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Deel I

Uitgangspositie en dramaturgie





In het toneelkritische tijdschrift De Tooneelmatige Roskam (1799) beschrijft ene 
Arend Helicon Sz. een droom die hij gehad heeft over de Duitse inbreng in het 
Nederlandse toneelleven. Het woord nachtmerrie is meer op zijn plaats. Hij is 
daarin op bezoek bij Apollo, de god van de kunsten of, zoals hij hem noemt, ‘de 
goede dichtgod’, die ook verantwoordelijk is voor de toneelkunst.1 De lezer van 
het droomverslag is kennelijk in een allegorie op de toneelwereld beland. De Am-
sterdamse Schouwburg gold namelijk als een van Apollo’s tempels. Apollo klaagt 
over de Duitse invloed en Helicon, die als spreekbuis van De Roskam gezien kan 
worden, voelt zich aangesproken.

Op het moment dat de heer Helicon bij Apollo aanklopt, zit deze in zijn bui-
tenverblijf ‘Hymettus’, waar hij in de zomer, wanneer de schouwburg gesloten 
is, ‘doorgaans poëten en tooneelspelers, die zich in den winter het gretigst in zyn’ 
dienst gekweten hebben, één of meermalen lekker’ onthaalt.2 Helicon is welkom 
en mag binnenkomen. Apollo geeft vervolgens in het Duits aan Melpomene, de 
muze van het treurspel, de opdracht voor zijn gast iets te drinken in te schenken:

Ik geloof niet, zeide hy, dat wy een zier meer in huis hebben; maar wacht ik zal het Mel-
pomené eens vraagen. Hörst du Melpomen! Du solst mahl zehen ob noch hengstbrun-
nwasser da ist. Nein Herr! Ich weisz gar zu wohl da ist nichts mehr im Keller; aber noch 
ein voller Kruch brantwein, wen ich damit dienen kann, was het antwoord.3

Arend Helicon reageert verbaasd: ‘Ik keek vreemd op, dat ik Apollo met Melpo-
mené Hoogduitsch hoorde spreeken, ik gaf hem deswegen myne verwondering te 
kennen, maar hy was even verwonderd dat ik dit niet wist.’4 Apollo legt hem uit 
dat het tegenwoordig gebruikelijk is om Duits te praten met Melpomene. ‘Hoe 
is dit mogelijk?’ repliceert zijn gast, ‘zy hebben in vroeger tyd zeer familiaar met 

1 P.G. Witsen Geysbeek, De Tooneelmatige Roskam, in één-en-twintig geestige en satyrieke vertoogen, nr. 
1-21 (Amsterdam, H. van Kesteren, 1799), 95.

2 Witsen Geysbeek, De Roskam, 99-100.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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Hooft, Vondel, De Marre, van Merken, Nomsz, en andere oorspronglyke Hol-
landsche dichters verkeerd, wat is dan toch de oorzaak dat zy geen Nederduitsch 
meer verstaan kunnen?’ Zijn gastheer verklaart dat er nauwelijks meer noemens-
waardige Nederlandse toneelstukken worden geschreven en dat het daarom niet 
de moeite waard is die taal nog bij te houden: ‘Het vertaalen, vriend! Het ver-
taalen! Gy lieden Hollanders zyt zulke armzalige halzen in het vak der letterkun-
de, dat het de moeite naauwelyks waardig [is] om uwe taal te onderhouden, veel 
minder dezelve te leeren.’5 Over de huidige Nederlandse toneeldichters laat hij 
zich als volgt uit:

Louter rymelaars en knoeijers, op eenige weinige na, en deze zyn nog meerendeels ver-
talers van het geen Duitschland en Frankryk voortbrengen, en het getal der geenen on-
der hen die met eenigen smaak vertaalen, (iets het welk ook zyne verdienste heeft,) is 
naauwelyks noemenswaardig. Vindt gy het dierhalven zonderling, dat by voorbeeld 
Melpomené Hoogduitsch spreekt, daar zy tegenwoordig het meest met Duitschers ver-
keerd? Het is u immers niet onbekend dat dezen thans niet alleen den toon in de letter-
kundige waereld geven, maar ook my zelf de wet voorschryven en geheel andere regels 
invoeren dan ik den dichteren ooit voorgeschreven heb.6

Volgens Apollo maken de Duitsers de dienst uit in het toneelleven. Zij bepalen de 
regels die de toneelschrijvers en -vertalers moeten volgen. Om welke regels het 
gaat licht hij helaas niet toe. De heer Helicon deelt kennelijk Apollo’s verontwaar-
diging over deze toestand. Hij voelt zich in ieder geval aangesproken:

Ik weet niet of men in den slaap ook blozen kan, ik voelde ten minsten dat myn gezicht 
begon te gloeijen, niet door het uitwerkzel van den brandewyn die de Hoogduitsche 
Melpomene my geschonken had, […] neen het was van louter beschaamdheid dat vader 
Febus gelyk had ten opzichte de letterkundige gesteldheid van myne natie.7

Apollo wijt de Duitse overheersing niet alleen aan de belabberde prestaties van de 
Nederlandse dichters, maar ook aan het publiek:

Hoe smakeloos moet uwe natie niet zyn dat zy alle vreemd uitbraakzel zo gretig bin-
nen zwelgt, en de vruchten die haare eigen akker kan voortbrengen zo schandelyk ver-
acht en verwaarloost!8

Behalve naar de regels die aan dat drama ten grondslag lagen, wordt men nieuws-
gierig naar de inhoud ervan. Veel komt de lezer daarover niet te weten, maar in ie-
der geval gaat het volgens Apollo geenszins om een voorbeeldige thematiek. Hij 
zou een vertaler nog liever zomaar toegang geven tot de schouwburg dan uit dank 
voor het overzetten van ‘diergelyke wanschepzels’, want

5 Ibidem.
6 Ibidem, 100.
7 Ibidem, 101.
8 Ibidem, 100.
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de schade, die de inkomsten van diergelyke gestichten daar door zouden lyden, is zeer 
gering, in vergelyking van het zedelyk nadeel, dat hy de natie zou toebrengen, indien hy 
den vrijën ingang, door het vertalen van een ontuchtig laf of zedeloos stuk verdiende.9

Er bestond kennelijk een regel dat vertalers een gratis entreebewijs ontvingen.
Apollo gaat niet dieper in op de zedelijke thematiek. Daar kon de lezer wel nog 

wat over opmaken uit de woorden van Thalia, de muze van het blijspel, die ook in 

9 Ibidem, 102-103.

Afb. 1. Toneeltijd-
schrift van P.G. Witsen 
Geysbeek, De Tooneel-
matige Roskam (1799) 
(uba).
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Apollo’s Hymettus vertoeft. Die wijst op een verband tussen de Duitse stukken 
en een onderwerp dat op het moment van verschijnen van De Roskam, in 1799, 
hoog op de maatschappelijke agenda stond: de politieke omstandigheden in de 
Republiek. Thalia vertelt Helicon dat Apollo niet veel bij de muzen in te brengen 
heeft wegens ‘zyne verkleefdheid aan den goeden smaak van het gezond verstand, 
welke zy [Thalia] aristocratie en foederalisme noemde’.10 Deze begrippen duiden 
behoudende, anti-revolutionaire stromingen aan. De verwijzingen naar de poli-
tiek gaan nog verder: Apollo’s houding heeft er volgens Thalia voor gezorgd dat 
zij inmiddels haar eigen ‘departement van het Blyspel, zowel als haar Zusters ieder 
haare, op een geheel anderen voet geörganiseerd had’. Zij blijkt enkele oude Fran-
se en Nederlandse blijspelauteurs van het repertoire ‘geremoveerd’ te hebben en 
te hebben vervangen door ‘eenige Duitsche Sansculotten, wier naamen my [Heli-
con] nu al ontgaan zyn, doch die men op de aanplakbiljetten van de toneelstukken 
die men op de schouwburgen vertoont, kan nazien’.11 De heer Helicon kan niet 
goedkeuren wat Thalia heeft gedaan, maar hij houdt wijselijk zijn mond, ‘want ik 
voorzag dat ik gevaar liep: om de revolutionnaire nagels van Thalia te proeven’.12

Helicon is de namen van die ‘Duitsche Sansculotten’ alweer vergeten, maar ver-
derop in de droomvertelling wordt gezinspeeld op wie de auteurs van dat verma-
ledijde drama zijn. In een gesprekje tussen Helicon, Thalia en Apollo valt de naam 
van ‘Kotzebue’. Helicon ontmoet op Apollo’s vakantieadres allerlei toneelschrij-
vers, vertalers en acteurs die behoorlijk verdeeld blijken te zijn over het werk van 
die Kotzebue. Helicon heeft geen hoge pet van hen op. Dat blijkt uit zijn beschrij-
ving van een medegast, die weinig moet hebben van de aanhangers van de bewus-
te auteur. Helicon mag hem wel: ‘Dit was nog een van de beste onder de gasten, 
die tot cieraad van de tafel verstrekten en inderdaad de maaltyd eer aandeden’. Bij 
hem meent Helicon opgemerkt te hebben dat hij ‘achter zijn lorgnet als het ware 
de Kotzebueiaanen helder uitlagte’.

August Friedrich Ferdinand von Kotzebue (1761-1819), de Duitse toneelschrij-
ver van wie in de Republiek verreweg de meeste stukken vertaald werden en die 
daarom prominent aanwezig is in deze studie, was niet de enige die de Neder-
landse natie van ‘vreemd uitbraakzel’ had voorzien. Uit de typering van een an-
dere gast aan tafel blijkt dat er nog meer Duitse schrijvers in het spel zijn. Helicon 
beschrijft een ‘klein puntig Ventje’ dat ‘in een duffelsche jas’ aan tafel zit en ‘zyn 
hoed geduurende de maaltyd op zyn hoofd hield’ en dat het ‘magtig tegen Kotze-
bue & C geladen’ heeft. Deze en andere gedetailleerde typeringen doen vermoe-
den dat het om bestaande figuren gaat, van wie de identiteit meer dan twee eeuwen 
later moeilijk achterhaald kan worden.

10 Ibidem, 106.
11 Ibidem, 106. Sansculotten betekent letterlijk ‘mannen zonder kniebroek’, waarmee ten tijde van de Franse 

revolutie misprijzend de eenvoudig geklede sympathisanten van de revolutie werden aangeduid.
12 Ibidem, 107.
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De droom was voor Helicon, achter wie we de redactie van De Roskam mo-
gen vermoeden, een manier om de lezers te laten delen in zijn ergernis over de 
toestand van het Nederlandse toneel. Bij monde van Arend Helicon gebruikte de 
redactie Apollo, die als godheid en opperste kunstrechter de hoogste autoriteit 
was, om haar mening kracht bij te zetten. Als we op andere passages in het tijd-
schrift mogen afgaan werden de boekhandels en theaters overspoeld met toneel-
vertalingen uit het Duits en was deze import bij het publiek immens populair.13 
De toneelkritiek was er echter helemaal niet over te spreken. Ook in andere afle-
veringen stak de redactie haar uitgesproken afkeer van het Duitse toneel niet on-
der stoelen of banken. En zij was niet de enige, zoals een verkennend onderzoek 
heeft uitgewezen. De uitgevers, boekhandelaren, vertalers en toeschouwers die 
zich verrijkten met of verlustigden aan die ‘vernuftgewrochten onzer nabuuren’ 
of ‘naauwelyks noemenswaardige uit het Hoogduitsch vertaalde vodden’ moes-
ten het flink ontgelden in de ironisch-kritische toneeljournalistiek die in de twee-
de helft van de achttiende eeuw tot ontwikkeling kwam.14 De recensenten wilden 
hun lezerspubliek door middel van recensies, opiniestukken, scheldkanonnades, 
parodieën en, zoals in het onderhavige geval, een fictieve droom, eens goed de 
waarheid vertellen. 

