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Bezoekers van 
volkstoneel

zich eenzijdig concentre ren op de directe 
aanleiding om een toneelvoor stelling te 
bezoeken; de bele ving van de voorstel ling komt 
er bekaaid af. Een treffende illu stratie daarvan 
vinden we bij het onderzoek Toneel en Publiek in 
Neder land van Zweers en Welters uit 1970.3 Als 
ant woord op de vraag waarom mensen naar 
toneel voorstel lingen gaan, komen de onder
zoekers met de volgende overwegingen: een 
avond je uit; met anderen meegaan; speciaal 
deze voor stelling willen zien; de voorstelling 
zat in het abonne ment en, als laatste, speciaal 
dit soort voorstellingen bezoe ken.

Podiumkunsten en publiek, een empirisch-
theoretisch onder zoek naar omvang en 
samenstelling van het publiek van podiumkun sten, 
een onder zoek van Ineke Maas, René Verhoef en 
Harry Ganzeboom uit 1990, vestigt de aan dacht 
op het feit dat toneelbe zoek (ook) een sociaal 
karakter draagt.4 De onderzoekers komen tot 
de con clu sie dat het gezamenlijk beleven van 
een voorstelling met anderen een van de 
factoren is die bepalend is voor de bevredi ging 
die men aan een bepaalde voorstelling beleeft.5

Hoewel de conclusie van de onderzoeken van 
Zweers en  vijfentwintig jaar later  
Ganzeboom in essentie niet afwijkt van mijn 
bevin dingen in De toneelvoorstelling uitgekleed6, 
ben ik van mening dat in beide onderzoeken het 
sociologisch accent te eenzij dig wordt 
benadrukt. De individuele bezoeker in zijn 
beleven van theater  en bij volkstoneel blijkt 
dit een essentieel gege ven  raakt bij een puur 
sociologische benadering uit het zicht.7

De wijzen van beleving
Voor een antwoord op de vraag hoe de 

toeschouwers (volks)toneel beleven, zijn 
bovenvermelde onderzoeken niet bruikbaar. Ik 
baseer mij om die reden op twee studies die 
weliswaar minder recent zijn maar die voor 
mijn betoog  de beleving van volkstoneel  niet 
aan actualiteit hebben ingeboet. In de eerste 

plaats is dat Vom Sinn der Sinnen van Erwin 
Straus, een studie die bijna vijfendertig jaar 
geleden verscheen.8 Daarnaast maak ik gebruik 
van Sociology of popular drama, een onderzoek 
van Goodlad uit 1970.9

Straus onderscheidt in het menselijk leren het 
pathisch moment  de directe, gevoelsmatige 
reactie op wat hij waarneemt  en het gnostisch 
moment  de reflectie op het gebodene: wat 
betekent dat voor mijn eigen leven of 
levenshou ding. Wat de bezoeker ‘gnos tisch’ met 
de toneelvoorstelling ‘doet’ is afhankelijk van 
het ken nispakket van de toeschouwer 
(tegenwoordig veelal ‘cultu reel kapi taal’ 
genoemd). Hoe groter dit kennispakket, hoe 
eerder de toe schou wer nieuwe zinvolle gegevens 
zal ontdekken, hoe meer betekenis hij ontleent 
aan de aangeboden illusoire realiteit, voor het 
eigen dage lijks bestaan. Bij een beperkter 
kennispakket overweegt bij de toeschouwer 
door gebrek aan herkenning het pathisch bele
ven, bij een uitgebreider repertoire van kennis 
prevaleert een gnostische houding. Overigens 
zegt dit niets over de intensiteit en de kwaliteit 
van die beleving, maar dit terzijde. Welk type 
beleving overheerst, hangt overigens niet 
uitsluitend van de waarnemers af, maar 
uiteraard ook van het gebodene.

Goodlad maakt in Sociology of popular drama 
onder scheid naar de verschillende doelen die 
door de toneel auteurs of de makers kunnen 
worden nagestreefd. Heeft men de bedoeling te 
vermaken of de toeschouwer te bevesti gen in 
zijn houding ten opzichte van de maat schappij, 
dan spreekt hij van een expressief karakter. 
Bevesti ging van de status quo in de samenleving 
zal daarvan het gevolg zijn. Wil de auteur of 
toneelmaker zaken aan de kaak stellen om daar 
maatschappelijke veranderingen mee te 
bewerkstelligen, dan is er sprake van een 
instrumenteel karakter. Hierbij zijn gewenste 
veran deringen in de samenle ving aan de orde of 

Jan Chr. Bartelsman  Op vele podia wordt ver
gaderd over toestand en toekomst van 
het Nederlandse theater. Volkstoneel 
wordt daarbij zelden besproken, hoewel 
het in de geschiedenis van het toneel een 
aanzienlijk deel van het theaterpubliek 
wist te trekken. Bartelsman gaat in op 
de diverse manieren waarop verschillen
de bezoekers toneel ondergaan. Toneel 
en volkstoneel zijn definitief gescheiden 
en de laatste maakt het niet goed, mede 
door onoordeelkundige pogingen om de 
arbeider te verheffen.

Inleiding
In dit artikel schets ik een historisch beeld van 
de ontwikkeling van het volkstoneel en zijn 
publiek. Daarbij geef ik aan de term ‘volks
toneel’ een stringenter betekenis dan gebruike
lijk is.1 Kenmerken van volkstoneel zijn mijns 
inziens de volgende. De karakters kennen geen 
twijfel omtrent hun doen en laten, zij zijn zwart
wit getekend. De taal is voor de toe schouwers 
herkenbaar en vertrouwd. Het toneel 
communiceert primair visueel, met korte 
dialogen in korte zinnen, en veel, zo mogelijk 
sensationele handeling. Het stuk heeft bijna 
altijd een happy ending. Het verhaal is 
opgebouwd uit aparte verhalen, getoond in 
afgeronde taferelen of onderverdeelde bedrijven. 
Liedjes dienen als samenvatting van het 
voorafgaande of als aankondiging van wat gaat 
komen.2 De maatschappelijke status quo wordt 
aanvaard en ten slotte vormt de situatie, eerder 
dan de personages, de kern van het verhaal.

Aan het begin van deze eeuw is er een scheiding 
opgetreden in de bezoekers van toneel
voorstellingen. Er ontstonden twee 
categorieën: zij die naar volkstoneel gingen en 
zij wier (artistieke) behoeften door het 
volkstoneel onvoldoende werden bevredigd. Om 
duidelijk te maken hoe deze scheiding tot stand 
kwam, zal ik eerst stilstaan bij de manier van 
waarnemen en verwer king van het gebodene op 
het toneel. Dit helpt om zowel de toeschouwers 
als de voorstelling te beschrijven. Dan volgt een 
beeld van de eerste, middeleeuwse aanzetten 
van het theater in Europa en de succesvolle 
ontwikke lingen in Frank rijk en Engeland. 
Daarna concentreert de beschouwing zich op 
het Nederlands volkstoneel vanaf de negen
tiende eeuw.

