklaagd, maar kregen geen 
gelegenheidd tot een weerwoord. Daarom heb ik hen in dit onderzoek centraal ge-
steld.. De vragen die ik wilde beantwoorden, zijn als volgt samen te vatten: waren 
dee toeschouwers inderdaad uit 'gemene' kringen afkomstig? welke elementen van 
dee voorstellingen waren op het toneelbezoek van invloed? waaraan was de ge-
ringschattingg van tijdgenoten toe te schrijven? Omdat ik het grote publiek geen 
stemm meer kan geven, moest ik omwegen bewandelen om deze vragen te beant-
woorden. . 

Omm het toneelbezoek tot leven te brengen én om enkele methodische vragen te 
beantwoorden,, is eerst onderzocht hoe het toneelaanbod er op sommige punten 
uitzag,, en hoe de schouwburgorganisatie geregeld was. 

Hett bestuur van de schouwburg was van 1811 tot 1820 in handen van een 'op-
perdirectie'' en een dagelijks bestuur. Hierin hadden twee tot drie acteurs en actri-
cess zitting. Zij pachtten de schouwburg en exploiteerden het toneel voor eigen re-
kening,, steeds met een batig saldo. Zij stelden het repertoire samen, maar de 
opperdirectiee beoordeelde het ethische en esthetische gehalte ervan. De toetsings-
normenn werden echter niet stringent toegepast, en het is mogelijk dat de vraag van 
hett publiek het aanbod deels bepaalde. In 1820 kwam de schouwburg om politie-
kee redenen onder directe verantwoordelijkheid van de stad, omdat de Raad van 
Amsterdamm de leiding van het 'volksvermaak' toen bij de overheid wilde leggen. 
Burgemeesterss en Wethouders droegen het schouwburgbestuur op aan onbezol-
digdee commissarissen, die de 'vaderlandse' taal, zeden en gewoonten in de 
schouwburgg moesten waarborgen. Mede daarom kreeg het nieuwe bestuur forse 
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subsidies,, met name van de plaatselijke overheid. In principe konden de commis-
sarissenn daarmee het repertoire in sterkere mate naar hun hand zetten. Niettemin 
wildenn zij naar eigen zeggen de 'publieke opinie' voor zich winnen. Ofschoon er 
onderr beide besturen maandelijkse of jaarlijkse repertoirelijsten samengesteld 
werden,, waren er wel mogelijkheden om het toneelprogramma aan de wensen van 
hett publiek aan te passen. 

Dee schouwburg was geopend van eind augustus tot eind mei, op maandag, 
woensdagg en zaterdag, 's Donderdags werden benefieten gegeven. Tijdens de ker-
miss in september was de schouwburg vanaf de tweede kermisweek iedere dag, be-
halvee 's zondags, geopend. 

Bezoekerss die een voorstelling in de schouwburg wilden bijwonen, konden een 
kaartjee (lootje) aan de kassa kopen. Daarnaast bestonden er abonnementen en 
vrijkaarten.. Het aantal abonnementen lijk t op grond van de beperkte informatie 
gering.. Vrijkaarten (vrijdommen) werden vóór 1820-21 veel verstrekt; hun aantal 
werdd daarna drastisch ingekrompen. Ik beperk me in dit onderzoek tot het zoge-
naamdee 'kassapubliek'. Kortingen werden weinig gegeven: 'halve lootjes' voor 
eenn deel van de avond werden vermoedelijk niet verkocht; kinderen betaalden het 
vollee entreegeld; militairen in uniform kregen korting, maar hun aantal was zeer 
klein.. Er waren de volgende rangen: balkon, loge, amfitheater, bak, tweede amfi-
theater,, gaanderij, derde amfitheater, tweede gaanderij. De prijzen van de kaartjes 
varieerdenn van ƒ0,30 voor de goedkoopste rang tot ƒ2,60 voor de duurste plaats. 