De droom of nachtmerrie biedt een aardig inkijkje in het Nederlandse toneel-
leven van rond 1800 en de Duitse aanwezigheid daarin, maar roept tegelijkertijd 
vragen op. De eerste vraag – tevens de hoofdvraag van deze studie – luidt wat de 
aantrekkingskracht van dit Duitse toneel was voor het Nederlandse publiek en 
hoe het kwam dat het zoveel ophef veroorzaakte. De grote aandacht voor het 
Duitse toneel nodigt uit die te onderzoeken en vormt daarom tevens de reden van 
dit onderzoek. De gesprekken van Helicon met de geërgerde Apollo en met an-
dere gasten verwijzen naar een gevoelig debat over Duitse elementen in de Neder-
landse toneelwereld. Waar waren Apollo, de critici en anderen precies ontevreden 
over en waarom was het grote publiek kennelijk zo content? Daarover gaat dit 
boek.

13 Om praktische redenen is ervoor gekozen voor beide cultuurgebieden respectievelijk de termen ‘Neder-
land’ of ‘de Republiek’ en ‘het Duitse cultuurgebied’ of ‘de Duitse vorstendommen’ of ‘de Duitse landen’ 
te hanteren.

14 Typeringen uit Witsen Geysbeek, De Roskam, resp. 101, 17. Voor een verkennend overzicht van de to-
neelkritiek zie: H. de Groot, ‘Bibliografie van in Nederland verschenen 18e- en 19e-eeuwse toneeltijd-
schriften (1762-1850) en toneelalmanakken (1770-1843)’, in: Scenarium 4 (1980), 118-146.





1.1 Het Duitse toneel in de Nederlandse en de Duitse theaterhistoriografie

De Nederlandse theaterhistoriografie

De Nederlandse theaterhistoriografie geeft helaas weinig bevredigende antwoor-
den op de vragen die het relaas in De Roskam oproept. Het achttiende-eeuwse to-
neel is in het algemeen weinig bestudeerd en het verband met het Duitse toneel is 
navenant onderbelicht gebleven.1 De veelal vooroorlogse studies kenmerken zich 
ook nog eens door een normatieve benadering waardoor maar een beperkt aantal 
auteurs besproken wordt. Slechts enkelen voldeden volgens de literatuurhistorici 
aan de literaire norm. 

Toch zijn er wel enkele aanzetten tot beantwoording gegeven. Zo spreken alle 
studies van een tweedeling in de Duitse toneelliteratuur tussen, zoals Ben Albach 
het formuleert, ‘de belangrijke werken’ of canon tegenover het ‘“drakentoneel”’.2 
Kotzebue en collega’s, die het in de Apollo-droom zo heftig moesten ontgelden, 
zouden tot die laatste categorie behoren. Hun toneelstukken veroverden het Ne-
derlandse toneel terwijl naar het werk van degenen die thans als canonauteurs be-
schouwd worden – Lessing, Goethe en Schiller – tot circa 1830 in de Republiek 
niet werd omgekeken: ‘Van de groote Duitsche auteurs Lessing, Goethe en Schil-
ler, is weinig of niets diep doorgedrongen’, schrijft H.A.C. Spoelstra in haar over-
zichtsstudie van de Duitse invloed op de Nederlandse literatuur in de tweede 
helft van de achttiende eeuw.3 Een verklaring voor het grote publiekssucces van 
het drama of van het ‘toneelspel’, zoals de toneelstukken van de tweede garnituur 

1 Hedendaagse theaterhistorici houden zich voornamelijk bezig met andere periodes of hebben geen aan-
dacht voor de Nederlands-Duitse relaties. Zo bespreekt K. van der Haven, Achter de schermen van het 
stadstoneel. Theaterbedrijf en toneelpolemiek in Amsterdam en Hamburg 1675-1750 (Zutphen 2008) de 
Duits-Nederlandse uitwisseling in een vroegere periode.

2 B. Albach, Helden, draken en comedianten. Het Nederlandse toneelleven voor, in en na de Franse tijd 
(Amsterdam 1956), 19-20.

3 H.A.C. Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 
18e eeuw (Amsterdam 1931), 131. Een vergelijkbaar oordeel in Albach, Helden, draken en comedianten, 
19: ‘De belangrijkste werken van de Duitse literatuur drongen hier pas veel later door.’

1 Uitgangspositie
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doorgaans genoemd worden, blijft oppervlakkig en normatief. Ten eerste wordt 
de inhoud ervan nauwelijks besproken. Het zou vooral gaan om huiselijke tafe-
reeltjes of om historische stukken die van toevalligheden aan elkaar hingen.4 Be-
halve Kotzebue wordt ook August Wilhelm Iffland (1759-1814) genoemd, die 
‘meer nog dan deze [Kotzebue] zijn thema’s zoekt in het huiselijk leven’.5 Naast 
het familietafereel kwam het toneelspel op met ‘quasi-historischen achtergrond, 
waarin de personen aan geweldige hartstochten uiting geven en aan de allerver-
schrikkelijkste rampen ontkomen’. Daarbij spreekt men vaak van ‘braafheid’ en 
‘een dik opliggende moraal’.6 J.A. Worp heeft het over ‘het familiedrama met zij-
ne brave en sentimenteele menschen, waaronder één schurft schaap allerlei onheil 
aanricht’, waarin vervolgens de deugd wordt beloond en de ondeugd bestraft.

Deze typering komt echter helemaal niet overeen met de klacht van Apollo in 
De Roskam, dat die Duitse toneelstukken zo ontuchtig en onzedelijk waren en 
wellicht politiek gevoelig. En al zou Apollo onzin hebben uitgekraamd, dan blijft 

4 J.A. van Worp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland, 2 delen (Groningen 1904-1908), 
182. En citaat hieronder: 351.

5 Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde, 136.
6 Ibidem, 126.

Afb. 2. A.F.F. von Kotze-
bue (particulier bezit). 
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het de vraag of en waarom het publiek zo lyrisch was over die volgens Worp zo 
brave, moraliserende stukken. Albach wijst er wel op dat ‘niet langer de Deugd 
het verheerlijkst object [was] maar ook de Ondeugd een plaats kreeg’.7 Met zul-
ke tegenstrijdige typeringen komen we er niet achter hoe de vork werkelijk in de 
steel zat. Evenmin komen we veel verhelderends, laat staan steekhoudends te we-
ten over de oorzaken van het succes. Omdat zo weinig over de inhoud gezegd 
wordt, blijft ook de analyse van de context vaag, zoals blijkt uit de volgende uit-
spraak van Spoelstra over Kotzebue:

Dikwijls geeft hij ’t leven weer uit de directe omgeving met al zijn erbarmelijke klein-
heid, maar ook met zijn goede zijden. Hierdoor voorziet hij in een behoefte van de tijd, 
en het is niet te verwonderen dat hij hiermee veel bijval oogstte.8

Wat die kleinheid, die goede zijden en de behoefte van de tijd dan wel wezen mo-
gen, licht Spoelstra niet toe. Worp wijst in de richting van de revolutionaire om-
standigheden. Dat komt in de buurt van de indruk die de droomvertelling uit de 
proloog wekte, maar helaas is Worp summier: ‘maatschappelijke quaesties’ zou-
den een rol hebben gespeeld in de ophef over de stukken. Op typerend normatie-
ve wijze voegt hij eraan toe dat ‘de meeste tooneelspelen der 19e eeuw ons kinder-
achtig en naïef’ toeschijnen, maar vervolgt dan: 

Zij spelen in eene omgeving van eenvoudige menschen, die streven naar vrijheid en 
trachten in alle opzichten goed te zijn. Maar zij hebben al de gebreken, die een rumoeri-
ge tijd meebrengt, wanneer de menschen, meer dan anders door elkander geschud, dwe-
pen met een valsch cosmopolitisme […].9

De opmerking over ‘valsch cosmopolitisme’ verraadt de typisch negentiende-
eeuwse, op de eigen natie gerichte visie, die de verlichte, open blik over de lands-
grenzen aan het einde van de achttiende eeuw naar de prullenbak verwijst. Meer 
waardering heeft Worp voor de democratische ondertoon van de Duitse drama’s:

toch zijn zij eene uiting van het ontwaken der democratie in dien tijd en prediken zij 
eene eenvoudige taal, die men in de drama’s van vorige periodes niet vindt.

Recent onderzoek naar het toneelwezen in deze periode helpt ons wat de inhoud 
van de spelen en hun (politieke) context betreft overigens niet veel verder. Hen-
ny Ruitenbeek, die een uitgebreide studie schreef over de Amsterdamse Schouw-
burg, concludeert op grond van een enkel citaat dat ‘de handeling van een tooneel-
spel klaarblijkelijk niet veel diepgang had’.10

7 Albach, Helden, draken en comedianten, 20-21.
8 Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde, 136.
9 Worp, Het drama en het tooneel, deel 2, 183.
10 H. Ruitenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841 (Hilversum 2002), 58. Het onder-

zoek naar de Rotterdamse Schouwburg van H. Gras, waarin enigszins over de politieke context gereflec-
teerd wordt, komt later ter sprake.
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Ook over de vorm van het populaire Duitse toneel verschaft de oudere Neder-
landse theaterhistoriografie weinig informatie. Zeker wat de poëticale regels be-
treft is de oogst karig. Het enige element dat hier en daar wordt besproken is de 
introductie van het proza, waar het Duitse toneel naast het Franse aan bijgedra-
gen schijnt te hebben. Dit wordt bevestigd door de recente studie van Anna de 
Haas over het Nederlandse treurspel, waarin het accent evenwel op de periode 
van voor 1770 ligt.11 Wat de opvoeringspraktijk betreft: men heeft het steeds over 
effectrijk spektakel. Opvoeringsreconstructie is niet vanzelfsprekend, maar men 
doet zelfs geen poging om bijvoorbeeld door analyse van de toneelteksten zelf, die 
heel wat ensceneringsgegevens bevatten, een beeld van dat vermeende spektakel te 
schetsen. Een sentimentele stijl wordt doorgaans als een van de oorzaken van het 
succes aangemerkt. Op het overdreven sentiment, op de ‘beken van tranen’, had 
Worp al gewezen, en Spoelstra spreekt van de ‘hevige gemoedsbeweging’.12 Maar 
geen van beiden geeft een toelichting. Albach, die zich juist vooral op de opvoe-
ring richt, heeft het slechts over de ‘sensationele spelmogelijkheden’ en de ‘heftige 
bewogenheid’ van de ‘“draken” der 19e eeuw’.13 De manier waarop het effect te-
weeggebracht werd blijft onderbelicht.

Zaken die de infrastructuur betreffen, waaronder het repertoire, de locaties, de-
genen die het Duitse theater in Nederland bezorgden en de critici, blijven even-
eens in nevelen gehuld. Behalve de Amsterdamse Schouwburg komen nauwelijks 
andere locaties aan bod waar eventueel Duits toneel werd opgevoerd.14 Doelstel-
lingen van vertalers of andere lieden die de opvoering van het Duitse toneel in Ne-
derland mogelijk maakten blijven eveneens onbesproken. Kort vermeldt Spoel-
stra van een aantal tijdschriften of deze zich positief dan wel negatief over Duits 
toneel uitlieten, maar daar houdt ze het bij.