Publieksonderzoek mist de essentie
Meer dan vijfentwintig jaar 

publieksonderzoek leert dat de onder zoekers 
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uitzonderlijk grote  zalen. En hoe melodrama in 
trek was, moge blijken uit het feit dat Covent 
Garden tussen 1808 en 1821 geheel niets 
verdien de op de traditio nele stukken, maar 
dreef op de inkomsten van melodrama en 
pantomi me.16

De ontwikkeling was spectaculair in meer 
dan één opzicht. Oorspronke lijk werden de 
drama’s vertoond zoals ze ook in Frankrijk en 
elders gespeeld werden. Het publiek in de 
Londense schouwburgen kende echter een heel 
an dere samenstelling dan dat in de Duitse en 
Franse schouwbur gen. De ‘engelen bak’, waar de 
nieuwe bewoners afkomstig van het platteland 
in terecht kwamen, kende een geheel andere 
cultuur dan de rangen waar de mensen die in de 
stad waren opgegroeid, zich verzamel den. Dit 
had, door de steeds grotere invloed van dat 
engelen bakpubliek, gevolgen voor de ontwik
keling van het toneel in deze schouwburgen. Dit 
publiek had geen boodschap aan verfij ning van 
karak teront wik keling, schoon heid van taal of 
een uiting van een fijnbesnaar de geest. Integen
deel: hanenge vechten, boksen, hondenge
vechten brachten levendig heid. Hoe meer 
ge schreeuw, hoe meer opsmuk, hoe langer de 
‘show’ duurde, des te beter. 

Drury lane en Covent Garden grepen naar 
extreme middelen om te voldoen aan de 
pathische wensen van het nieuwe publiek, om zo 
het hoofd boven water te houden. In 1823 moest 
The Cataract of the Ganges het theater Drury 
Lane voor een tweede keer voor een financieel 
debâcle behoeden. Waar iedereen op afkwam 
was een waterval met echt stromend water, 
waar de heldin te paard tegenop klom, bedreigd 
door vurige vlammen en echt musketvuur.17 Dat 
zulke stuk ken in ons land eveneens aftrek 
vonden, bewijst de bouw van Theater Carré in 
1888, met de circusvorm en het grote aantal 
zitplaat sen. Klassieke of classicistische 
stukken werden in die Engelse theaters ook wel 
gespeeld, maar de inkom sten daarvan waren zo 

nog een stap verder: hij verklaarde te schrijven 
voor ‘hen die niet kunnen lezen’.14 Hij gebruikte 
daar voor de beproefde middelen van visueel 
stuntwerk, weinig tekst, korte krachtige 
scènes, afgewis seld met liedjes, die een 
herhaling waren van het voorafgaande of lieten 
weten wat komen ging. Kortom een drama
concept, dat geheel ingesteld was op pathisch 
consume ren. Pixérécourt heeft grote invloed 
gehad op de ontwikkeling van het melo drama in 
Frankrijk en in Engeland. 

Melodrama in Engelse patent houses
De patent houses Covent Garden en Drury 

Lane, twee bekende schouw bur gen, hadden 
sinds 1660 wettelijke voorrechten om 
voorstellingen in gesproken woord te brengen. 
Om aan het toestem mingsvereiste, waarvoor ze 
dik moesten betalen, te ontkomen gingen 
andere schouwburgen stukken veran deren, 
bijvoor beeld van versvorm naar proza of 
inlassen van liedjes, acrobati sche entr’actes, 
dier dressuur et cetera. Vaak werden deze 
vormen dan weer door de patent houses 
overgeno men en begon het spel van machtsuit
oefening opnieuw. Zo werd er in 1737 bepaald dat 
het voor een vergunning noodzake lijk was dat 
er per bedrijf minimaal acht liedjes in voor
kwamen en dat het stuk maximaal drie 
bedrijven mocht tellen. (Hieruit is de musical 
ontstaan.) In 1755 werd be paald dat de patenten 
golden voor alle schouwburgen in een omtrek 
van vijfendertig kilome ter.15

In de patent houses floreerde het melodrama. 
Er bestond in Londen aanvankelijk geen 
speciaal terrein voor volksver maak, zoals de 
Parijse Boule vard du Temple. De nieuwe 
bewoners, die zo rond 1800 naar Londen trokken, 
waren van harte welkom in de patent houses. 
Drury Lane werd daartoe vergroot tot 3500 
plaatsen. Covent Garden kon er na een 
vergroting in 1808 het aantal van drieduizend 
herber gen. Voor onze begrippen waren dit 

Toneel werd door alle lagen van de bevolking 
bezocht.11 Voor lieden die andere kost 
prefereerden bestond in Parijs de Boule vard du 
Temple, met ver toningen speciaal voor pathisch 
consumerend publiek. Er waren zalen waar 
gooche laars, vuurvre ters en acroba ten hun 
kunsten vertoonden en waar buiten kermis tijd 
bloedige kermis voorstellingen werden 
opgevoerd. Vooral de bloedige voorstellingen 
hadden aftrek. Ze concur reerden met de 
openbare terecht stel lin gen, die dagelijks 
plaatsvonden. De voorstel lingen in de bedoelde 
gelegen heden logen er niet om en al spoedig 
kreeg de Boulevard du Temple de bijnaam 
‘Bloedboulevard’.

De Franse navolger van Diderot, Louis
Sebastien Mercier, ging bewust voor een ander 
publiek schrijven, voor de gewone burgers, die 
voor hem de ‘werkelijk wijze mensen’ waren. 
‘Les vrais gens des lettres, sont au jourd’ hui les 
citoyens les plus utiles,’ (‘gens des lettres’ 
betekent ‘wijze mannen’), schreef hij aan zijn 
broer. In de op dracht aan zijn broer, in Du 
Théâtre, ou nouvel essay sur l’art dramatique 
schreef hij ‘Ik heb over kunst geschreven waar 
jij van houdt en die, als men beter kijkt en ze op 
een andere manier benadert, algeme ne 
instructie zou kunnen geven, nuttige ge dachten 
in de geest van de burger zou kunnen storten, 
het publieke denken culti veren dat tot nu toe 
veronacht zaamd is, de mensen weer 
terugbrengen naar hun eenvoudige, heldere, 
begrijpelijke gedach ten, die van hen het beste 
maken en die hun als de vreemdste nieu wig heid 
zal voorko men; want niets is voor hun nieuwer 
dan het eerste en gemakke lijkste begrip van de 
ware moraal en de gezonde politiek.’12 Hij 
richtte zich dus in de eerste plaats tot de 
‘gewone man’. Hij was daardoor minder subtiel 
dan zijn voorganger. Als je onrechtvaardig heid 
ziet: neem een stok en verschaf rechtvaar
digheid  dat was zijn advies.13

René Charles Guilbert de Pixérécourt ging 

worden deze gesugge reerd. Bij volkstoneel 
overheerst in Goodlads terminologie het 
expressieve element. De eenvoud van het 
dramacon cept en de ‘bevestiging van de status 
quo’ is voor Goodlad reden om te spre ken van 
‘het toneel van de geruststelling’.