Hett publiek was van het programma onder meer op de hoogte via toneelaffi-
ches,, die informatie gaven over de voorstelling. Een toneelvoorstelling kenmerk-
tee zich door verschillende componenten; er was een dramatekst die gespeeld werd 
doorr acteurs in een bepaald kostuum, met haardracht en macquillage. Zij speelden 
tegenn de achtergrond van een decor. Soms werd muziek ten gehore gebracht; dan 
wass ook een componist in het spel. Het drama was geschreven door een bepaalde 
auteur,, en behoorde tot een bepaald genre: meestal 'treurspel', 'blijspel', 'blijspel 
mett zang', 'toneelspel', 'zangspel' of opera, of een subgenre. Sommige stukken 
warenn oorspronkelijk Nederlands, maar andere waren vertaald, meestal uit het 
Franss of Duits. Op een voorstellingsavond werden meestal een hoofdspel en één 
off  meer voor- of nastukken gegeven, maar ik beperk me tot de hoofdspelen. 

Dee genologische termen op de affiches waren vaag, maar voor het treurspel lijk t 
dee hoge maatschappelijke afkomst van de personages distinctief te zijn. Daarnaast 
wass de droevige inhoud en werking bepalend. In het blijspel waren zowel de ka-
rakterss als de gebeurtenis komisch. Er speelden gewone mensen een rol, die de 
toonn van het dagelijks leven spraken, zowel in verzen als in proza. De gebeurtenis 
wass liefst 'waar'. Van algemene geldigheid, zoals in het treurspel, was geen sprake. 
Hett genre 'toneelspel' beschouwde men als een 'middelding'. Onderscheidend 
waren:: de gematigd ernstige inhoud, personages van 'gewone' afkomst, en ver-
wikkelingg van de handeling, al had die niet veel diepgang. Er moest wat te zien 
zijn,, en zowel de handeling als de aankleding moesten daarvoor zorg dragen. Tijd-
genotenn noemden sommige toneelspelen 'melodrama'. De nadruk die sommigen 
legdenn op het 'gemene' van de handeling en het bovenmatig spectaculaire, kan 
duidenn op een subgenre van het toneelspel, maar in andere berichten lijk t het eer-
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derr te gaan om een kwalificatie op politiek-inhoudelijke gronden. Het 'blijspel 
mett zang' was vermoedelijk eveneens een tussensoort. Het waren grappige of ern-
stigee stukjes, met liedjes doorspekt. Zangspelen waren synoniem met opera's. 

Hett dramatische repertoire was volgens een typologie van personages onder-
verdeeld,, waarbij de verschillen bepaald werden door sekse, leeftijd, sociale rang 
enn de bijzondere karakterkenmerken van het personage. De acteur kreeg die rol-
soortt toebedeeld waartoe hij wegens zijn eigen sekse, leeftijd, stemtype en tempe-
ramentt het meest geschikt was. Dit emplooisysteem betekende dat het acteurs-
aanbodd nogal star was. Vermoedelijk was er vóór 1820-21 voor ieder emplooi 
(minstens)) één vaste speler beschikbaar. Na 1820-21 werd de toewijzing van de 
rollenn flexibeler, doordat een acteur voortaan voor verscheidene emplooien be-
schikbaarr moest zijn; de indeling in rolsoorten op zichzelf werd wel gehandhaafd. 
Nietteminn had het publiek zowel vóór als na 1820-21 wat acteurs betreft weinig te 
kiezen,, temeer daar een acteur een eenmaal aan hem toebedeelde rol in eigendom 
hield. . 

Opp de affiches werden vóór 1820 als vervaardigers van decoraties de 'tooneel-
schilders'J.. Wennink en W. de Vries vermeld; daarna de 'decorateur' Frangois Jo-
sephh Pfeiffer en na diens dood in 1836 Jan Eduard de Vries en G. Rustman. Pfeiffer 
vervaardigdee een groot aantal nieuwe ad hoe-decors, decors die speciaal voor een 
bepaaldee voorstelling gemaakt werden naar de eisen van het betreffende toneel-
stuk.. Bijzondere decors waren vaak nodig voor zangspelen en ballet-pantomimes, 
somss ook voor toneelspelen. De nieuwe decors werden gebruikt naast de vaste se-
riee decors die de schouwburg in voorraad had, de zogenaamde stock-decors. Het 
principee van de stock-decors werd ook bij de negentiende-eeuwse ad hoe-decors 
niett helemaal verlaten, want onderdelen van nieuw gebouwde decors werden ook 
voorr andere toneelstukken gebruikt. De wervende aankondiging 'nieuwe decora-
ties'' op de toneelaffiches kwam echter alleen bij het eerste gebruik van het nieuwe 
decorr voor. De standaarddecors van de Stadsschouwburg waren classicistisch; de 
add hoe-decors romantisch. Het commissarissenbestuur besteedde veel meer aan-
dachtt aan decors dan het acteursbestuur. Zij gaven er veel geld aan uit en pasten de 
toneelvloerr zelfs aan de nieuwe decors aan, waardoor de stockdecors niet meer in 
hunn volle glorie opgesteld konden worden. 