De Duitse theaterhistoriografie

Van de Duitse theaterhistoriografie mag men meer verwachten waar het dit toneel 
betreft. Het gaat immers om oorspronkelijk Duits drama. Bovendien was het ook 
in eigen land zeer succesvol en spraakmakend.15 Tussen de tientallen binnen- en 

11 A. de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772 (Hilversum 1998), 
273-276.

12 Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde, 126.
13 Albach, Helden, draken en comedianten, 20.
14 Het overzicht van R. Rasch, Een muzikale Republiek. Geschiedenis van de muziek in de Republiek der 

Verenigde Nederlanden 1572-1795 (webpublicatie: http://www.let.uu.nl/~Rudolf.Rasch/personal/dmh.
htm) bevat enkele reeds bekende gegevens over Duitse toneelgroepen in de Republiek.

15 A. Salzer, Illustrierte Geschichte der Deutsche Literatur in sechs Bänden (Zweiburgen 1986), deel 3: von 
der Klassik bis zur Romantik, 220; W. Beutin, K. Ehlert e.a., Deutsche Literaturgeschichte. Von den An-
fängen bis zur Gegenwart (Stuttgart 2001), 160; P.-A. Alt, Tragödie der Aufklärung. Eine Einführung 
(Tübingen/Basel 1994), 270-271; B. von Wiese, August von Kotzebue. Schauspiele (Frankfurt am Main 
1972), 7; M. Krause, Das Trivialdrama der Goethezeit. Produktion und Rezeption (Bonn 1982), 14.
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buitenlandse toneelstukken was het overwicht van die van Kotzebue en Iffland 
onmiskenbaar, zoals uit de repertoiregegevens van enkele grote, toonaangevende 
schouwburgen blijkt. In het fameuze hoftheater van Weimar waren in de periode 
dat Goethe daar de scepter zwaaide Kotzebue en Iffland verreweg de meest ge-
speelde toneelauteurs. Van de in totaal zeshonderd opgevoerde stukken waren er 
87 van de hand van Kotzebue en 31 van de hand van Iffland. Kotzebue nam dus 
het leeuwendeel voor zijn rekening; elk zevende stuk dat opgevoerd werd was van 
hem.16 Ter vergelijking: op de lijst van meest gespeelde auteurs van het Mannhei-
mer Hof- und Nationaltheater gaat Kotzebue voor de periode van 1779 tot 1870 
aan kop met 1870 opvoeringen, ver boven Schiller en Goethe, die met respectieve-
lijk 486 en 181 vertoningen de tweede en veertiende plaats innemen.17 In het speel-
plan van het theater in Dresden nam Kotzebue tussen 1789 en 1813 bijna 23 procent 
van alle opvoeringen voor zijn rekening, terwijl Goethe, Lessing en Schiller geza-
menlijk op slechts vier procent uitkwamen.18 In andere studies worden naast Kot-
zebue en Iffland ook Johann Christian Brandes (1735-1799), Heinrich Ferdinand 
Möller (1745-1798), en Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848) genoemd.19

De behandeling door de Duitse theaterhistorici van dit immens populaire re-
pertoire valt echter tegen. Er wordt dezelfde normatieve tweedeling gehanteerd 
als in de Nederlandse studies, met alle onderwaardering en veronachtzaming van 
de niet-canonieke auteurs van dien.20 En dat terwijl rond 1800 van zo’n tweedeling 
geen sprake was. De toneelcanon, zowel de Nederlandse als de Duitse, werd pas 
in de negentiende eeuw gevormd, wat wel de Dichotomisierung van de literatuur 
genoemd wordt.21 Tot op de dag van vandaag grossieren Duitse toneelhistorici in 
denigrerende, oppervlakkige beschrijvingen van wat zij als tweederangs bestem-
pelen. In de omvangrijke Illustrierte Geschichte der Literatur bijvoorbeeld, waarin 
in vergelijking met andere studies nog behoorlijk wat ruimte aan ‘die Zeitgenos-
sen Goethes und Schillers’ besteed wordt, begint het paragraafje over hen als volgt:

Wenn man heute auf die Zeit der Weimarer Klassik zurückschaut, ragen Goethe und 
Schiller so hoch über ihre literarisch tätigen Zeitgenossen hinaus, dass uns diese wie ne-
benfiguren erscheinen.22

16 J. Wahle, Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung (Weimar 1892), 220.
17 J.F. Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen. August von Kotzebue. Werk und Wirkung (Frankfurt am Main 

2005), 9.
18 Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen, 10.
19 Verder valt te denken aan: Otto Heinrich von Gemmingen (1755-1831), Friedrich Ludwig Schröder 

(1744-1786), Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann (1744-1796) en Friedrich Julius Wilhelm Ziegler 
(1750-1827); zie: Salzer, Illustrierte Geschichte, 220 e.v.

20 Salzer, Illustrierte Geschichte, 220; Krause, Das Trivialdrama der Goethezeit, 14; E. Fischer-Lichte, Kur-
ze Geschichte des deutschen Theaters (Tübingen/Basel 1993), 97.

21 Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen, 182; Salzer, Illustrierte Geschichte, 220: ‘Damals allerdings waren 
sie nicht so gering eingeschätzt’; Krause, Das Trivialdrama der Goethezeit, 73; J. Schulte-Sasse, Die Kritik 
an der Trivialliteratur seit der Aufklärung. Studien zur Geschichte des modernen Kitsch-begriffs (Mün-
chen 1971), 51.

22 Salzer, Illustrierte Geschichte, 220.
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Met de ‘Weimarer Klassik’ wordt de Duitse literatuur uit de periode rond 1800 
bedoeld. Een onderbouwing van de tweedeling in de toneelliteratuur van dat mo-
ment ontbreekt nagenoeg; ze wordt als vanzelfsprekend beschouwd. De ‘neven-
auteurs’ hebben een slecht imago. Voor hun werk is een term bedacht die de af-
keuring niet verbloemt: Trivialliteratur.23

Als gevolg van de negatieve waardering worden aan ‘die unvermeidliche Tri-
vialdramatik’ doorgaans weinig woorden vuil gemaakt.24 Hier en daar krijgen de 
vorm, de inhoud en de positie in het toneelleven enige aandacht. Over de vorm-
regels valt weinig te lezen, laat staan over de positie in de poëticale debatten, die 
wel uitvoerig besproken worden waar het om de canonwerken gaat. De meeste 
uitspraken hebben betrekking op de opvoeringspraktijk. Net als de Nederland-
se theaterhistorici wijst men op het spektakel en het effectbejag, maar legt men 
zelden uit hoe dat effect bereikt werd.25 Zo heeft Peter-André Alt het over ‘Büh-
nenpraktischem Kalkül’.26 Ook wordt beweerd dat Kotzebues verwerking van 
bekende literaire thema’s slechts een excuus was om een ‘dramaturgisch auf Rüh-
rung angelegte Handlung in Gang zu bringen’.27 De toeschouwer zou geraakt 
worden met een overdreven sentimentele speelstijl, opzichtige decors, coups de 
théâtre, sententies en points.28

Ook met betrekking tot de inhoud van de stukken is de Duitse theaterhistorio-
grafie niet erg uitgebreid en genuanceerd. De oppervlakkige analyse in de meeste 
studies komt overeen met die in de Nederlandse. Het zou slechts gaan om lief en 
leed van gewone gezinnetjes. Men heeft het over ‘die unzählige Familienrührstüc-
ke’ of de ‘bürgerliches Unglück perpetuierende Familientragödien’.29 Het waren 
maar slappe aftreksels van de canonwerken, die de gezinsthematiek veel origine-
ler en diepgaander behandelden. Er zou sprake zijn van naäperij van de door Les-
sing ingevoerde ‘Grundkonstellation’, bestaande uit een ‘biedere Hausvater, die 
gefallene Tochter, der adlige Liebhaber, die ehrgeizige Mutter, […]’.30 Gevolg 
van de afgezaagde thematiek was volgens Erika Fischer-Lichte dat ‘Das kritische 

23 Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen, 182. Het woord trivial stamt van het latijnse bijvoeglijk naam-
woord trivialis, dat van trivium is afgeleid. Dat was een plaats waar drie wegen samenkwamen, maar het 
woord werd als metoniem voor ‘openbare weg’ gebruikt. De Franse afleiding verbond daar de beteke-
nis van ‘algemeen toegankelijk, algemeen bekend, gewoon’ aan, die in het Duits is overgenomen. Daarbij 
kreeg het woord vanwege een bepaald Duits schooltype (de Trivialschule), waar in tegenstelling tot de 
universiteit slechts grammatica, dialectiek en retorica werd onderwezen, nog de connotatie van ‘simpel’ en 
‘vereenvoudigd’. Deze connotatie is nog behoorlijk positief in vergelijking met de vertaling in het Duits-
Nederlandse woordenboek met ‘platvloers’ en ‘laag-bij-de-gronds’; zie: P. Nusser, Trivialliteratur (Stut-
tgart 1991), 1, en Van Dale, Groot Woordenboek Duits-Nederlands, versie 2.1 (Utrecht 2006).

24 Fischer-Lichte, Kurze Geschichte, 97.
25 Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen, 183.
26 Alt, Tragödie der Aufklärung, 271.
27 Von Wiese, August von Kotzebue, 16.
28 Zie bijvoorbeeld Von Wiese, August von Kotzebue, passim.
29 Respectievelijk Fischer-Lichte, Kurze Geschichte, 97 en E. Borries en E. Borries (e.a.), Deutsche Litera-

turgeschichte, 12 delen (München 1991-2003), deel 3: Die Weimarer Klassik. Goethes Spätwerk, 177.
30 Alt, Tragödie der Aufklärung, 271.
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Potential, welches das Thema ‘bürgerliche Familie’ ‘noch für Gellert und Les-
sing impliziert hatte’ […] ‘spurlos verschwunden’ was.31 In een geschiedenis van 
het burgerlijk treurspel wordt een beeld geschetst van dit toneel dat de bestaande 
maatschappelijke verhoudingen op geen enkele wijze aantast:

Die Sozialgesinnung ist konservativ; der Ständestaat wird nicht angetastet, wenn auch 
einzelne Adelige als verwerflich gezeichnet werden; man fühlt sich an seinen gesell-
schaftlichen Ort gebunden; Obrigkeitstreue ist selbstverständlich; tugendhaft-gesin-
nungstüchtig, manchmal deutschtümelnd, lebt man saturiert und pflichtsbewusst in sei-
nem Kreis von Familie und kleinstädtischer Nachbarschaft, in einer bis zum Trivialen 
realistisch ausgemalten geschlossenen Welt; die Rührungsfreudigkeit hält der Lehrhaf-
tigkeit die Waage. Heroik ist verpönt; Biedersinn ist Triumpf.32

In plaats van een kritische werking ziet men voor dit toneel vooral een onderhou-
dende functie weggelegd. Het publiek zou de schouwburg bezocht hebben om 
de revolutionaire werkelijkheid te ontvluchten.33 Het wordt dan ook wel als ‘ver-
maakstoneel’ (‘Unterhaltungsdrama’) bestempeld. Die karakteristiek komt pa-
radoxaal genoeg voort uit de pogingen tot rehabilitatie van dit drama in de jaren 
zestig van de vorige eeuw, die een aantal gespecialiseerde studies opleverde. Die 
hebben echter niet geleid tot een uitvoeriger en nauwkeuriger analyse in theater-
historische overzichten. Er zijn bij die studies drie kanttekeningen te maken. Ten 
eerste heeft de term ‘Unterhaltungsdrama’ een negatieve bijklank. Het is syno-
niem voor ‘Literatur der Unterhaltung’, ‘Kitsch’, ‘massenhaft verbreitete Lite-
ratur’ en ‘Massenliteratur’, waar omheen een zweem van afkeuring hangt.34 Ten 
tweede werd met de verdediging van dit drama tegenover de canonliteratuur de 
status aparte ervan alleen maar bevestigd, terwijl het Duitse toneel in de tweede 
helft van de achttiende eeuw juist als één continue ontwikkeling gezien kan wor-
den, van Lessing, via allerlei nog niet genoemde auteurs, tot Kotzebue en zijn 
collega’s. Zo kan het debat over het burgerlijk toneel beter in kaart worden ge-
bracht. De meeste gespecialiseerde studies beperken zich nota bene ook nog eens 
tot de bekendste ‘tweederangsauteurs’: Kotzebue en Iffland. Ten derde is de ma-
nier waarop naar de inhoud gekeken wordt niet bevredigend. Weliswaar werd er 
meer aandacht aan geschonken dan ooit te voren – er zijn zelfs een paar studies 
die de inhoud van de afzonderlijke drama’s nader belichten –, maar juist vanwege 
het idee dat dit toneel de toeschouwers alleen een vluchtmogelijkheid bood, werd 
nauwelijks onderzocht hoe het hen wel degelijk met de werkelijkheid confron-
teerde. Zo is het verband met de toenmalige maatschappelijke omstandigheden 
onderbelicht gebleven.