Ontwikkelingen in het publiek
Door het nagenoeg ontbreken van directe 
gegevens over de bezoekers, kunnen we vaak 
alleen op indirecte wijze (door toneelaan bod, 
veranderingen daarin onder invloed van het 
publiek of beschouwingen daaromtrent) tot 
bepaalde gevolgtrek kingen komen. Voor de 
vroegste bezoekers aan toneel moeten we terug 
naar de tijd van de mysteriespelen, die in de kerk 
gespeeld werden.10 Theater was er al in de 
klasieke oudheid, maar voor de ontwikkeling 
van het volkstoneel laat ik dit historisch 
overzicht beginnen bij de mid deleeuwen. De 
mysteriespelen werden door mensen uit alle 
sociale geledingen bijgewoond. Dat bleef ook zo 
toen deze voor stellin gen van karakter veran der
den: abele spelen werden meestal niet in de kerk 
ge speeld maar vaak tegen de kerk aan. Beide 
categorieën vielen door hun voorbeeld functie 
geheel binnen de instrumen tele benadering, 
waardoor een gnos tische houding van de 
toeschouwer werd ge vraagd. Om ook de alleen 
pathisch ingestelde toeschouwers te trekken 
toen dit buiten de kerk plaatsvond, werd een 
tweede, komisch stuk gespeeld, de sotter nie. 

Franse bloedboulevard
Tot in het Franse classicisme speelden 

koningen en bijbelse figuren de hoofdrol. 
Hiertegen kwam steeds meer verzet, dat zijn 
hoogtepunt vond in de tweede helft van de 
achttien de eeuw, bij Diderot. Hij bracht burger
to neel, waarin gewone burgers de hoofdrollen 
hadden. Aan deze ontwikkeling is behalve de 
naam van Diderot ook die van Lillo in Engeland 
verbonden. 
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waar men noten, pinda’s, appe len en dergelijke 
kon kopen, om mee naar binnen te nemen. De 
voorstellin gen duurden van vijf uur ’s mid dags 
tot halftien ’s avonds. En dat dit niet alleen in 
ons land de gewoon te was bleek enige tijd 
geleden in Enge land, toen daar het oude Globe 
Theatre waar Shakespeare zijn stuk ken speelde, 
werd blootgelegd. De bodem was geheel bedekt 
met restan ten van notedoppen.

Tegenwoordig vinden we geen publiek meer 
op het toneel. Het was vroeger gebruikelijk dat 
edelen of (later) sociaal hoger geplaatste 
personen op het toneel plaats namen, eerst 
langs de kanten van het speelvlak, later alleen 
achter op het toneel. Dit gebruik was tot 1792 
nog in zwang. Toen in Rotterdam in 1773 een 
nieuwe schouwburg geopend werd, maakte de 
leider van het gezelschap dat daar ging spelen, 
Punt, aan deze gewoonte een eind. Hij liet op 
plakkaten aankon digen: ‘Dat geen persoonen 
zonder onderscheid agter op het tooneel zullen 
gepermi teerd zijn, of toegelaten worden.’24 Het 
was ook geen gewoonte stilte te betrachten 
tijdens het spe len. En niet alleen in de 
‘engelenbak’ (hoog in de schouw burg) maar ook 
op de rangen van het ‘betere publiek’.

Zo er een scheiding in toeschouwers bestond, 
kon deze misschien worden geconstateerd bij 
het bezoek aan anders talige schouwburgen, 
zoals de Duitse en Franse schouwburg in 
Amster dam en Den Haag25. Die theaters waren: 
het Amsterdamse Grand Théâtre, het theater 
aan de Erwtenmarkt, nu de Kleine Komedie, en 
in Den Haag het sinds de Tweede Wereldoor log 
verdwenen Princes setheater, evenals de huidige 
Koninklijke Schouwburg, welke oorspron ke lijk 
mede gedacht was als Frans theater. Leiden had 
een aantal jaren een Engels theater, al thans een 
Engelse groep had er haar thuishaven. Men zag 
in deze theaters geen andere stukken, het waren 
dezelfde stukken als in de Neder landse 
schouwburgen. Maar het publiek kon zo 
aangeven dat men een vreemde taal verstond. 

rang aantal
Balcon 32
Loges 84
Amphitheater 86
Bak 360
2e A.theater 90
Gaanderij 150
3e A.theater 90
2e Gaanderij 11
Militaire lootjes:
Bak 16

Welk publiek men kon vinden op de gaanderijen, 
het tweede en derde amfithea ter (het ‘schellin
kje’, naar de prijs van een schelling) en de 
tweede gaanderij, vertelt H.H.J. de Leeuwe: 
‘Daar kwamen ganzen pluk kers, mari niers, 
visch vrou wen, zeelie den, metse laars, dametjes 
van de vlakte  kortom een publiek, dat door de 
deftige bezoekers “sjofel” werd genoemd. Het 
was er meest een drukte van belang, men kon 
“dringers” huren, die den bezoeker naar binnen 
duwden. Eenmaal boven, vertoefde men in het 
gezelschap van vrouwen, die hun baby’s 
meebrach ten en mannen, die rustig hun bier 
dronken. Het publiek leefde intens met de 
tooneelgebeur tenissen mee en gaf den schurk 
op het toon eel openlijk zijn afkeuring te 
kennen.’22

De betere rangen waren de ‘loges’, half op het 
toneel geplaatst en vaak met een gordijn 
afgesloten, indien de bezoeker dit wilde. Die 
situatie is nog te zien in de Koninklijke 
Schouw burg te Den Haag. In de ‘bak’ stond men. 
Soms waren er voor aan lange banken zonder 
rugleu ning.23

Schouwburgconventies
De gedragsconventies in de schouwburg 

waren bepaald ande rs dan die van nu. Zo 
bestond de gewoonte het nodige tijdens de voor
stellingen te nuttigen. In Amsterdam stonden 
voor aanvang buiten de schouwburg kraampjes 

liefhebbers, die niets betalen. Zulke soort van 
lieden heb ben groote vereelte handen, en 
stemmen, die mans zijn; zij kunnen de zaal doen 
daveren, en de heeren beneden tot zwij gen 
brengen.’