Mett de komst van Pfeiffer legden de commissarissen de nadruk op de kunstzin-
nigee waarde van de decors; hij was aan de kunstacademie opgeleid. Ook op ande-
ree terreinen legden de commissarissen de nadruk op (theoretisch) onderwijs. Zo-
well  voor het treur- en blijspel als voor het zangspel werden leerscholen in het 
levenn geroepen: voor de eerste twee genres het particuliere Genootschap voor Ui-
terlijkee Welsprekendheid (vanaf 1820) en het 'Fonds ter opleiding en verdere on-
derrigtingg van Tooneelkunstenaars voor den Stads Schouwburg te Amsterdam' 
(vanaff  1821-22); voor het zangspel de Amsterdamse muziek- en zangschool. Al -
leenn voor het toneelspel bestond geen aparte opleiding. 

Omm de sociale positie van het schouwburgpubliek te achterhalen, heb ik onder-
zochtt welke sociaal-maatschappelijke groepen voldoende geld en vrije tijd hadden 
omm naar de schouwburg te kunnen gaan. Daartoe zijn de koopkracht en daginde-
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lingg van verschillende beroepsgroepen met de prijzen van de schouwburgkaartjes 
enn de dagen en tijden van openstelling van het theater met elkaar vergeleken. Om-
datt de koopkracht niet precies te reconstrueren is, heb ik theoretische, minimale 
uitgavenn aan voeding (een calorisch minimum door consumptie van alleen rogge 
enn aardappelen), huur en kleding (alleen verstelwerk) tegen de lonen afgezet. De 
axioma'ss zijn overigens wel vergeleken met beschikbare negentiende-eeuwse ge-
gevens. . 

Dee beroepsgroepen zijn ingepast in een contemporaine klassenstratificatie, be-
staandee uit drie klassen: grote burgerij; kleine burgerij; arbeidende klasse. Op hun 
beurtt waren die onderverdeeld in subklassen; de grote burgerij in: aristocratie of 
aanzienlijken,, en gegoede of gezeten burgerij; de kleine burgerij in: welgestelde of 
ontwikkeldee burgerstand, en mingegoede burgerstand; de arbeiders in: geschool-
dee werklieden, en ongeschoolde arbeiders en dagloners. 

Ui tt deze werkwijze komt naar voren dat de arbeidende klasse de schouwburg 
weinigg of niet kon bezoeken. Vrij e tijd had zij wel in de winter met zijn korte 
werktijden,, vooral op zaterdag en maandag, maar geld moet meestal hebben ont-
broken.. Als er al arbeiders naar het theater gingen, moeten dat betaalde uitstapjes 
bijj  feestjes of claques geweest zijn, of eenmalige uitjes; dan waren de arbeiders ver-
moedelijkk nog voornamelijk uit de 'hoogste' categorie van werklieden afkomstig. 
Dee tweede klasse van kleine burgerij had wel tijd, maar de 'mingegoeden' konden 
vermoedelijkk alleen kaartjes betalen onder gunstige omstandigheden. Zelfs voor 
sommigee semi-intellectuelen uit de 'welgestelde' kleine burgerij, zoals onderwij-
zerss en lage ambtenaren, was schouwburgbezoek financieel moeilijk haalbaar. Het 
prijspeill  van levensmiddelen was in de loop der tijd bovendien niet alleen van in-
vloedd op het schouwburgbezoek van arbeiders, maar ook van kleine burgers. Ste-
genn de prijzen, dan was theaterbezoek zowel voor arbeiders als voor veel kleine 
burgerss te duur. De schouwburg werd dus vermoedelijk door een grote midden-
groepp uit de samenleving bezocht. Mogelijk ook door de bovenlaag, maar van het 
bezoekk van de grote burgerij weten we niet veel. 