31 Fischer-Lichte, Kurze Geschichte, 97 e.v.
32 K.S. Guthke, Das deutsche bürgerliche Trauerspiel (Stuttgart 1976), 101-102. Een vergelijkbare visie bij 

Von Wiese, August von Kotzebue, Einführung, 20. Zie ook Krause, Das Trivialdrama der Goethezeit, 75-
77.

33 Krause, Das Trivialdrama der Goethezeit, passim.
34 Nusser, Trivialliteratur, 2.
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De gebrekkige rehabilitatiepoging vanaf de jaren zestig is de oorzaak van de 
huidige status van dit drama in de Duitse theatergeschiedenissen. Toch is er een 
recente, gespecialiseerde studie die daarin verandering heeft proberen te bren-
gen: Kotzebue, Verehrt, verdammt, vergessen van Jorg F. Meyer. Hij signaleert 
het engagement in Kotzebues werk. Meyer schrijft dat daarin verschillende heili-
ge huisjes op het gebied van religie, politiek en samenleving omver geschopt wor-
den. Ook schenkt hij aandacht aan de vorm van de stukken. De verklaring voor 
de opvatting over dichotomie tussen de hoge en lage literatuur zoekt Meyer in de 
houding van het politieke gezag ten tijde van de restauratie, toen men de gemoe-
deren na jaren van revolutie tot bedaren wilde brengen. Toen werd aan het werk 
van de canonschrijvers de voorkeur gegeven, omdat dat in de ogen van de macht-
hebbers a-politiek en uitsluitend esthetisch was. Auteurs die zich op de werkelijk-
heid richtten en wilden bijdragen aan de publieke meningsvorming, werden in het 
verdomhoekje gezet.35 Na een aantal casestudies van stukken van Kotzebue, con-
cludeert Meyer dat ‘die gesellschaftliche Spannungen in den Kotzebueschen Stüc-
ken nicht ausgeklammert, sondern entgegen allen politischen und moralischen 
Forderungen der damaligen Gesellschaft thematisiert wurden’.36 Helaas is er in 
navolging van Meyer nog weinig onderzoek gedaan naar andere ‘tweederangsau-
teurs’. Zijn studie biedt echter perspectieven voor de beschouwing van het werk 
van Kotzebues collega’s. Ook biedt hij aanknopingspunten voor de Nederlandse 
receptie van dat werk. Het mag dan simpel en toegankelijk zijn geweest, het kan 
wel degelijk een maatschappelijke invloed hebben gehad.

1.2 Het Duitse toneel en de Nederlandse Verlichting

Vragen over de aard en functie van het Duitse (triviaal)toneel in Nederland zijn 
relevant binnen het ruimere kader van het onderzoek naar de Nederlandse Ver-
lichting. Als het populaire Duitse toneel inderdaad meer behelsde dan conserva-
tieve huiselijke tafereeltjes, zoals De Roskam suggereert, dan moet het van beteke-
nis geweest zijn voor de verlichte meningsvorming in Nederland. De Verlichting 
vatten we in deze studie ruim op, namelijk als een proces waarbij in de loop van 
de achttiende eeuw traditionele opvattingen over mens en maatschappij ter dis-
cussie werden gesteld als die het individu beknelden. Secularisering, emancipatie 
en humanisering waren daarbij kernbegrippen.37 Gezien de stand van het verlich-
tingsonderzoek is het opmerkelijk te noemen dat men zich zo weinig rekenschap 

35 Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen, 173-174, 181-184, 197.
36 Ibidem, 197.
37 J.W. Buisman, Tussen vroomheid en Verlichting: een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek naar en-

kele aspecten van de verlichting in Nederland (Zwolle 1992); 16. H.E. Bödeker, ‘Thomas Abbt: Patriot, 
Bürger und bürgerlichen Bewusstsein’, in: R. Vierhaus (red.), Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter der 
Aufklärung (Heidelberg 1981), 221-253, aldaar 221.
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geeft van het belang van de Duitse toneelimport. De Duitse stukken kunnen iets 
toevoegen aan de huidige inzichten over de Nederlandse Verlichting. Lange tijd 
is men uitgegaan van één Verlichting van Franse origine die door enkele filosofen 
werd gedragen en voor heel Europa maatgevend was. De weinige oudere studies 
over Duits toneel in Nederland zijn vanuit dit perspectief geschreven.38 De laat-
ste decennia is daar verandering in gekomen. Als straks mocht blijken dat via het 
toneel Duitse verlichte ideeën de Nederlandse grens passeerden zou een bijdrage 
geleverd zijn aan wat momenteel als de belangrijkste onderwerpen in het verlich-
tingsonderzoek beschouwd worden: dat van de brede verlichting en dat van de 
verhouding tussen centrum en periferie.39 Wat het eerste onderwerp betreft neemt 
men tegenwoordig aan dat het verlichtingsproces veel breder gedragen werd dan 
alleen door een elite van grote auteurs of philosophes. Wat het tweede onderwerp 
betreft is men afgestapt van de francocentrische benadering. Of de Verlichting 
(ook) een andere dan Franse oorsprong had, staat momenteel nauwelijks nog ter 
discussie. Verschillende studies wezen al uit dat de Nederlandse Verlichting veel-
eer overeenkomsten vertoonde met de Duitse Verlichting.40 Onderzoek naar de 
aard en functie van het Duitse toneel in Nederland kan dit en andere inzichten uit 
de verlichtingsstudie helpen aanvullen.

De genoemde verbreding is zichtbaar op elk van de drie terreinen die in deze 
studie behandeld worden. Op zowel het infrastructurele als op het poëticale en 
het thematische terrein is te zien dat verlichte ideeën uit het Duitse cultuurgebied 
ten onzent een grote respons hadden. Jürgen Habermas is een van de eersten ge-
weest die oog kreeg voor de openbare meningsvorming buiten de nauwe kring 
van philosophes en die de waarde daarvan inzag voor het verlichtingsproces. In 
zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit nam hij afstand van de strikte filosofische 
ideeëngeschiedenis.41 Hij zag de Verlichting als een proces dat zich slechts kon 
voltrekken door het ontstaan van een brede communicatiegemeenschap. In aller-

38 Worp, Het drama en het tooneel; Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde; F. Balk, Lessing auf 
der Niederländischen Bühne (bis 1830) (Nijmegen 1927); E.F. Kossmann en W. Nijhoff, Schillerfeier te 
’s-Gravenhage 1805-9 mei-1905. Festrede von E.F. Kossmann (Den Haag 1905); W.J. Noordhoek, Gellert 
und Holland. Ein Beitrag zu der Kenntnis der geistigen und literarischen Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Holland im achtzehnten Jahrhundert (Amsterdam 1928).

39 De onderzoeksperspectieven zijn ontleend aan H. Jürgens, ‘Stand van zaken. Welke Verlichting? Tijdaan-
duidingen en plaatsbepalingen van een begrip’, in: De achttiende eeuw 35 (2003), 28-53 en aan H. Krop, 
‘Stand van Zaken. Eenheid en verscheidenheid. Nieuwe visies op de (Nederlandse) Verlichting’, in: De 
achttiende eeuw 37 (2005), 53-68.

40 J. van Eijnatten, ‘Paratexts, book rviews, and Dutch literary publicity. Translations from German into 
Dutch, 1760-1796’, in: Wolfenbütteler Notizen zur Deutschland und die Niederlande 25 (2000) 2, 95-127; 
Idem, Liberty and concord in the United Provinces. Religious Toleration and the Public in the Eighteenth-
Century Netherlands (Leiden/Boston 2003); J.J. Kloek en W. Mijnhardt, IJkpunt 1800. Blauwdrukken 
voor een samenleving (Den Haag 2001); H. Jürgens en I. Leemans, Ger-manie. Themanummer van De 
achttiende eeuw 40 (2008); J. Konst, I. Leemans en B. Noak (red.), Niederländisch-Deutsche Kulturbezie-
hungen 1600-1830 (Göttingen 2009).

41 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft (Neuwied 1962).
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lei media, instituten en gezelschappen werden nieuwe ideeën over mens en maat-
schappij gevormd, bediscussieerd en aangepast. Behalve de grote filosofen kregen 
nu ook onbekende denkers en auteurs een stem. Ontwikkelingen in de studie van 
de sociale geschiedenis tijdens de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heb-
ben de aandacht voor het denken en handelen binnen alle lagen van de maatschap-
pij nog doen toenemen. Met de opkomst van de geschiedenis van het dagelijks le-
ven (Alltagsgeschichte) werd het doen en laten van iedere burger, ongeacht zijn of 
haar afkomst, interessant. Ook het verlichtingsonderzoek heeft van deze bena-
dering geprofiteerd. Voortbouwend op de inzichten van Habermas en de sociale 
geschiedenis wordt de periode rond 1800 tegenwoordig beschouwd als een tijd 
waarin nog nooit zoveel mensen hadden deelgenomen aan het publieke debat.42

De toneelwereld vervulde een belangrijke functie in de vorming en verspreiding 
van verlichte ideeën. De bloei van het drama toont op zich zelf al aan dat nieuwe 
ideeën door meer mensen ontwikkeld en bediscussieerd werden dan voorheen. In 
Duitsland is het toneel als vehikel van de Verlichting reeds onderkend en als zo-
danig onderzocht.43 Voor het Nederlandse toneel rond 1800 is in dit opzicht nog 
veel te onderzoeken. Wel heeft men al gewezen op het belang ervan in verband 
met de politieke gebeurtenissen.44 Verder worden in studies over de Verlichting 
hier en daar toneelstukken aangehaald en zodoende als bron van informatie ge-
bruikt.45 Maar de maatschappelijke en andere functies van het toneel komen niet 
expliciet ter sprake.46 Onderzoek naar de Nederlandse receptie van Duits toneel 
kan meer inzicht bieden in de verspreiding van verlicht gedachtegoed via dat to-
neel.