Dit was een passage uit een recensie van het 
stuk Hon dentrouw of De Moord in het Woud van 
Bondy, een recensie bedoeld om het spelen van 
stukken waarin dieren spelen, op de hak te 
nemen. We mogen het zien als een algemeen 
voorkomend beeld in de schouwburgen. Dat de 
eerste rijen leeg waren wil nog niet zeggen dat 
zij die dat betalen konden, zulke voorstellingen 
niet bezochten. Dat blijkt uit de boeken van het 
Amsterdamse Grand Théâtre, Amstelstraat 21 
(niet te verwar ren met het Centraal Theater dat 
eveneens in de Amstelstraat gevestigd was). De 
kaartverkoop van een ander bekend 
melodrama, Men schen haat en Berouw, in 
september 1855.19 

rang aantal prijs
Balcon 1 2,60
Loges 24 2,00
Amphitheater 18 1,80
Bak 139 1,30
2e Amph.theater 47 1,00
Gaanderij 87 0,70
3e Amph.theater 118 0,60
2e Gaanderij 111 0,30  (1 schelling)

En de ‘Militaire lootjes’20:
Bak 2 0,65

Of een andere voorstelling, in 1857 ter 
gelegenheid van hoog buitenlands bezoek, 
Monzogo, of de Koninklijke Slaaf, met als tweede 
stuk Arlequin Schoorsteenveger, een Nieuw 
Ballet.21

laag, dat ze samen met een melo drama in één 
voorstelling werden gegeven. Shakespeares 
Othello werd zo samen gebracht met Aladin. Voor 
de olifan ten in het laatste stuk nam men Othello 
op de koop toe. 

Nederlands publiek in de negentiende 
eeuw

Bij het doorzetten van de industriële revolutie 
trad in het schouwburgbe zoek een verandering 
op, mede een gevolg van een ander begrip van 
‘vrije tijd’. Het was niet meer de kerkelijke 
kalender die de tijdsindeling bepaal de (waarbij 
kerkelijke feestdagen vaststonden, de andere 
tijd kon je zelf invullen  werktijd inbegre pen). 
Nu bepaalde de industriële werkgever wanneer, 
waar en hoe lang zijn werknemer geacht werd 
arbeid te leveren. Zij die afhankelijk waren van 
industriële werkge vers, vielen af als bezoekers 
van toneelvoor stellingen. Ze hadden de 
benodigde vrije tijd niet of die viel niet samen 
met het tijdstip van de voor stelling. Toch kan 
nog niet van een scheiding in categorieën 
bezoekers gesproken worden, omdat ook dat 
deel van de sociale stratificatie aanwezig was 
waarin de pathische beleving hoogtij vierde. 
Niet iedereen was industrieel werkzaam.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit De toneel kijker, een 
kritisch toneel blad uit 1816: ‘Verleden Maandag 
begaf ik mij naar het groote spel op het Leid
schePlein; ofschoon de laster verspreid had, 
dat de BeestenMélodramaas geen volk meer 
trokken, kan ik u echter verze keren, dat dit 
bezijden de waarheid is. Bak en galerijen waren 
vol; de eerste plaatsen waren, wel is waar, ledig: 
maar, waarde vriend! die fatsoenlijke lieden 
kunnen ook wel gemist worden;18 zij zijn maar 
lastige bedillers, die wanen, dat zij voor hunne 
guldens mogen vitten, of, dat nog erger is, 
fluiten, en dat is geheel mis; neen! dan houd ik 
het met hen, die iederen direkteur van een 
spektakel aanraden, de gemeene plaatsen vol te 
stoppen, des noods met arme, eerlijke 
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zij zich fatsoenlijk moet voordoen, zich aanstelt 
als Jan de knecht, of Mie de keuken meid, die ter 
sluik de kleeren van hun heer of me vrouw eens 
hebben aangetrok ken en die, Godbetere het, 
zich den naam, den eere naam van Kunstenaars 
geeft?’31 Dit wat de spelers betreft.

Niet alleen op de spelers was kritiek, ook de 
stukken kregen die te verduren. Zo schreef 
Klikspaan: ‘De Franse en Duitse melodramen 
zijn van het grofste letterkun dig allooi, slecht 
gemetseld, ruw ge schaafd, ronzebonzig gedacht, 
best voor verafstaanden en hooggezetenen, een 
Schipbreuk der Medu sen, een Steven Langer uit 
Glascow, een Kaspar Hauser, een Johanna II, 
koningin van Napels, een Moord in het woud van 
Bondy, vodden van de ergste soort, parels van 
het morsigste water, welke een degelijk 
gevormd man zichzel ve kwalijk neemt onder
houdend te vinden; stukken thuis op de 
Parijsche Boulevard tooneelen, die men 
tegenwoordig hier te lande op de grootste 
schouw bur gen, ten gerieve van matrozen en 
dienstmeiden, ten tooneele voert, terwijl de 
hoogere standen als uilskuikens toezien en de 
zelfstandigheid en het kunstbegrip missen om 
ze afgrij zelijk te vinden en de beleediging door 
een luidruch tig en openlijk teeken van 
eenparige afkeuring te wreken.’32

Onder invloed van mensen als Van Hall, 
Schimmel met hun toneel school, de Nederland
sche Vereenig ing Het Tooneel, de invloed van de 
in die tijd ontstane dagbladkritiek van onder 
anderen A.J. Loffelt, en H.J. Rössing traden 
verande rin gen op. Daardoor kan Worp in 1900 
schrijven: ‘Maar zij [de acteurs  JCB] zijn èn 
door andere soort van dra ma’s, waarin ze 
optreden, èn doordat zij minder geï soleerd zijn 
van de verdere maat schappij, èn doordat vele 
jongeren onder hen eene meer zorgvuldige 
opvoeding hebben genoten, ande re men schen 
dan vroeger. Men hoort zuiver Neder landsch 
spreken, men ziet beschaafde men schen op het 
tooneel. (...) Voordracht en spel zijn oneindig 