Ditt alles zet overigens vraagtekens bij de verdeling van de sociale groepen over 
dee verschillende rangen; het publiek was sociaal-maatschappelijk niet bijzonder 
heterogeen;; bovendien leek het soms goedkopere zitplaatsen te prefereren. Ver-
moedelijkk was er in de schouwburg sprake van tamelijk grove, en niet helemaal 
striktee scheidslijnen. 

Dee vraag door welke factoren het publiek zich bij zijn toneelbezoek liet leiden, 
hebb ik beantwoord met behulp van opvoeringsfrequenties en recettes. Die laatste 
zijnn overigens alleen voor de speeljaren 1820-21 en 1826-27 tot en met 1838-39 be-
schikbaar.. Uit de gegevens komt naar voren, dat het publiek zich vooral heeft la-
tenn leiden door contextuele factoren. De zaterdag was vermoedelijk de voor-
naamstee publiekstrekker. Daarnaast speelden de warme voorjaars- en 
zomermaandenn mei en augustus een negatieve, en de koude wintermaanden ja-
nuarii  en februari een gunstige rol. De kermis trok meer publiek dan gemiddeld. 
Dee Belgische Opstand en de cholera zorgden voor minder publiek in 1830-31 tot 
enn met 1832-33. De aanwezigheid van de koning trok vrijwel altijd een volle zaal. 
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Alss met de belangrijke invloed van de weekdag rekening gehouden wordt, zijn 
err andere elementen aan te wijzen die ook, maar mogelijk minder, of bij een klei-
neree groep, op het toneelbezoek van invloed waren. 

Zoo hebben ook enkele bijzondere toneelmatige factoren het toneelbezoek waar-
schijnlijkk beïnvloed. Het publiek kwam nauwelijks naar Fondsvoorstellingen. 
Well  trokken debuten het publiek soms aan, vooral op maandag. Het is denkbaar 
datt claqueurs de hoge recettes van debuten veroorzaakten. Ook benefieten had-
denn in het algemeen enige invloed op het bezoek, extra op maandag. Het optreden 
vann liefhebbers was alleen op zaterdag van invloed. 

Watt het genre betreft, geven de cijfers soms hoge opvoeringsfrequenties van to-
neelspelen,, met name vóór 1820-21 en na 1833-34. Vanaf 1832-33 werden toneel-
spelvoorstellingenn goed bezocht. Treurspelen kwamen in de eerste drie seizoenen 
naa 1820-21 opvallend vaak voor het voetlicht. Later trad, onder meer door het op-
komendee zangspel sinds 1825-26, een daling van het aantal treurspelvoorstellin-
genn op, die tussen 1829-30 en 1836-37 haar dieptepunt bereikte. Ondanks deze 
fluctuatiee kwam het aantal treurspelvoorstellingen niet onder dat van andere gen-
res.. De recettes van het treurspel waren gemiddeld veel hoger dan van andere to-
neelsoorten,, maar dit was voornamelijk aan de zaterdag te danken. Anderzijds 
trokk het treurspel ook op maandagavond dikwijl s opvallend veel publiek. De cij-
ferss wijzen op een 'behoudender' soort publiek op maandag- dan op zaterdag-
avond.. De vertoning van blijspelen lijk t het toneelbezoek niet erg beïnvloed te 
hebben.. Het weinig als hoofdspel vertoonde blijspel met zang (of vaudeville) 
daarentegenn trok niet minder en in 1829-30 en 1831-32 zelfs meer toeschouwers 
dann andere genres. Het zangspel werd in 1825-26 ingevoerd en trok tot 1829-30 
tamelijkk veel publiek, maar daarna daalden zowel het aantal voorstellingen als de 
recettess geleidelijk. Enkele individuele opera's bleven succesvol. 