Weliswaar begon men in het historische onderzoek van de jaren zestig en ze-
ventig van de vorige eeuw veel aandacht te besteden aan de dagelijkse cultuur, 
maar daarbij ging men nog steeds uit van een hiërarchische verhouding met de fi-
losofische ideeëncultuur. Daarbij werd de eerste als ‘laag’, de tweede als ‘hoog’ 
omschreven. In navolging van de historicus Rogier Chartier is men in de jaren 

42 Kloek en Mijnhardt, IJkpunt 1800 formuleren met betrekking hiertoe de these van de communicatiege-
meenschap.

43 H.E. Bödeker en U. Herrmann, Über den Prozess der Aufklärung in Deutschland im 18. Jahrhundert: 
Personen, Institutionen und Medien (Göttingen 1987), 12; E. Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas. Ep-
ochen der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart, 2 delen (Tübingen 19992 (1990)), 
deel 1: Von der Antike bis zur deutschen Klassik, 260 e.v.; P. Heßelmann, Gereinigtes Theater? Drama-
turgie und Schaubühne im Spiegel deutschsprachiger Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts 1750-1800 
(Frankfurt am Main 2002), 69-75; R. Krebs, ‘Die frühe Theaterkritik zwischen Bestandsaufnahme der 
Bühnenpraxis und Normierungsprogramm’, in: E. Fischer-Lichte en J. Schönert (red.), Theater im Kul-
turwandel des 18. Jahrhunderts. Inszenierung und Wahrnehmung von Körper, Musik, Sprache (Göttingen 
1999), 463-483.

44 A.J. Hanou, ‘Literaire en politieke vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?’, in: Het vuur van de revolutie. 
Speciaal nummer van De achttiende Eeuw 28 (1996), 61-74.

45 Bijvoorbeeld in S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Am-
sterdam 1995), 139-140.

46 Een uitzondering vormt de monografie over Nomsz door Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek. Jo-
hannes Nomsz en de Amsterdamse Schouwburg 1764-1810 (Amsterdam 1980).
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tachtig een stap verder gegaan.47 Chartier stelt dat hoge en lage cultuur niet als 
aparte fenomenen gezien kunnen worden. Hij beschouwt culturele veranderings-
processen als wisselwerkingen tussen mensen en cultuurverschijnselen van hoog 
tot laag: er was sprake van een voortdurende interactie tussen mensen en ideeën, 
waarden en objecten van uiteenlopende herkomst.48 Chartier plaatst de hoge en 
lage cultuur dus op hetzelfde niveau. Dit sluit aan bij de these dat de Verlichting 
niet slechts bestond uit het verspreiden van filosofische ideeën onder de massa, 
van de filosofen naar de middenklasse, maar dat die ideeën mede door de laat-
ste gevormd werden. Vanuit dit perspectief is reeds een aantal studies verschenen 
over wat wel de populaire cultuur van de Verlichting wordt genoemd.49 

Dit boek is vanuit een vergelijkbaar perspectief geschreven. Het stoelt op de 
opvatting dat het Duitse toneel in die zin populair was, dat er brede belangstelling 
en waardering voor bestond en dat er belangrijke verlichtingsideeën in werden 
uitgedragen. Het wordt niet opgevat als populair in de betekenis van ‘triviaal’, van 
‘laag’ of ‘volks’, als een cultuurverschijnsel dat slechts door de onderklasse gedra-
gen zou worden. Toch kunnen termen als ‘triviaal’, ‘laag’ en ‘hoog’ in de beschou-
wingen die volgen niet helemaal worden vermeden. Het gaat hier immers om een 
literair-historische studie. En in de literatuurgeschiedenis speelt het onderscheid 
tussen hoge en lage cultuur, tussen canon en niet-canon, nog steeds een rol. Lite-
ratuurhistorici tonen ten aanzien van het opheffen van het verschil tussen beide 
cultuurlagen meer reserves dan historici. Dat geldt in ieder geval voor verschil-
lende van de studies over het Duitse toneel die hierboven genoemd werden. Zoals 
gezegd is in de jaren zestig en zeventig weliswaar veel aandacht besteed aan de tri-
viaalliteratuur, maar heeft men op grond hun vermeende oppervlakkigheid die li-
teratuur esthetisch laag gewaardeerd. Zeker boden de stukken in kwestie veel his-
torische informatie, maar literatuurhistorici gaat het ook om de esthetische vorm 
waarin die informatie gegoten is. Op dat punt scoorde (en scoort) het Duitse tri-
viaaltoneel nog steeds slecht. Dat geldt ook voor de Nederlandse variant ervan.50

Deze studie trekt geen lijn tussen canoniek en niet canoniek toneel en wil het 
Duitse drama onbevooroordeeld benaderen. Dit boek gaat ook niet over de ca-
non. De nadruk ligt op toneel dat zich mocht verheugen in de grootste versprei-
ding via opvoering en druk, en kennelijk ook de meeste waardering genoot onder 

47 H. Roodenburg, ‘Ideologie en volkscultuur: het internationale debat’, in: T. Dekker, H. Roodenburg en 
G. Rooijakkers (red.), Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie (Nijmegen 2000), 66-109, 
aldaar 93. Jürgens signaleert deze ontwikkeling in: ‘Welke verlichting?’, 45.

48 R. Chartier, ‘Culture as appropriation: popular cultural uses in early modern France’, in: S.L. Kaplan 
(red.), Understanding popular culture. Europe from the Middle Ages to the 19th Century (Berlijn etc. 
1984), 229-253.

49 Zie bijvoorbeeld M. van Tilburg, Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse advies-
literatuur 1780-1890 (Amsterdam 1998) en D. Outram, Panorama of the Enligthenment (Londen 2006).

50 Er gaan in verband met andere genres steeds meer stemmen op aandacht te schenken aan onbekende au-
teurs. Zie in dit verband bijvoorbeeld L. van Gemert, Het pulpsyndroom, inaugurele rede (Amsterdam 
2009).
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het publiek. De vraag of dit toneel kwalitatief van de canon te onderscheiden was 
of is, komt niet aan de orde. Feit is wel dat dit zogenoemde triviale toneel in de 
Nederlandse toneelwereld poëticale discussies uitlokte die nu vooral met het ca-
nontoneel geassocieerd worden. Het is zelfs zo dat in de tijd zelf voornamelijk de 
hedentendage onbekende stukken tot zulke discussies aanleiding gaven. Die be-
zitten zonder meer hun eigen dramatische merites en bevatten elementen die van 
betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van het toneel.

Het tweede onderwerp binnen het verlichtingsonderzoek waar dit boek bij 
aansluit is de verhouding tussen centrum en periferie.51 Daarbij gaat het om de 
vraag of de Verlichting als een eenvormig Europees fenomeen moet worden be-
schouwd of als een verschijnsel dat verschillende nationale manifestaties kende. 
De genoemde oudere studies over het Duitse toneel in Nederland gaan uit van één 
homogene Franse Verlichting die in heel Europa gekopieerd werd. Men is in het 
verlichtingsonderzoek decennialang uitgegaan van de hegemonie van de philoso-
phes. In de jaren tachtig is men op instigatie van de historici Roy Porter en Mi-
kulas Teich gaan kijken naar de Verlichting in de afzonderlijke landen en is men 
op nationale accenten gestuit.52 Recent onderzoek neigt overigens weer naar het 
beeld van een integrale Europese ontwikkeling.53 Jonathan Israel bijvoorbeeld ziet 
de Verlichting als een eenvormig fenomeen waaraan overal in Europa bijgedragen 
werd. Ook Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt tenderen naar het Europese per-
spectief.54

Dit boek laveert tussen het nationale en het Europese perspectief. Enerzijds 
wordt gekeken in hoeverre Duitse ideeën over het toneel zelf en over de maat-
schappij in de Republiek werden overgenomen of aangepast. Vervolgens wordt 
onderzocht welke overeenkomsten tussen de Duitse en de Nederlandse situatie 
zijn te vinden op het infrastructurele vlak. Daarmee wordt vooral aandacht be-
steed aan de mogelijke verwantschap tussen de Duitse en de Nederlandse situa-
tie. Anderzijds is het de vraag in hoeverre in de toneelstukken poëticale en maat-
schappelijke ideeën werden verwoord die ook elders in Europa opkwamen. Er 
wordt weliswaar gekeken naar de manier waarop de thema’s in kwestie aansloten 
bij specifiek Nederlandse maatschappelijke debatten, maar het heeft er alle schijn 
van dat veel ideeën op dezelfde manier in het Duitse cultuurgebied leefden en ook 
in andere Europese landen opdoken. Voor de poëticale kwesties die het Duitse to-
neel in Nederland opriep geldt eveneens dat die ook elders in Europa geventileerd 
werden.

51 Jürgens, ‘Welke Verlichting?’, 44-45.
52 R. Porter en M. Teich, Enligthenment in national context (Cambridge 1981).
53 Krop signaleert deze ontwikkeling in ‘Stand van zaken. Eenheid en verscheidenheid’, 53-68.
54 Voor dit oordeel over Kloek en Mijnhardt, IJkpunt 1800 zie: Krop, ‘Eenheid en verscheidenheid’, 53.
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1.3 Afbakening van het onderzoek

Probleemstelling

Nu duidelijk is geworden binnen welk onderzoekskader de in de proloog opge-
worpen vragen relevant zijn, kunnen deze worden aangescherpt en uitgebreid. De 
hoofdvraag was hoe het Duitse toneel in Nederland een plek verwierf en waarom 
het zoveel ophef veroorzaakte. Terwille van de overzichtelijkheid is ervoor ge-
kozen de Duitse invloed op het Nederlandse toneel te onderzoeken middels een 
verkenning van drie terreinen: het dramatische veld, de poëtica en de thematiek. 
Door het beschrijven van het dramatische veld wordt een uitgangspositie gecre-
eerd voor de bestudering van de receptie van het Duitse toneel, die met de be-
schrijving van de andere twee terreinen wordt uitgediept. 

Deelvragen met betrekking tot het dramatische veld zijn: hoeveel Duitse to-
neelstukken werden hier vertaald en opgevoerd? Welke Duitse auteurs werden 
nog meer vertaald behalve Kotzebue? Werd het Duitse toneel alleen in de Am-
sterdamse Schouwburg gespeeld? En wie zorgden ervoor dat het in de Republiek 
bekend, vertaald en opgevoerd werd? Hoe kreeg het Duitse toneel een plaats in de 
toneelkritiek? Hoe kwamen de critici er zo negatief over? Hoe functioneerde de 
toneelkritiek eigenlijk? Zoals gezegd is de theaterhistoriografie volledig afgegaan 
op het negatieve esthetische oordeel van de critici en hebben de theaterhistorici 
op grond daarvan een tweedeling gemaakt tussen canon en ‘pulp’ of triviale litera-
tuur. Maar had de kritiek werkelijk puur esthetische redenen om het Duitse toneel 
af te keuren of speelden er inhoudelijke (bijvoorbeeld religieuze of politieke) ele-
menten mee? En valt er iets over het publiek te zeggen? 

Het tweede terrein is dat van de vorm van de stukken. Wat waren die regels die 
de Duitse toneelschrijvers voorschreven voor het maken van een toneelstuk? Wat 
voor poëtica stonden de Duitse auteurs precies voor? Waren de Nederlandse cri-
tici, zoals De Roskam, vooral daarover ontevreden en waarom? Of vielen er toch 
ook positieve geluiden te horen die door de theaterhistoriografie veronachtzaamd 
zijn? Het derde terrein, ten slotte, is dat van de inhoud van de stukken. Lag niet 
eerder de ‘ontuchtig laffe’, ‘zedeloze’ of revolutionaire thematiek aan de basis van 
alle ophef? Waar gingen die stukken eigenlijk over? Hield de inhoud verband met 
de sociale, politieke en religieuze actualiteit? Wat was er volgens de critici zo on-
zedelijk aan en was dat wellicht juist precies datgene wat de meeste toeschouwers 
erin aansprak?