raar rijmpje in opzeggen met een gemeen woord 
erin, voluit! en dat je ook hooren mag omdat het 
zoo oud is of Kaat Mossel, die een oranjebroek 
laat zien in de gevangenis of Het Zevende Gebod 
dat is eerst echt! (...) Helaas! het meerendeel der 
bezoekers geniet van een Braban der, niet omdat 
het gevoel heeft voor de heerlijke typeering van 
Brede rode, maar om het “aardige” van die oude 
Amsterdam mers en van dat “kleine” volk vooral 
en dat meerendeel stormt naar Het Zevende 
Gebod, niet omdat Heijermans ook in dat nieuwe 
stuk weer blijken heeft gegeven van zijn groot 
talent, maar omdat het speelt in “De Pijp” te 
Amsterdam, omdat er een taal in wordt gespro
ken, die men zoo lekkertjes “nee maar onge
hoord!” vindt, omdat er tooneelen in zijn, die 
zelfs zenuwen als ankertou wen nog zoo’n beetje 
in beweging brengen. Als een stuk, behalve de 
onbegrepen aantrekkelijkhe den, ook nog die 
heeft van een slacht huis en een wijven
vechtpartij en er bovendien de gewone moraal 
zoo maar in op haar hoofd wordt gezet, dàn gaat 
het kasvullend publiek er zèker heen, zelfs al is 
het stuk goed. Daar kunnen dan tingeltangel en 
paar denspel weer niet tegen op, ziet u?’

Andere acteurs en andere stukken
Door de enorme kennisexplosie sinds het 
midden van de negentiende eeuw, zijn er 
duidelijk kenteringen merkbaar. Al vanaf de 
eerste helft van deze eeuw klinken de donder
artikelen van J.A. Alberdingk Thijm (niet de 
Tachtiger Lodewijk van Deyssel maar diens 
vader) over de toneeltoe standen: ‘Wat van het 
tooneel, dien dampenden modder poel, die veelal 
door een soort van men schen in bewe ging wordt 
gebracht, wier uiterlijk u reeds een waarschu
wing moet zijn, dat gij van hen geen kunstgenot 
vergen moet: een soort, die niet eens hare taal 
verstaat, maar in plaats daarvan gemeen Jor
daansch, of gemeen Leegerfsch of Langelijn
straatsch spreekt: die gemeene kruier of 
grizetteachtige manieren heeft, en, wanneer 

laat het rijmpje zien, dat in Amsterdam in het 
portaal van de schouwburg te lezen was:

Geen kind den schouwburg lastig zij
Toebakspijp, bierkan, snoeperij,
Noch geenerlei baldadigheid.
Wie anders doet wordt uitgeleid.

In de loop van de negentiende eeuw trad 
hierin weinig verandering op. Dit valt af te 
leiden uit een artikel in Elseviers maandblad 
uit 1894. Enkele citaten; de auteur spreekt over 
het gebrek aan belang stell ing van het publiek 
‘dat (...) naar den schouwburg gaat met geen 
hoogere wensch dan waarvan het kind bezield is, 
dat naar een poppenkastver tooning mag of een 
onontwikkeld mensch, die naar een slacht
plaats trekt om naar ’t varkenskeelen te gaan 
zien’.29 Hij fulmineert tegen een enkel pathisch 
publiek. ‘In den regel wil de Nederlander uit 
lachen gaan, als hij naar een schouwburg trekt. 
Dat is zijn aard.’30 Hij onderkende dat er ook 
`mensen zijn, die zoo’n enkele keer, áls er dan 
wat “klas sieks” gespeeld wordt, wel eens naar 
den schouwburg willen met hun zoon, den 
student, of hun dochter, die voor M.O. Engelsch 
werkt en Shakespeare eens moet zien ook.’

De rest van zijn betoog is ook belang
wekkend: ‘Wat het zalenvul lend pu bliek in ons 
dierbaar vader land wil van de tooneeldirec ties? 
Vraag dat maar eens aan de heeren directeuren 
en be heerders zelf. Zij weten ’t wel. Spektakel
stukken, liefst actueele spektakelstukken wil 
dat goudbrengende publiek: dwaze, ernstige, 
schuine, fatsoen lijke... ’t komt er allemaal 
niets op aan: spek takelstuk ken moeten het 
wezen. Dreyfus of Transvaal of de drie dubbele 
vergiftiging (pas maar eens op!) of de Dame van 
Maxim, die zoomaar, pardoes, in deftig 
gezelschap een cancan slaat of De Spaansche 
Brabander, ook al goed! waar zoo’n knusse rare 
taal in wordt uitgeslagen en dat je toch hooren 
mag, omdat het zoo oud is en zoo echt, zóó echt 
of Don Quichot van Langendijk, waar ze zoo’n 

Het kon be schouwd wor den als een vorm van 
sociale onderschei ding.

Ook in deze theaters was men gewoon zijn 
gesprek ken door te zetten tijdens het spelen, 
ook in tegen woordigheid van de koninklijke 
familie in de Haagse Schouwburg. De acteurs 
werden uit gefloten of met vruchten bekogeld en 
er heerste somtijds een ongeloofl ijke herrie. 
Barbaz vermeldt bijvoorbeeld hoe ‘mej. 
Ziesenis, destijds Wattier’ in ‘een fraayen regel’ 
werd onderbro ken door ‘da capo’geroep van het 
schellin kje.26 Dat onbetamelijk gedrag echter 
niet alleen op deze rangen voor kwam, maar ook 
op die van ‘het betere publiek’ moge de door 
Worp aangehaal de anekdote getuigen. Bij een 
voorstell ing in de schouw burg in Leiden beviel 
een bepaald stuk de vooraan op de 
‘studentenban ken’ zittende studenten niet. Zij 
bestormden het toneel. Daar werden ze opge
wacht door soldaten met de bajonet op het 
geweer, die achterop het toneel klaar stonden.

Kritiek
Niet dat op dergelijk schouwburggedrag geen 

kritiek kwam. Haverkorn en Van Rijsewijk 
maken gewag van een ingezon den stuk waarin 
‘een Rotterdamse Heer’ zich beklaagt dat ‘de 
menschen niet allen attent waren, maar een 
gezelschap gedurig badineerde, zoodat het 
moedwillig de schoonste passages zich ontglip
pen liet, aanstoot gaf aan de oplet tende 
toeschouwers en de spelers hinderde’.27

De eerder genoemde toneelleider, Punt, 
trachtte ook aan een ander gebruik een einde te 
maken. Hij liet op de plakkaten opnemen: 
‘Niemand zal in de schouwburg Flessen met 
wijn of andere drank mogen brengen, Tabak 
roken, razen, schelden, fluiten of met 
nootendoppen en eenig andere vuiligheden op 
den Aanschouwer werpen, op verbeurte van drie 
gulden ten behoeve van den Ar men, en 
daarboven uit den schouw burg geleid worden.’28 
Dat dit niet alleen in Rotterdam geschiedde 
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sloten zo meer aan bij die met het expres sieve 
element, waardoor ze voldeden aan de eis van 
‘het toneel van de gerust stelling’. En dat dat 
publiek sterk groeide bleek toen hij aan één 
theater in Amsterdam niet genoeg had. Zijn 
vertrouwde Rozen grachtthea ter, dat hij 
verwisseld had voor de Plantage Schouwburg, 
ging hij met een tweede gezel schap bespelen. 
Zelf bleef hij in de Plantage Schouw burg; een 
derde gezelschap bespeelde de ‘provin cie’.