Dee broncultuur van de toneelstukken was ook van belang voor het toneelbe-
zoek.. De cijfers laten veel meer (Franse) vertalingen dan oorspronkelijke stukken 
zien,, ook onder het bewind van de commissarissen; pas na 1830-31 daalde het aan-
tall  opvoeringen van Franse vertalingen structureel. De recettes impliceren echter 
niett direct een publieksvoorkeur voor vertalingen; juist de recettes van Neder-
landsee stukken waren vaak boven gemiddeld. In de eerste drie speeljaren na de 
Belgischee Opstand behielden Nederlandse toneelstukken als enige hun goede re-
cettes.. Toch was ook nu de weekdag voor de hoogte van de recettes van doorslag-
gevendee betekenis. Als wij ons beperken tot het meest voorkomende genre op za-
terdag,, het treurspel, dan blijkt dat Franse treurspelen in de meeste speeljaren 
beterr bezocht werden dan Nederlandse. Op maandag en woensdag waren het 
daarentegenn in enkele speeljaren alléén stukken van Nederlandse oorsprong die 
beterr bezocht werden dan gemiddeld. 

Hett item 'auteur' had in zoverre invloed op het toneelbezoek, dat vooral veel 
achttiende-eeuwsee auteurs veel gespeeld en goed bezocht werden; zij schreven 
voornamelijkk treur- en blijspelen. Succesvolle negentiende-eeuwse auteurs schre-
venn gevarieerdere genres. Ook de Nederlandse achtergrond van auteurs speelde 
eenn positieve rol bij het toneelbezoek. Voorstellingen van de Duitser Kotzebue 
werdenn eveneens vaak geprogrammeerd en goed bezocht. Vóór en na 1820-21 is 
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err geen groot verschil te constateren tussen de programmering van klassieke-clas-
sicistischee versus 'moderne' auteurs. 

Tenn aanzien van de componisten, stonden de Fransen wat bezoekcijfers betreft 
opp de eerste, Duitse op de tweede plaats. Enkele individuele componisten waren 
heell  succesvol: Auber, Weber, Van Bree, Rossini en Mozart. 

Vann de scenische factoren lijk t de acteur voornamelijk in het algemeen een rol 
vann betekenis gespeeld te hebben. Alleen bij voorstellingen die lange tijd succes 
hadden,, beïnvloedde de eerste acteur of actrice het bezoek of de gunstige receptie 
positief.. Een nieuw decor was meestal op het bezoek van invloed. Nieuwe kos-
tuumss droegen door de algemene luister vermoedelijk slechts indirect aan het to-
neelbezoekk bij. 

Opp grond van opvoeringsfrequenties en recettes heb ik verschillende catego-
rieënn succesvoorstellingen onderscheiden: canoniek, langdurig, tijdelijk succes-
volle,, en mislukte voorstellingen. Op het succes heeft de weekdag ook een rol ge-
speeld:: veel langdurige en tijdelijke succesvoorstellingen werden op zaterdag 
gegeven,, veel mislukte op maandag en woensdag. Het genre was vooral bij de 
langdurigee en tijdelijke succesvoorstellingen van invloed: veel treurspelen waren 
langdurigg succesvol; veel toneelspelen tijdelijk succesvol. Aangezien het toneel-
spell  door tijdgenoten beschouwd werd als een 'romantisch' genre, zou men ver-
wachtenn dat van de succesvolle treurspelen er ook veel 'romantisch' waren. Dat 
lijk tt niet het geval. Het onderscheid tussen 'romantische' of 'klassieke/classicisti-
sche'' treurspelen - volgens tijdgenoten - lijk t bij het succes geen rol gespeeld te 
hebben.. Wel was bij de treurspelen mogelijk de dramatische karakterisering en de 
vertolkingg door de acteurs van belang. Er moest wat te beleven zijn, zo is de in-
druk,, maar dat uitte zich in de twee toneelsoorten op verschillende wijze. De 
naamm van een auteur was vermoedelijk zelden garantie voor succes. Het decor was 
eenn secundaire succesfactor. Opvallend is verder, dat er onder de commissarissen 
meerr mislukkingen te tellen zijn dan daarvóór. 

