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aa negentiende-eeuwse toneel in verval? Geletterde tijdgenoten 
meendenn van wel: na de Bataafs-Franse Tijd had het 'beschaafde' 
publiekk plaatsgemaakt voor het 'gemeen'. In plaats van klassieke of 
classicistischee treur- en blijspelen, die aanspraak maakten op het 
verstand,, zag dit publiek het liefst spectaculaire melodrama's, zang-
spelenn en balletten, die de zintuigen prikkelden. Door deze moderne 
voorstellingenn uit de Franse en Duitse 'romantische' school was de 
schouwburgg in een deplorabele staat geraakt. 

Hennyy Ruitenbeek stelt dit beeld van de Amsterdamse schouwburg 
bij.. Zij beschrijft de sociale achtergronden van de toeschouwers, de fac-
torenn die van invloed waren op het toneelbezoek en verklaart de ge-
ringschattenderingschattende houding van tijdgenoten. Doordat ook andere aspecten 
vann het toneelaan bod en de toneelorganisatie worden behandeld, geeft 
Kijkcijferss een aardig beeld van de bedrijvigheden achter de schermen. 