Theoretische overwegingen

Voordat de aanpak van dit onderzoek aan de orde komt is het nodig kort in te 
gaan op enkele theoretische voetangels en klemmen. Bekijken wat het Duitse to-
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neel hier teweegbracht en hoe het in het Nederlandse verlichte debat paste, valt 
onder het zogenoemde transculturele onderzoek, waarin de verbanden tussen 
een of meer culturen worden beschouwd. Hiervoor zijn verschillende methodes 
gehanteerd, waaraan deze studie in wisselende mate schatplichtig is. Door de ge-
brekkige overlevering van bronnen is namelijk geen enkele methode geheel bruik-
baar. Er is dan ook geen poging gedaan volgens één benadering te werk te gaan 
omdat die al bij de eerste confrontatie met de bronnen zou mislukken. Omdat be-
paalde kwesties uit het transculturele onderzoek natuurlijk wel op dit onderzoek 
van toepassing zijn, wordt een aantal theoretische inzichten toch besproken.

Zoals gezegd is de receptie van het Duitse toneel in Nederland in de eerste helft 
van de twintigste eeuw op een normatieve manier onderzocht. Daar kan de posi-
tivistische werkwijze aan worden toegevoegd. Het doel was om alle vreemde ele-
menten te verzamelen en enigszins te classificeren zonder daarbij de gebruikte in-
deling in bijvoorbeeld hoge en lage cultuur of in poëticale genres ter discussie te 
stellen. Er werd niet gekeken naar de manier waarop de receptie in zijn werk ging, 
bijvoorbeeld door de bemiddelende rol van instituties of individuen na te gaan. 
Ook de inhoud van de toneelstukken en de culturele context waren nauwelijks 
onderwerp van studie.55 Evenmin werd ingegaan op het Nederlandse debat dat 
over de buitenlandse import werd gevoerd. Dit soort onderzoek levert een flinke 
verzameling materiaal op die als uitgangspunt kan dienen voor verder onderzoek. 
Wel moet rekening worden gehouden met een normatief gemotiveerde uitsluiting 
van bronnen.

In het receptieonderzoek van de tweede helft van de twintigste eeuw werd de 
aandacht verlegd van pure feitenkennis over de import naar de ontvangst door het 
publiek. Voor zover mogelijk werden alle reacties op het ingevoerde werk opge-
spoord en integraal gepresenteerd. Kloeks onderzoek naar de receptie van Goe-
thes Werther in Nederland, waarin hij enkele receptietheorieën evalueert, is daar 
een voorbeeld van.56 Zijn bevindingen bieden bruikbare aanknopingspunten. Hij 
constateert dat (een streven naar) volledigheid vaak niets toevoegt aan het beeld 
dat men van de receptie van een werk krijgt. Volgens hem geldt ‘de wet van de ver-
minderde meeropbrengst’ wanneer men probeert alles uitputtend te onderzoe-
ken. Het heeft geen zin om al maar meer bronnen te verzamelen omdat die steeds 
dezelfde informatie over de receptie van het werk blijken te bevatten. Zijn conclu-
sie dat men daarom beter exemplarisch te werk kan gaan is hier dan ook ter harte 
genomen; het positivistische doel van volledigheid is losgelaten. Dat is al helemaal 
raadzaam omdat de import van een compleet genre bekeken wordt. In plaats daar-
van zullen enkele casestudies een indruk moeten geven van de aard en positie van 
het Duitse toneel in het Nederlandse taalgebied. 

55 Voor voorbeelden zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk.
56 J.J. Kloek, Over Werther geschreven. Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. Proeve van 

historisch receptie-onderzoek (Utrecht 1985).
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Een tweede beperking van historisch receptieonderzoek kan zijn dat het slechts 
de ontvangst in de doelcultuur beschrijft. Hoe kan men tot een beeld komen van 
de manier waarop vreemde culturele verschijnselen zijn opgenomen als men niet 
weet hoe die er in het land van herkomst uitzagen? Was er bijvoorbeeld sprake 
van letterlijke overname of van bewerking? Haalden Nederlandse lezers andere 
zaken uit de Werther dan Duitse? Daarvoor moet men de situatie in de herkomst-
cultuur kennen en de aard en positie van het origineel. Om dit probleem te omzei-
len steunt deze studie ook op comparatistisch onderzoek, waarin ideeën, waarden 
en objecten zowel in het land van herkomst als in het land van ontvangst bekeken 
worden, dus op de zogenoemde historische vergelijking. Hier moet echter met-
een bij gezegd worden dat over de Duitse kant van de zaak weinig bekend is: het 
triviaaltoneel is daar althans niet vanuit hetzelfde gezichtspunt onderzocht. Een 
bescheiden aanzet tot nieuw primair onderzoek naar de Duitse receptie, aange-
vuld met bestaande secundaire literatuur, moet volstaan. De beschikbare informa-
tie per onderdeel van dit boek (infrastructuur, poëtica, thematiek) is verschillend. 
Navenant variëren de mogelijkheden een vergelijking te maken met de Duitse si-
tuatie.

Behalve praktische kleven aan comparatistisch onderzoek ook inhoudelijke be-
zwaren, die in de afgelopen decennia naar voren zijn gebracht door pleitbezor-
gers van de cultuurtransfertheorie.57 Sommige daarvan gelden ook voor het on-
derhavige onderzoek. De voornaamste drie worden hier toegelicht. Ze hebben 
betrekking op afbakening, fasering en vergelijkbaarheid.58 Ten eerste wordt bij 
een historische vergelijking uitgegaan van twee gescheiden naties of cultuurgebie-
den. Hetzelfde geldt voor deze studie, waarin de Duitse cultuur als broncultuur 
en de Nederlandse cultuur als doelcultuur tegenover elkaar staan. Het is echter de 
vraag in hoeverre een cultuurgebied samenvalt met een natie. In de transfertheorie 
wordt daarom uitgegaan van Aires culturelles of Kulturräume (cultuurgebieden). 
Het kan om een natie gaan, maar evengoed om een een regio, een sociaal netwerk 
of een grensoverschrijdende organisatie. Hier is gekozen voor de taal als criteri-
um ter onderscheiding van de twee culturen, die we Duits en Nederlands noemen. 
Het gaat erom het Nederlandstalige debat over het oorspronkelijk Duitstalige to-
neel in kaart te brengen. Dat gebeurt in eerste instantie door te onderzoeken wat 
de Nederlandse reacties op het vertaalde Duitse toneel waren, maar ook door op-
merkingen mee te nemen die bijvoorbeeld in Nederlandse tijdschriften werden 
gemaakt over het Duitse toneel dat in schouwburgen in de Duitse landen werd 

57 M. Espagne en M. Werner, ‘Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Zu einem 
neuen interdisziplinären Forschungsprogramm des C.N.E.S.’, in: Francia. Forschungen zur Westeuropäi-
schen Geschichte 13 (1985), 502-510 en idem, ‘La construction d’une réference culturelle allemande en 
France: genèse et histoire (1750-1914)’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 42 (1987), 969-992.

58 Voor deze hoofdbezwaren zie: M. van der Burg, Nederland onder Franse invloed. Culturele overdracht 
en staatsvorming in de Napoleontische tijd, 1799-1813 (Amsterdam 2007), 7-14, aldaar 8-10 voor de be-
zwaren van de historische vergelijking.
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opgevoerd of in de Hoogduitsche Schouwburg in Amsterdam. Deze opmerkin-
gen maken immers onderdeel uit van het Nederlandstalige debat over het Duitse 
toneel, ook al gaan ze over instituten in de Duitse landen of een Duits instituut op 
Nederlandse bodem. En om het nog transcultureler te maken: sommige van die 
opmerkingen blijken van in Nederland wonende Duitsers zelf afkomstig.

Een tweede bezwaar is dat bij een historische vergelijking vaak wordt uitgegaan 
van synchronie, bijvoorbeeld door de situatie in één bepaald jaar in beide cultuur-
gebieden te bekijken. Dit is een beperkte benadering, omdat sommige ideeën of 
ontwikkelingen niet op hetzelfde moment in verschillende landen manifest wor-
den. Deze studie bestrijkt daarom een grote periode. Er is zelfs over de grenzen 
van de gekozen periode heengekeken. Bepaalde debatten waar de toneelstukken 
onderdeel van waren blijken in de Duitse landen eerder plaatsgevonden te heb-
ben dan in Nederland, sommige zelfs vóór de gekozen periode. Het is zelfs mo-
gelijk dat sommige debatten die rond 1800 door het Duitse toneel in Nederland 
aangezwengeld werden ooit al in Nederland zelf hadden plaatsgevonden en nu 
als een boemerang via het Duitse cultuurgebied terugkwamen. Het Nederlandse 
toneel was namelijk in de zeventiende eeuw juist een belangrijk voorbeeld voor 
het Duitse geweest.59 Maar uiteindelijk zal het hier toch vooral gaan om de debat-
ten die rond 1800 gevoerd werden en over de rol van Duitse toneelstukken daar-
in. Het lijkt erop dat die nieuwe debatonderwerpen aandroegen of op zijn minst 
oude debatten deden oplaaien.

Het derde bezwaar dat aan de comparatistische methode zou kleven, betreft de 
onvergelijkbaarheid van zaken. In een vergelijking tussen instituten of culturele 
verschijnselen in verschillende landen is vaak geen sprake van een tertium com-
parationis. In plaats van de Nederlandse en Duitse toneelwereld afzonderlijk te 
beschouwen en vervolgens te vergelijken, zou men moeten nagaan of bepaalde 
Duitse gebruiken of regels in de Nederlandse toneelwereld werden overgenomen 
of door aanpassing toegeëigend. Dit wordt acculturatie van vreemde elementen 
genoemd. Het bezwaar speelt in dit boek echter nauwelijks. Neem bijvoorbeeld 
de vergelijkbaarheid van de toneelkritiek. Het lijkt erop dat een vergelijking van 
vorm en inhoud van de bladen wel degelijk iets kan zeggen over de eventuele ac-
culturatie van Duitse toneelkritiek in Nederland.

Het gevaar van de onvergelijkbaarheid is voor de delen over de vorm- en de 
thematiekdebatten evenmin aan de orde, aangezien het object van onderzoek, de 
vertaling, een grensoverschrijdend fenomeen is. Hierbij is dus wel degelijk sprake 
van een tertium comparationis: de Duitse toneeltektsen, die veelal letterlijk wer-
den vertaald, vormen een bron waarvan de receptie in beide landen beschouwd 
en vergeleken kan worden. In beide landen werd immers op hetzelfde stuk ge-

59 G.C.A.M. van Gemert, Niederländische Einflüsse auf die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert (Tren-
to 1993); F. van Ingen, Holländisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts 
(Bonn 1981), 26.
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reageerd. Als een stuk niet letterlijk vertaald werd maar bewerkt, dan kunnen 
de reacties weliswaar niet vergeleken worden – ze werden immers niet door een 
identieke tekst uitgelokt –, maar was het bewerken op zichzelf al een vorm van 
acculturatie. Er kan precies worden vastgesteld wat wel en wat niet gewaardeerd 
werd in de doelcultuur. Het enige terugkerende probleem in dit onderzoek is dat 
de receptie in het land van herkomst niet uitvoerig bestudeerd is. Het was binnen 
het bestek van deze studie niet mogelijk die lacune te vullen. Meer dan een be-
scheiden aanzet kon niet worden gegeven. De nadruk ligt dus op de receptie in de 
ontvangstcultuur. Daarmee wordt de visie gevolgd van transfertheoreticus Mat-
thias Middel, die dit als oplossing ziet van de dreigende versnippering van het cul-
tuurtransferonderzoek.60 Dat leidt namelijk gemakkelijk tot micro-onderzoek. 
Anders gezegd: het is te veel werk voor één onderzoeker om alles van alle kanten 
te bekijken. In eerste instantie laten we ons leiden door de beschikbaarheid van de 
bronnen en leggen we ons toe op praktisch empirisch onderzoek waarbij we ons 
voortdurend rekenschap geven van de beperkingen daarvan. Niet de methode of 
de theorie dienen als uitgangspunt, maar het object van onderzoek zelf, zoals zich 
dat via de overgeleverde bronnen aan ons voordoet.61

Afbakening van het onderzoek

Het uitgangspunt voor dit onderzoek vormt de grote aandacht voor het Duitse 
toneel in de Republiek rond 1800. Het beeld van de Duitse invloed dat in deze 
studie gegeven wordt kent uiteraard zijn beperkingen, in de eerst plaats vanwege 
de beschikbaarheid van bronnen. Sommige zijn er in overvloed, andere zijn na-
genoeg niet overgeleverd. We hebben ons voornamelijk laten leiden door de aan-
tallen vertalingen en opvoeringen van Duits toneel en het vertoog hierover in de 
pers. Er is een enorm aantal vertalingen boven water gekomen, die onmogelijk al-
lemaal bestudeerd konden worden. Ook zijn er gegevens beschikbaar over de tal-
loze opvoeringen van Duits toneel. Daarnaast was er veel aandacht voor Duits to-
neel in de gedrukte media, teveel overigens om in zijn geheel te behandelen. Over 
de mening van de anonieme toeschouwers daarentegen bleek weer nauwelijks iets 
te vinden, op enkele opmerkingen in egodocumenten en contemporaine literatuur 
na.