Alss we naar de verschillen tussen de rangen kijken, dan valt onder meer de gro-
tee bezetting van de goedkope rangen op maandag op. De zogenaamde 'loongetij-
den'' - perioden ingedeeld volgens het jaarlijkse verloop van de ambachtsionen -
warenn bovendien enigszins in de bezoekcijfers van de tweede gaanderij zichtbaar. 
Hieruitt blijk t nog eens dat daar wel ambachtsmensen zaten, maar ook beter be-
taaldenn uit 'hogere' standen. De goedkope rangen waren bovendien beter bezet bij 
eenn treurspel en een treurspelpremière. Treurspelen werden door het publiek op 
dee dure rangen juist minder bezocht. Het als 'melodrama' betitelde toneelspel 
trokk niet exclusief mensen op de goedkope rangen aan. Uit dit alles blijk t opnieuw 
eenn behoudende voorkeur van het 'lagere' schouwburgpubliek. De kermis trok 
voorall  meer publiek op het betere deel van de goedkope rangen (tweede amfi-
theater,, gaanderij en derde amfitheater); de tweede gaanderij was alleen op maan-
dagg en zaterdag extra bezet. Vermoedelijk was er tijdens de kermis vooral veel be-
langstellingg van de (lagere) groepen uit de middenklasse, niet zozeer alleen van de 
arbeidendee klasse. 

Datt het publiek geen treurspelen meer wilde zien, zoals tijdgenoten meenden, 
blijk tt dus niet zonder meer waar te zijn; evenmin blijk t een algemene voorkeur 
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voorr melodrama, zangspel (en ballet). Het treurspel bleef op het repertoire, en 
trokk vooral publiek op de goedkope rangen. Het nieuwe genre 'toneelspel' -
waaronderr het 'melodrama' geschaard kan worden - had in verschillende jaren 
well  veel toeschouwers. Op zaterdag had het bovendien de voorkeur boven het 
treurspel;; als het publiek op de goedkope rangen ook dan een voorkeur voor 
treurspelenn had, werd het toneelspel dan mogelijk vooral door het publiek op de 
duurderee rangen bezocht, zoals sommige tijdgenoten meenden. Dit zou ook over-
eenkomenn met de concurrerende positie van buitenlandstalige theaters, die met 
hunn moderne toneel ook de 'betere' sociale klassen trokken. Zangspelen hadden 
inn het algemeen een wisselend succes. Wat de broncultuur betreft, blijken Franse 
treurspelenn op zaterdag goed bezocht te zijn, en Nederlandse stukken op de 
'volkse'' maandag en op woensdag. Dat het publiek graag oog en oor liet strelen, 
komtt inderdaad tot uiting in de invloed van het decor op het bezoek na 1820-21. 
All  met al lijk t er sprake te zijn van gedifferentieerde voorkeuren. 

Niett alle geconstateerde bewegingen in de opvoeringsfrequenties zijn overigens 
aann het toneelbezoek te danken; in sommige gevallen was het toneelbeleid daar-
voorr verantwoordelijk. Dit is met name te constateren na het aantreden van de 
commissarissenn in 1820-21. Zij bleven bijvoorbeeld stug vasthouden aan Fonds-
voorstellingen,, terwijl er haast geen publiek op af kwam. Ook de opvallend hoge 
frequentiee van treurspelvoorstellingen in de eerste drie seizoenen na 1820-21 moet 
aann hun beleid te danken geweest zijn. De commissarissen hielden vast aan de ge-
woontee om op zaterdag treurspelen te vertonen, terwijl het publiek, of een deel 
daarvan,, dan mogelijk liever toneelspelen zag. Het maandagpubliek kwam daar-
entegenn in grotere getale op bij de vertoning van een treurspel dan van een toneel-
spel.. De dalende programmering van dit laatste genre na het aantreden van de 
commissarissenn heeft mogelijk ook met hun beleid te maken. Toneelspelen die 
doorr tijdgenoten als 'melodrama' betiteld zijn, kwamen na 1820-21 in elk geval 
nauwelijkss of niet voor het voetlicht. Het blijspel met zang werd zelden gepro-
grammeerd,, maar trok een gemiddeld of hoog aantal toeschouwers. De commis-
sarissenn lijken in al deze gevallen een sterk sturende rol gespeeld te hebben, soms 
tegenn de voorkeur van het publiek in. 