Vertroebeling van het volkstoneel
Het is duidelijk waarom de Vara en het 

Instituut voor Arbeidersontwik kel ing zich in 
1931 tot Boubers gezelschap wendden, om op te 
treden in hoorspe len en toneel avonden voor het 
Instituut.37 De grote populariteit van dit 
gezelschap in arbeiders kring en het feit dat ze 
met Nachtasyl van Gorki groot succes had 
geboekt, maakte van het gezelschap een goede 
trekpleis ter voor de activitei ten van beide 
instanties. De instellingen maakten echter een 
fout. Hun bedoeling was het socialis tisch ideaal 
door hoorspe len en toneelstukken uit te 
dragen. Maar dat betekende dat er stukken 
gespeeld moesten wor den die niet de status quo 
bevestigden en niet meer gerekend konden 
worden tot het toneel van de gerust stel ling. 
Bouber moest voor de voorstellingen van Het 
Groot Volkstoneel, zoals de groep in samen
werking met de Vara en het IVAO heette, afzien 
van zijn succesformule: het volkstoneel. Dit 
was een gevolg van het feit dat men zich 
onvoldoende bewust was van het specifieke 
karakter van dit toneel genre. Het werd maar al 
te gemakkelijk verward met volks tonéél, 
waaronder elk toneel stuk waarin volkse 
tendensen voorkomen, gerekend kan wor den. 
Een kwestie van accenten, maar wel met ver
strekkende gevolgen. 

Vara en IVAO streefden naar de ‘verheffing 
van de arbei der’. Wat hier precies onder 
verstaan moest worden was aller minst 

Herman Bouber en het volkstoneel
Het is Herman Bouber geweest die een nieuwe 
toneel vorm introduceerde. Hij verbond de 
succesvolle kenmerken van het melodrama met 
het concept van Heijermans. En dit werd wat we 
het volkstoneel zijn gaan noemen.

De huisschilder Bouber was geen onverdien
ste lijke amateur toneel spe ler. Daar door en 
door zijn vak werd hij opgenomen in de 
ambulante toneel groep van Cornot, door 
toedoen van zijn toekomstige vrouw Aaf, die 
daar als soubrette werkte. Hij hield zich in 
eerste instan tie bezig met decorschilder en. 
Algauw begon hij behalve te spelen ook zelf 
stukken te schrijven voor deze groep, de eerste 
in 1916, namelijk Mooie Neel. Onbedoeld creëerde 
hij door zijn genoem de aanpak een geheel nieuw 
dramacon cept, het volksto neel, wat bij nadere 
bestudering uniek bleek te zijn in de westerse 
theatercul tuur.35 Vooral toen hij samen met zijn 
vrouw Aaf een eigen gezelschap begon, bleek 
hoe juist hij inspeelde op de behoeften van zijn 
doelgroep. Doordat hij in zijn concept gebruik 
maakte van kenmerken van het melodrama, 
moest hij het instrumentele karakter van 
Heijermans’ concept laten vallen. Wel nam hij 
diens oriëntatie op een bepaalde sociale doel
groep over, wat tot uiting komt in het 
taalgebruik en de geschetste situaties, kenmer
kend voor het statisch toneel.

Er doen verschillende anekdoten de ronde 
over de manier waarop Bouber aan die taal 
kwam. Om te beginnen woonde het echtpaar 
Bouber zelf in de Jordaan, waarop hun stukken 
waren gericht. Een verhaal vertelt hoe Aaf bij 
een bevriende korsettenmaakster in de Jordaan 
onder de toon bank kroop en daar de gesprek ken 
noteerde die de winkelier ster onder het inrijgen 
met haar klanten hield.36 Kernachtig woord en 
ander taalgebruik vindt men in zijn stukken 
terug. Ook op hun geza menlijke wandelingen 
over de markt deden de Boubers veel grappen en 
typisch woordge bruik op. Boubers stukken 

naar de stukken gingen waar ‘meer aan te 
kluiven’ was, en mensen die zich beperkten tot 
pathisch consume ren. De laatsten trokken zich 
in het algemeen terug in de ‘kermis stuk ken’ 
van het oude repertoire.

Heijermans
De naam Heijermans is gevallen. Deze auteur 

schreef in naturalisti sche stijl stukken met een 
instrumen tele bedoeling: aanklachten tegen 
wat hij vanuit zijn socialis tische gezind heid 
misstan den in de maatschappij noemde. Hij 
beschreef deze misstanden op een zeer 
realistische manier en trok daarmee een nieuw 
publiek naar de schouwburg, mensen, die 
daarvoor alleen de kermisstukken en de melo
drama’s in de kleine theaters in de Nes 
bezochten. Vooral veel diamant bewerkers, door 
hun vakbond de Neder landsche 
Diamantbewerkers Bond eveneens in het 
socialistisch denken geschoold, waren 
veelvuldig bij de stukken van Heijermans 
aanwezig. Doordat Heijermans schreef over die 
sociale lagen die de hardste klappen in de 
maatschap pij te verduren kregen, waren de 
proble men in de voorstellingen voor deze groep 
zeer herken baar. Hierdoor werd hij in deze 
kringen zeer populair en creëerde hij een nieuw 
publiek, omdat ze dit toneel pathisch konden 
beleven, in tegen stelling tot de drama’s die 
andere groepen veelal brachten.

Langzamerhand begon ook een meer intellec
tueel publiek, dat de stukken meer gnostisch 
kon verwerken, wat de bedoeling van Heijer
mans was, zich met zijn voorstel lingen bezig te 
houden. Voor Heijer mans zelf kwam dat te laat 
om tevreden te kunnen zijn over de door hem 
gewenste gevolgen.34 Heijer mans’ overlijden in 
1924 beteken de voor zijn nieuwe publiek het 
wegvallen van toneel als zinvolle vrijetijds
bested ing, omdat men zich niet thuis voelde bij 
het nogal symbo listi sche toneel van Verkade of 
het retorische toneel van Royaards.

veel eenvoudiger geworden dan vroeger (...), 
brullen en ar men zwaaien zijn uit de mode 
geraakt en er wordt heel wat minder op de 
galerij gespeeld. En de oudere tooneelspelers 
namen al gauw den nieuwen koers aan.’33 Niet 
alleen acteurs verander  den, ook de stukken. 
Dat bleven voorlopig nog wel ‘melo dra ma’s’, 
maar nu van auteurs als Dumas fils, Augier, 
Sardou, allen schrijvers die hun taal wisten te 
hanteren. De ‘degelijk gevorm de’ tijdgenoten 
en de ‘hoogere standen’ hadden hun zelfstandig
heid gevonden en hun kunstzin opgevijzeld en 
stelden daardoor hogere eisen aan de 
bevrediging van hun toneelgenot. 