De bronnenproblematiek is in hoge mate richtinggevend voor de opzet van dit 
onderzoek. Een groot deel van het beeld van de Duitse invloed wordt bepaald 
door de uitspraken van de critici. Zij geven bijvoorbeeld ook hun visie over het 
enthousiasme, de aard en de motivatie van het publiek. Maar aangezien zij waar-

60 M. Middell, ‘Kulturtransfer und Historische Komparatistik. Thesen zu ihrem Verhältnis’, in: Compara-
tiv. Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung 10 (2000), 7-41.

61 Zoals voorgesteld door M. Werner en B. Zimmermann, ‘Beyond comparison: histoire croisée and the 
challenge of reflexivity’, in: History and Theory 45 (2006), 30-51, aldaar 36-38, 46-47.
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schijnlijk een heel andere mening toegedaan waren dan het publiek zelf, moet 
steeds in gedachten gehouden worden dat de populaire toneelstukken onder de 
toeschouwers wel eens om een heel andere redenen populair kunnen zijn geweest 
dan de critici ons doen voorkomen. Zij probeerden met hun uitspraken over de 
Duitse inbreng in het Nederlandse toneelleven de publieke opinie dienaangaan-
de te beïnvloeden. Hun opmerkingen vormen als het ware een retorisch vertoog, 
waaruit getracht moet worden gegevens over de opvoeringspraktijk en de receptie 
te distilleren, onder meer door ze in de maatschappelijke en literaire context van 
het moment te plaatsen. Bij de beschrijving van het dramatische veld zijn bij ge-
brek aan feitelijke gegevens (door bijvoorbeeld verbranding van schouwburgar-
chieven) eveneens vaak uitspraken van critici als uitgangspunt genomen. Die zijn 
zoveel mogelijk geverifieerd en aangevuld met andere bronnen, zoals de voor-
woorden in de vertalingen.

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende aanpak. De enige 
manier om recht te doen aan de mening van de toeschouwer was om op basis van 
de aantallen uitgaven en opvoeringen vast te stellen wat het publiek graag zag. 
Daarbij is er van uitgegaan dat de stukken met de meeste uitgaven en de meeste 
opvoeringen het populairst waren onder de toeschouwers. Gelukkig bleek deze 
selectie overeen te komen met de mate van aandacht in de kritische pers. De geko-
zen stukken kregen de meeste ruimte in de tijdschriften. Ook verschenen er juist 
van deze stukken bewerkingen en parodieën. Zo ontstond een beeld waarin zowel 
de mening van het anonieme publiek als die van de critici werd verdisconteerd. 
Daarom ook is de canonliteratuur nauwelijks in de beschouwing betrokken. Het 
triviaaltoneel namelijk kreeg evident de meeste aandacht van zowel lezers, toe-
schouwers als critici. Vandaar ook dat met name Kotzebue, van wie in Nederland 
met afstand de meeste stukken werden vertaald en opgevoerd en die navenant ook 
het meest besproken werd in de pers, in deze studie zo’n prominente plaats in-
neemt.

Het uitgangspunt van de mate van populariteit onder de toeschouwers en aan-
dacht in de pers had ook gevolgen voor de periodisering. Het overkoepelende 
project waarbinnen dit onderzoek werd uitgevoerd, behelsde de periode 1760-
1840.62 Omdat de instroom van Duitse vertalingen pas in de jaren zeventig op 
gang kwam en rond 1800 een piek bereikte, is gekozen om de twee decennia rond 
de eeuwwisseling centraal te stellen, met een uitloop naar 1820, waarna het aantal 

62 Deze studie is een onderdeel van het nwo-project De culturele impact van de Duitstalige landen in Ned-
erland tussen 1750 en 1840: hun weerslag in de letteren, het literaire bedrijf en de gedrukte media. Par-
ticipanten: A. Hanou, G. van Gemert en B. Ramakers ((hoofd)aanvragers); I. Leemans, V. Franke en A 
Kouwenberg (uitvoerders). Reeds verschenen in dit kader: themanummer van De achttiende eeuw 40 
(2008); J. Konst, I. Leemans en B. Noak (red.), Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830 
(Göttingen 2009); V.E. Franke, Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in het verlichte debat 
in Nederlandse recensietijdschriften, 1774-1837 (Amsterdam/Utrecht 2009); A. Kouwenberg, ‘De kennis 
der Duitsche taal is voor een geleerden hedendaags onontbeerlijk’. Duitse natuurwetenschappen en peda-
gogiek in Nederlandsche genootschappen rond 1800 (Amsterdam/ Utrecht 2010).
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toneelvertalingen uit het Duits inzakte. De aanloop vanaf de jaren zeventig wordt 
als voorgeschiedenis behandeld. Het accent ligt op het tweede deel, waarin de re-
ceptie beschreven wordt van de populairste stukken uit de genoemde decennia. 
Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de bronnen. Het tijdschrift De Roskam, 
dat midden in deze periode, in 1799, verscheen, neemt een centrale plaats in in dit 
boek, alsmede de overige tijdschriften die rond 1800 verschenen, met een uitloop 
naar 1816-1819.

De indeling van dit boek correspondeert met de eerdergenoemde drie terreinen: 
het dramatische veld, de poëtica en de thematiek. Dit eerste hoofdstuk van deel I 
wordt in de volgende paragraaf afgesloten met een nadere kennismaking met de 
bronnen en met de in deze studie besproken personen (1.3). In hoofdstuk 2 wordt 
een aantal gegevens met betrekking tot de Duitse invloed op het Nederlandse to-
neel op een rij gezet. Allereerst wordt cijfermatig vastgesteld welke Duitse toneel-
stukken populair waren (2.1). Vervolgens wordt de voorgeschiedenis geschetst 
van de Nederlandse kennismaking met het Duitse toneel en de verspreiding ervan 
door de Republiek (2.2). Daarna wordt ingegaan op de poëticale opvattingen die 
aan beide zijden van de grens over het toneel bestonden (2.3). Ten slotte volgen 
paragrafen over de motieven van de overige actanten in het dramatische veld om 
zich met Duits toneel bezig te houden, zoals de critici (2.4) en de boekhandela-
ren en schouwburgdirecteuren (2.5). In hoofdstuk 3 staat het poëticale debat cen-
traal waar de Duitse toneelstukken aanleiding toe gaven. Na een inleidende para-
graaf (3.1) wordt dit debat verdeeld over twee paragrafen behandeld, een over de 
fase waarin het Duitse toneel gematigd succes had (3.2) en een over de fase waarin 
het vanwege zijn succes juist grote ophef veroorzaakte (3.4). Ze worden geschei-
den door een analyse van de discussies rond taal en metrum die voor beide fasen 
relevant zijn (3.3). Afzonderlijke drama-aspecten waaraan in verband met poëti-
cale discussies aandacht wordt geschonken zijn de handeling (3.5) en de karakters 
(3.6). Om een idee te krijgen van de acculturatie van de Duitse elementen in Ne-
derland wordt in de hoofdstukken 2 en 3 steeds bij elk onderdeel de Duitse situ-
atie tegenover de Nederlandse geplaatst. Het eerste deel wordt gevolgd door een 
eerste intermezzo of Tegenlicht. Hierin wordt aan de hand van De Graaf van 
Waltron (1789) van H.F. Möller beknopt ingegaan op een aspect van het Duitse 
toneel dat tot dan toe onderbelicht is gebleven: de opvoeringspraktijk.

In het tweede deel staat, eveneens over drie hoofdstukken verspreid, de thema-
tiek van de drie populairste Duitse toneeltitels centraal. Ze werden het meest ver-
taald en opgevoerd en trokken het meest de aandacht van de critici. Ze dienen als 
voorbeelden van de opkomst van het Duitse toneel hier te lande. Op basis van de 
opvoeringsgegevens en de mate van aandacht in de toneeltijdschriften is geko-
zen voor de volgende drie: Menschenhaat en Berouw (1790) en De Spanjaarden 
in Peru of de dood van Rolla (1796) van Kotzebue en Abällino, de groote bandiet 
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(1796) van Zschokke.63 Ze behoorden niet alleen tot de meest gespeelde stukken 
in de Amsterdamse Schouwburg, ze werden alle ook als benefiet opgevoerd. Bo-
vendien werden ze in de toneeltijdschriften genoemd als de meest afkeurenswaar-
dige Duitse toneelproducten. Steeds kent de behandeling het volgende patroon. 
Na een inleiding volgen achtereenvolgens paragrafen over de inhoud van de stuk-
ken, hun receptie in Duitsland, hun ontvangst door de Nederlandse toneelkri-
tiek, de cultuurhistorische achtergronden en (met uitzondering van hoofdstuk 6 
over Rolla) over de bewerkingen die van de stukken gemaakt werden. Om geen 
eenzijdig beeld te krijgen wordt nog een vierde stuk geanalyseerd, van een auteur 
wiens werk minstens zo vaak gespeeld werd, maar nauwelijks controversieel was: 
Ifflands De Jagers (1798).64 Het wordt behandeld in het tweede Tegenlicht. Het 
kenmerkt zich door een minder uitdagende thematiek en viel, anders dan de drie 
andere stukken, zowel bij het publiek als bij de toneelcritici in goede aarde. Het 
zal duidelijk worden dat alle stukken, in tegenstelling tot de beweringen over het 
triviaaltoneel in de Nederlandse theaterhistoriografie, aansloten bij belangrijke 
maatschappelijke debatten in het tijdvak waarin ze werden opgevoerd. Hun suc-
ces kan wellicht mede uit dit engagement verklaard worden.

Het boek wordt afgesloten met een synthese van beide delen, waarin conclusies 
getrokken worden over het aandeel van het Duitse toneel in het Nederlandse ver-
lichte debat. Tevens worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

1.3 Defilé van bronnen en actanten

Vertalingen, vertalers en uitgevers

Deze paragraaf vormt een nadere kennismaking met de bronnen waarop het on-
derzoek berust. Omdat veel media en individuen in dit boek aan bod komen, 
wordt hier een overzicht gegeven dat als repertorium kan dienen. Degenen die wel 
veel Duits toneel vertaald, uitgegeven of gespeeld hebben maar in deze studie niet 
behandeld worden, staan vermeld in de voetnoten. Er is geen systematisch proso-
pografisch onderzoek gedaan. De onderstaande informatie berust op bestaande 
secundaire literatuur en op bronnenonderzoek.