Di tt had te maken met de educatieve opvattingen van de schouwburgcommissa-
rissen.. Het was hun om de leiding van de 'volksgeest' te doen. Het 'volk' volgde 
dee aanschouwelijk gemaakte situaties op het toneel volgens hen gemakkelijk na, 
enn dus was het vooral zaak ethisch juiste voorstellingen aan te bieden. Toneelspe-
len,, vooral Franse, verstoorden naar hun mening de maatschappelijke orde en 
hieldenn derhalve het gevaar van revolutie in. Met de Franse Revolutie en de Ba-
taafs-Fransee tijd nog vers in het geheugen, moesten zulke stukken uit de schouw-
burgg geweerd worden. De commissarissen pasten ten behoeve van de 'vaderland-
se'' taal, zeden en gewoonten de programmering in de schouwburg aan. 

Mett deze opvattingen stonden ze op één lij n met enkele tijdgenoten, zoals de 
voormaligee recensenten van het toneeltijdschrift De tooneelkijker (1816-1819). 
Di tt tijdschrift voerde strijd tegen het toen zittende acteursbestuur, en beijverde 
zichh voor de komst van een nieuw bewind. De classicistische Tooneelkijker be-
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stondd onder meer uit academici uit de eerste 'stand', die het 'niet-denkende' grote 
publiekk laatdunkend tegemoettrad. Het ging de recensenten om bevrediging van 
dee geest. Het liefst zagen zij Griekse, eventueel Frans-classicistische, schoonheid 
gepaardd aan een goede karakterisering, volgens klassieke of classicistische regels, 
enn zedelijk nut. Opvoeding, in politiek-staatkundige zin, was de belangrijkste 
taakk van het toneel. Zowel de erfenis van de revolutie - de gelijkstelling van stan-
denn - als die van ideeën over gewestelijke soevereiniteit uit de achttiende-eeuwse 
partijstrijd,, moest ongedaan gemaakt worden. In plaats van het 'egoïsme' dat 
daarmeee verbonden werd, moest de maatschappij omgevormd worden tot een na-
tionalee staat waarin het algemeen belang voorop stond. Het toneel kon hierbij zijn 
dienstenn bewijzen, mits de opgevoerde toneelstukken de juiste politieke strekking 
hadden.. De tooneelkijker achtte controle onontbeerlijk en was fel tegen aanpas-
singg van de programmering aan de markt van vraag en aanbod. De smaak van het 
publiekk moest zelfs met enige dwang omgebogen worden in de gewenste richting, 
all  behoorde dat niet via strikte censuur, maar via 'gewenning' te gebeuren. Daar-
toee was enige aanpassing aan de publiekssmaak noodzakelijk. Omdat het grote 
publiekk volgens het tijdschrift op kijk- en luistergenot uit was, waren onder meer 
opera'ss en balletten met hun muziek en luisterrijke decoraties en kostuums, hier-
voorr geschikt. Uit de vergelijking, of confrontatie, van de publiekssuccessen met 
hethet oordeel van de Tooneelkijkers blijkt evenwel, dat het grote publiek zich aan de 
klassiek/classicistischee en nationaal-educatieve normen van deze recensenten 
nietss gelegen liet liggen. 