Nieuwe ontwikkelingen
De echte doorbraak kwam na 1888. Rössing, 

tot dan bestuurder van de ‘Konin klijke’, deed 
afstand van zijn functie om zijn handen vrij te 
hebben en zich meer te kunnen wijden aan een 
andere praktijk. Door zijn toedoen werd het in 
1888 mogelijk Nora van Ibsen op te voeren. Hij 
bracht een groep gelijkgestem de acteurs en 
actrices van verschil lende groepen bij elkaar, 
die ’s avonds na hun voorstellingen 
samenkwamen om dat stuk in te studeren. Het 
werd gespeeld in een van de kleinere zalen van 
Amsterdam, in de ‘Salon des Variétés’, een 
zogenoemde tingeltangel in de Amstelstraat. 
Hier werd het een doorslaand succes, zodat de 
eigenaren Kreukniet en Pool de voorstelling 
overna men en daarvan nog vijfenzeventig 
voorstellingen gaven, afgezien van de 
voorstellin gen buiten Amsterdam. Een 
ongekend aantal in die tijd. In samenwerk ing 
met anderen hield Rössing de groep bij elkaar 
en stichtte hij ‘De Neder land sche Tooneel 
Vereeniging’, het gezelschap dat later de 
stukken van Heijermans zou spelen.

De stukken met een duidelijk instrumenteel 
karakter hadden hun intrede gedaan. Het 
gevolg zou zijn dat zich lang zaam een schei ding 
van het publiek ging voltrekken: mensen die 
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te verschaffen. Hij deed dit vanwege de door hem 
zeer gewaar deerde voor stellingen van dit gezel
schap en de grote kring liefhebbers daarvan, 
zoals zou blijken uit de bezetting bij die 
voorstellin gen in de schouwburg.44 Er zijn 
bovendien kundige recensenten, zoals Henk van 
Gelder en Piet Ruiven kamp45 die de voor
stellingen op dramaturgische criteria gunstig 
gezind zijn.

Zo schrijft Piet Ruivenkamp in het 
Rotterdams Nieuwsblad van 7 novem ber 1984 in 
zijn recensie van Hadjememaar: ‘Van de Merwe 
heeft ervoor gezorgd dat de al te jofele 
Jordaantoon gelukkig wat is terug gehouden. 
En zijn waarde bewijst hij vooral in de teksten 
van de liedjes, die gemiddeld beter zijn dan men 
van dit gezelschap hoort.’ Over hetzelfde stuk 
schrijft Hans van Gelder in het NRC Handelsblad 
van 9 oktober 1984: ‘Wim Wama gelouterd door 
zijn ervaring als schnabbelkomiek is de ideale 
drager van de show (...) hij speelt de 
gemanipuleerde alcoholist met bewonders
waardige ingetogenheid, fijnzinnig en 
barmhartig. De andere veertien (!) spelers 
scharen zich om hem heen in een hecht 
ensemble, dat, dankzij choreografie en regie tot 
in de kleinste rolletjes zorg draagt voor een 
gesmeerde show.’ 

Van het laatste stuk van dit gezelschap, 
Heimwee van Dolf de Vries, vinden we recensies 
van onder andere Hein Janssen op 28 oktober 
1987: ‘...wordt in Heimwee gepraat, gedanst en 
gezongen. Niet perfect allemaal, geen glitter en 
show, maar wel gedegen en op sommige 
momenten ontroerend. Het Nederland se 
Volkstoneel kan vanwege de financiële positie 
niet uitpakken à la Jos Brink, maar stelt daar 
een zichtbaar spelplezier tegenover (...) Ze 
[Carry Tefsen] is dé ster, maar tegelijkertijd is 
ze ook dé Annie, een vrouw die je morgen bij de 
kassa van de supermarkt kan tegenkomen.’ 
Pieter Liefhebber zegt in De Telegraaf in een 
bespreking van een voorstelling in Haarlem: 

‘eigen auto’s’. ‘De arbeider’, de gebruike lijke 
bezoeker, werd bezitter van een ‘eigen auto’.

Einde van het volkstoneel: niet  
‘vernieuwend’

In de schouwburgen treft men tegenwoordig 
geen volksto neel stukken meer aan. Oorzaak: 
wegens achterwege blijven van rijks sub sidie 
ver dween Het Neder lands Volkstoneel, het 
gezelschap van de gebroeders Hin richs. Zij 
waren de nazaten van Beppie Nooy, die na 1950 
het volksto neel levend hield. Het gezelschap 
kreeg wel de status dat het behoorde tot het 
Nederlands toneelbestel, maar subsidie werd 
niet ver strekt. Hoewel het gezien het aantal 
toeschouwers duide lijk in een behoefte voorzag, 
vond de Raad voor de Kunst het niet nodig de 
minister positief te adviseren. De oorzaak is te 
vinden in het stringent volgehou den criterium 
dat kunst vernieuwend moet zijn. Vernieuwen, 
in de betekenis zoals de raad dat wil verstaan: 
grensverleggend in maat schap pelijke zin. 
Alleen in instrumentele zin dus. Maar dit kan 
nou juist niet binnen de criteria van het 
volksto neel. Ook de Raad voor de Kunst heeft 
zich nooit rekenschap gegeven van de 
verschillen in het pathisch en gnostisch 
beleven. Beter gezegd: het pathisch beleven 
alleen wordt als inferieur beschouwd. 

Diezelfde arrogantie is terug te vinden in een 
uitspraak van de toenmali ge toneelrecensent 
van Het Parool, in een recensie van een 
voorstelling van Ronde Ka door het Nationaal 
Volksto neel, zoals het gezelschap toen heette. 
‘Toch ontstond zo een alleszins behoorlijk voor
beeld van een soort theater, dat eigenlijk 
overwonnen zou moeten zijn.’43 

Dat dit toneelgenre niet alleen voor de 
onderste laag van de sociale strati fica tie 
bestemd was, moge blijken uit een brief van een 
emeritus predikant op de Veluwe, die zich tot de 
toenmalige minister Brinkman wendde om deze 
te bewegen Het Nederlands Volkstoneel subsidie 

volksto neelge zel schap nu ook stukken ging 
spelen die met deze drama vorm alleen gemeen 
hadden dat gegevens uit het volk of volksleven 
gebruikt werden, trad er een vertroe beling van 
het begrip ‘volksto neel’ op. Het verschil tussen 
volks tonéél en vólkstoneel, waaraan Bouber 
onbedoeld gestalte had gegeven, werd door de 
praktijk van Het Groot Volkstoo neel 
tenietgedaan.