Anderee tijdgenoten waren het met de opvattingen van De tooneelkijker niet 
eens,, zoals de critici van: Het kritisch lampje. Lectuur voor alle standen (1822-
1824);; Het tooneelklokje. Nuttig en lastig (1824-1825), De arke noach's (1827-
1833)) (allemaal van Anton Cramer) en de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad. Dit waren allemaal geletterden uit de tweede maatschap-
pelijkee 'stand'. Zij beschouwden zich als tolk van het 'algemeen' publiek, hetzij uit 
overtuigingg (Cramer), hetzij uit pragmatisme {Nieuwe Amsterdamsche Courant 
(en)(en) Algemeen Handelsblad). De smaak van het publiek eiste volgens hen onder-
houdendd toneel dat voldeed aan de 'romantische' school uit Engeland, Frankrijk 
enn Duitsland. Moderne treurspelen waar de handeling en intrige centraal stonden, 
enn toneelspelen met een rijkdom aan (eventueel huiselijke) taferelen bepaalden de 
voorkeur.. Overigens was de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen 
HandelsbladHandelsblad veel gematigder in zijn voorkeur of acceptatie van 'romantisch' to-
neell  dan Cramer. In tegenstelling tot de Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Al-
gemeengemeen Handelsblad vond Cramer ook toneelspelen met veel overdrijvingen en 
onwaarschijnlijkhedenn mooi, en waardeerde hij grappen over de eerste stand -
overr dit laatste sprak de krant zich niet expliciet uit. Cramers waardering van 
treurspelenn betrof niet zozeer de poëtica, maar de uitvoering door het spel, in iets 
minderee mate door het decor en het kostuum. 

Dee Nieuwe Amsterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad legde ook de 
nadrukk op de educatieve taak van het toneel; er mochten geen stukken vertoond 
wordenn die niet in overeenstemming met de nationale eenheid waren. Dit bete-
kendee dat er altijd een 'onafhankelijke' instantie moest zijn die de voorstellingen 



Samenvatting Samenvatting 509 9 

aann een oordeel onderwierp; de programmering aan de markt van vraag en aanbod 
overr te laten was uit den boze. Binnen deze nauwere grenzen evenwel was de 
krantt voor een gematigde aanpassing aan de smaak van het publiek. Cramer eiste 
slechtss algemeen zedelijke stukken en was binnen deze ruime marge voor een vol-
ledigee aanpassing aan de smaak van het publiek. Hij bepleitte zelfs een volledige 
commercialiseringg van het theater. Politiek werd ook zijn visie waar hij laat blij -
kenn dat hij, ook en misschien juist, aanpassing aan de smaak van het publiek voor-
staatt als dit voorstellingen verlangde waarin gelijkheid van standen gepropageerd 
werd. . 

Hett oordeel van deze tweede groep recensenten was vaak positief ten aanzien 
vann de publiekssuccessen, waaruit geconcludeerd kan worden dat de recensenten 
enn het publiek op zijn minst in grote lijnen eenzelfde visie op het toneel hadden. 
Omdatt het grote publiek vermoedelijk in het algemeen gewoon een avondje uit 
ging,, zullen ook de poëticale of educatieve noties van deze recensenten bij de 
meestenn waarschijnlijk geen rol gespeeld hebben. Mogelijk kwamen toeschou-
werss en recensenten wel overeen in een voorliefde voor onderhoudend toneel. 
Geblekenn is, dat daarin zowel 'classicistisch' als 'romantisch' toneel kon voorzien. 
Alss gezegd waren er waarschijnlijk wel deelgroepen in het publiek, die een min of 
meerr bewuste keuze voor een bepaald soort toneel maakten. 

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, zoals de recensenten van De Tooneelkijker, en had vooral 
eenn politieke betekenis. Volgens anderen, zoals Anton Cramer en de Nieuwe Am-
sterdamschesterdamsche Courant (en) Algemeen Handelsblad, was er van dit soort verval geen 
sprake.. Als de schouwburg 'kwijnde', dan was dat volgens hen, omdat er naar de 
smaakk van het 'algemeen' publiek te weinig van zulke 'romantische' stukken ver-
toondd werden. Met dit 'algemeen' publiek is vermoedelijk niet de grote massa, 
maarr een deelgroep uit de hogere middenklasse beschouwd. Vóór 1820-21 lijk t 
aann die behoefte voldaan te zijn. Na 1820-21 trachtten de commissarissen het po-
litiekee aspect te elimineren, door hun onwelgevallige toneelspelen niet op het re-
pertoiree te zetten. Zij omarmden het visuele van de 'romantiek' om het publiek 
aann de schouwburg te blijven binden, maar remden de 'romantiek' verder af, uit 
angstt voor herhaling van de achttiende-eeuwse onrust en macht van het 'volk'. 