Het zou onjuist zijn de teloorgang van dit 
fenomeen alleen te wijten aan de samenwerking 
met het IVAO en de Vara. De verwatering had 
zich al eerder aange kondigd. In 1929 al met de 
vertoning van Nachtasyl. Een voorstel ling 
waarover zeer lovend werd geschreven en 
waarvan de acteurs en actrices genoten, omdat 
ze ook eens iets anders konden spelen, getuige 
Annie Verhulsts uitspraken: ‘Nachtasyl speel ik 
graag, maar niet voor ons publiek. Ze vinden dat 
er te veel in gere deneerd wordt, dat er te weinig 
actie in zit. Het betere publiek dat vindt het 
mooi, en ziet U, ik mag ’t wel zeggen, ik speel zo 
graag voor dat betere publiek.’42 In afwisseling 
met het oude repertoire speelde Bouber nu ook 
voorstel lingen van Hooft, Brederode, Asselijn 
en Heijer mans. Dit was voor de Vara en het 
Instituut juist de directe aanleiding om de 
samenwerking aan te gaan.

Maar er gebeur de meer. Niet alleen verdween 
de duidelijke omlijning van het repertoire waar 
Bouber de schepper van was, ook de oude 
achterban verdween uit het theater. Begin jaren 
dertig ontstond een nieuw publiek voor dit 
gezelschap, wat duidelijk bleek uit Rekers’ 
bericht: ‘Nog nimmer schijnt men bij de   
Plan tage Schouw burg zoveel “eigen auto’s” 
geparkeerd gezien te hebben als in die dagen.’

Dit beeld geeft ongewild de emancipatie van 
de bezoeker aan, als men het in de moderne tijd 
verplaatst. Ook bij volkstoneel voorstellin gen, 
zoals men die tot voor enkele jaren nog kon 
tegenko men, gericht op bezoek van de alleen 
pathisch reagerende bezoeker, ziet men veel 

duidelijk, zoals blijkt uit uitspraken van 
professor W.A. Bonger, bestuurslid van de 
SDAP: ‘In de schriftu ren leest men wel veel over 
 een typisch symptoom van artistieke onmacht 
 maar weinig of niets van de nieuwe kultuur 
(...). Laat men in afwachting van wat eens de 
toekomst misschien zal brengen, alles in het 
werk stellen om de arbei ders klasse te leeren 
genieten van al het grootsche wat de kunst van 
alle tijden heeft gebracht zij moge burgerlijk, 
aristocratisch of wat dan ook geweest zijn. Dit 
is ook de beste wijze de kunstloo zen op te 
voeden en zoo geschikt te maken om te genieten 
van wat eens zal komen.’ Alsof dit nog niet 
genoeg was betitelde hij de Arbeidersjeugd
centrale (AJC) als ‘pedago gisch monstrum’.38 
En over de Socialistische Kunstenaarskring 
(SKK): ‘Van socialis ti sche kunst en 
socialistische kunstenaars kan geen sprake 
zijn, zoolang de socialistische maatschappij 
niet is gegrond vest, zoolang niemand bij 
benade ring kan weten welke conflicten deze 
moeten beheerschen.’39

We krijgen een nader beeld door een artikel 
van Richter Roegholt uit 1984 waarin hij de 
toenmalige wethouder E. Boek man beschrijft: 
‘Zelf op eigen kracht omhoog gestegen wilde hij 
 evenals Henri Polak  de arbeiders opvoeden 
tot vrije zelfstandige bur gers. Daartoe 
behoorden goede manieren en goede smaak, 
moderne woningin rich ting en bezoeken aan 
musea, concerten en toneel. De arbeiders 
geëmancipeerd en de schatkamers der cultuur 
opengooi en: zo zag het ideaalbeeld van de 
S.D.A.P. er in die dagen uit.’40 Het is een mooi 
voor beeld van wat José van Dijk noemt de 
paradox in het cultuur en kunstbe leid van de 
SDAP: socialistische opvoeding op basis van 
burgernormen.41

Uiteindelijk schoten de Vara en het IVAO hun 
doel voorbij, wat ook voor het volkstoneel zijn 
gevolgen had. Doordat het gerenommeerde 
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over de we reld: het kunst- en cultuur beleid van de SDAP. 
Montfoort: Uriah Heep, 1990. p. 102 (proefschrift 
Universiteit van Amsterdam). Hierna: Van Dijk.

38. W.A. Bonger. ‘Over een paladijn en nog meer’. In: De 
Socialistische Gids, 1926, pp. 369383. Men kan het ook 
terugvinden in de studie van Van Dijk, p. 100.

39. J. Jacobs. ‘Enige overdenking bij het oprichten van den 
socialistischen kunstenaarskring’. In: De Socialistische 
Gids, 1927, pp. 398403.

40. Richter Roegholt. ‘Kunstleven kwam tot bloei onder 
saaiste wethou der van hoofd stad’. In: Het Pa rool, 17 
febru ari 1984. Voor de goede or de: het arti kel be trof 
wet houder Roos.

41. Zie ook: Van Dijk, p. 112.
42. Rekers, p. 107.
43. H. van den Bergh. In: Het Parool, 14 oktober 1980.
44. Archief Het Nederlands Volkstoneel. Brief d.d. 10 

januari 1984 aan WVC met antwoord d.d. 8 februari 1984. 
De adressering van de laatste brief is ont hullend 
vanwege de onzorgvuldig heid van het betrok ken 
bureau. Het versturend adres was in Wezep, het 
antwoord is ge stuurd naar Weesp. In het archief van 
Het Nederlands Volksto neel zijn meerdere brieven te 
vinden waarvan de schrijfstijl laat blijken dat de 
schrijvers de nodige vorming meedragen. Hierdoor zou 
men eerder een voorkeur voor gnostische beleving 
verwachten (‘er iets van meene men’), dan 
tevredenstelling met het pathische. Het archief is in 
handen van M. Hinrichs, op kantooradres Nicolaas van 
Berghemstraat 1, te Amster dam.

45. Respectievelijk in NRC Handelsblad van 9 okto ber 1984, 
en in het Rotter dams Nieuwsblad van 7 novem ber 1984.
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