De vertaalde toneelteksten zelf hebben natuurlijk ook als bron gediend, inclu-
sief de voorwoorden. Niet alle vertalingen bevatten overigens een voorwoord. 

63 Kotzebue, Menschenhaat en berouw (Amsterdam: H. Gartman, W. Vermandel, J.W. Smit 1790); Idem, 
De Spanjaarden in Peru, of de dood van Rolla (Amsterdam: wed. J. Doll, 1796); Zschokke, J.H.D., Abälli-
no, de groote bandiet, treurspel (Amsterdam: Wed. J. Dóll, 17982 (1796); H.F. Möller, De Graaf van Wal-
tron (Amsterdam: J. Helders en A. Mars, 1789 (1778)); Resp vertaald uit. Menschenhass und Reue (1789); 
Die Spanier in Peru oder Rolla’s Tod (1796); Abällino, der grosse Bandit (s.a.); Der Graf von Walltron, 
oder die Subordination (1778).

64 A.W. Iffland, De Jagers. Een tafereel der zeden van het land (s.l., s.n., 1798), vertaald uit: Die Jäger (1785).



1.3 Defilé van bronnen en actanten 39

Van de ongeveer zeshonderd uit het Duits vertaalde toneelstukken die volgens de 
Nederlandse Centrale Catalogus (ncc) en de Short Title Catalogue Netherlands 
(stcn) tussen 1760 en 1840 verschenen, zijn er vierhonderd op het voorkomen van 
een voorwoord onderzocht.

Het is niet altijd duidelijk of de uitgevers doorgaans zelf de werken uit het Duits 
vertaalden of dat er een anonieme vertaler achter zat. Zo had Catharina Egges, we-
duwe Dóll (1776-1835) de meeste vertalingen van Duits toneel in haar fonds, maar 
zij is alleen bekend als uitgever.65 Het kan goed zijn dat zij het vertalen uitbesteed-
de. Na de dood van haar man Jan Doll in 1781 had zij de uitgeverij overgenomen 
en zette zij deze waarschijnlijk met hulp van dochter Catharina Maria Dóll Egges 
en haar beide oudste zonen tot 1817 zelfstandig voort.66 Zij ondervond concur-
rentie van onder anderen uitgever Hendrik van Kesteren in Amsterdam en Johan-
nes Coenradus Leeuwestyn (*1789) in Den Haag, die eveneens veel Duits toneel 
uitgaven. Ook de uitgever Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808), een patriot, 
speelde een stimulerende rol voor enkele schrijvers en dichters die zich met Duits 
toneel bezighielden.67 Er waren meer uitgevers die veel vertaald Duits toneel in 
hun fonds hadden, maar die komen hier niet expliciet aan bod.68 Een vertaler die 
wel uitvoerig aan het woord komt is de doopsgezinde dominee Cornelis van En-
gelen (1722-1793), omdat hij het Duitse toneel in Nederland op de kaart heeft 
gezet. Ook zullen de namen vallen van een aantal vertalers dat eveneens toneel-
kritiek bedreef. Verder passeren de revue: Henrik van Elvervelt (ca. 1700-1781), 
Antoni Hartsen (1719-1782), Abraham Maas (1726-1804), Petrus Johannes Kas-
teleijn (1746-1794), Arend Fokke Simonsz (1755-1812), Friedrich Gustaaf Hage-
mann (1760- ca. 1830), Cornelis Loots (1765-1834), Johannes Kinker (1764-1845), 
Martinus Gerardus Engelman (ca. 1772-1823) en Jan Willem Jacobus Steenbergen 
van Goor (1778-1856). In de voorwoorden van hun vertalingen ventileerden zij hun 
mening over het Duitse toneel.

Opvoeringen en Schouwburgcommissarissen

Dit onderzoek steunt ten dele op de repertoirelijsten van de Amsterdamse 
schouwburg en van enkele amateurtoneelgezelschappen en de notulen daarvan. 
De keuze voor de Amsterdamse Schouwburg verdient nadere toelichting, aan-

65 Voor een recent artikel over haar uitgeverspraktijk zie: M. Everard, ‘Catharina Dóll-Egges te paard: uit-
geefsters tijdens de patriottentijd en de Bataafse Republiek’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschie-
denis, 12 (2005), 79-94, aldaar 83-85.

66 Everard, ‘Catharina Dóll-Egges te paard’, 82-83.
67 Meer over Uylenbroek in: M. de Vries, ‘Geleefd voor poëzie (I) Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808)’, 

in Nederlandse letterkunde 11 (2006), 44-61 en idem, ‘Geleefd voor poëzie (II) Pieter Johannes Uylen-
broek (1748-1808)’, in: Nederlandse letterkunde 11 (2006), 149-165.

68 Overige uitgevers die tot de top tien behoren van uitgevers van Duits toneel zijn Hendrik Gartman, Pie-
ter Meyer (1718-1781), Erven Pieter Meyer, Weduwe H. van Kesteren en Zoon, J.C. van Kesteren en H. 
Moolenyzer. Allen waren werkzaam te Amsterdam.
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gezien er nog andere schouwburgen waren (Leiden en Rotterdam, en vanaf 1804 
ook Den Haag). Om een aantal redenen wordt de toneelpraktijk in Amsterdam 
als uitgangspunt genomen. De schouwburg in Rotterdam was volgens theater-
historicus Henk Gras vooruitstrevender, maar dit is geen reden om aan de hand 
daarvan de opkomst van het nieuwe Duitse drama te beschrijven.69 Het blijkt juist 
een voordeel om vooral te kijken naar waar de verovering van het toneel door 
Duitse stukken meer voeten in de aarde had. Omdat in Amsterdam veel conser-
vatieve stemmen te horen waren, riep het daar veel weerstand op. Argumenten 
voor en tegen werden uitgewisseld. Ze leveren een rijkgeschakeerd beeld op van 
het Nederlandse toneeldebat. De toneelpraktijk was bovendien geconcentreerd in 
Amsterdam. Hier waren de meeste uitgevers van toneelstukken en tijdschriften 
gevestigd. De meeste periodieken richtten zich bovendien op de opvoeringen in 
die stad. De lofdichten op acteurs en actrices die voorin de tekstboekjes staan wa-
ren vaak gericht aan ‘de Amsterdamsche tooneelisten’. Hier komt nog bij dat in 
Amsterdam ‘de Hoogduitsche Schouwburg’ stond. Er zijn getuigenissen dat suc-
cesvolle opvoeringen aldaar de aanleiding vormden om Duitse stukken te vertalen 
en in het Nederlands op te voeren. Een onderzoek naar vooral de toneelpraktijk 
in Amsterdam lag dus voor de hand.

Net als van vertalers en uitgevers is ook van de schouwburgcommissarissen die 
in de loop der jaren de Amsterdamse Schouwburg bestierd hebben is de politie-
ke of religieuze gezindheid ongewis. Voorzover bekend zaten er zeker rond 1800 
meer patriotten (of patriotsgezinden) tussen dan orangisten.70 Vermoedelijk wa-
ren allen er hoe dan ook van overtuigd dat de burgerij via het toneel kunst en ze-
den bijgebracht konden worden. De meesten hoefden niet te leven van hun werk 
voor de schouwburg; slechts twee commissarissen ontvingen een honorarium van 
het stadsbestuur. Verder schreven sommigen in hun vrije tijd zelf ook toneelstuk-
ken, die zelfs regelmatig op het repertoire stonden.71 Een onderzoek naar die stuk-
ken kan wellicht meer licht werpen op de beweegredenen voor repertoirekeuze of 
personeelsbeleid. Het is weinig zinvol hier de namen van alle schouwburgcom-
missarissen op te sommen, omdat er weinig over hen bekend is.72 Alleen Willem 
Haverkorn (ca. 1753-1829) verdient bij naam genoemd te worden. Hij heeft van-
wege zijn lange zittingstijd waarschijnlijk een bovengemiddelde invloed gehad 
op het schouwburgbeleid. Van 1795 tot en met 1829 had hij als secretaris en vanaf 

69 H. Gras, ‘De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het Nederlandse toneel’, in: Histo-
risch tijdschrift Holland 32 (2000), 76-89.

70 Voor een opsomming van de commissarissen van een aantal decennia zie: J.A. Worp, Geschiedenis van 
den Amsterdamschen Schouwburg 1496-1772, uitgegeven en aangevuld tot 1872 door J.F.M. Sterck (Am-
sterdam 1920), 220-221, 226 e.v.; J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde VI. 
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1) 
(Haarlem 1925), 297, 302-303.

71 Vastgesteld op basis van verkennend onderzoek.
72 Zie noot 70.
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1810 als commissaris-penningmeester zitting in het bestuur.73 Zijn anti-orangisti-
sche toneelstuk Claudius Civilis (1779) werd in 1787 verboden, maar kon in 1795 
weer opgevoerd worden.74

Tijdschriften en critici

Enkele algemeen-culturele tijdschriften hebben als bron van informatie gediend. 
In de algemeen-culturele tijdschriften die voor het overkoepelende project waar-
van dit onderzoek deel uitmaakt gedepouilleerd zijn, bleek weinig over het to-
neel te vinden.75 Desalniettemin wordt er enkele malen uit geciteerd. Het gaat 
om de Nederlandsche Bibliotheek (1774-1788), de Vaderlandsche Bibliotheek 
(1789-1811), de Algemeene Konst- en Letterbode (1788-1862), De Recensent, ook 
der Recensenten (1806-1852) en de Schouwburg van in- en uitlandsche Letter- en 
Huishoudkunde (1805-1810).76 De Vaderlandsche Letteroefeningen (1761-1876) be-
hoorde niet tot het corpus, maar toch is daaruit eveneens een enkele toneelrecensie 
gebruikt.77

Het toneeldebat vond voornamelijk plaats in de gespecialiseerde toneeltijdschrif-
ten. Voor het vinden van de toneeltijdschriften, die nog een rijkere bron vorm-
den, diende het artikel van Hans de Groot met een overzicht van alle toneeltijd-
schriften tussen 1762 en 1850 als uitgangspunt.78 Dit werd aangevuld met losse 
teksten over toneel in andere kleine in kunst en literatuur gespecialiseerde tijdschrif-
ten. Lang niet alle toneeltijdschriften hadden iets te melden over het Duitse toneel. 
Na enkele decennia van voorzichtig hier en daar een bespreking van iets Duits, is de 
aandacht van de critici in de jaren negentig niet van de lucht. De voornaamste bron-
nen zijn dan ook de tijdschriften die vanaf toen verschenen. Dat is allereerst De To-
neelspectator (1792) van Johannes Nomsz (1738-1803); er verschenen tien nummers 
van. Nomsz was aanvankelijk een suikerhandelaar maar ging failliet. Nadien was 
hij genoodzaakt van de pen te leven.79 Mogelijk kwamen zijn sterk negatieve reac-
ties op het Duitse toneel voort uit concurrentiegevoel. Hij zag zijn eigen toneelstuk-
ken, waarvan er maar liefst 53 verschenen, door Duitse maaksels van het repertoire 

73 Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 227 e.v.
74 J. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (Nijmegen 2003), 512.
75 Zoals bleek uit het reeds genoemde project waarvan deze studie onderdeel uitmaakt.
76 Nederlandsche Bibliotheek (Amsterdam: M. de Bruyn, 1774-1788), Vaderlandsche Bibliotheek (Am-

sterdam: M. de Bruyn, 1789-1811); Schouwburg van in- en uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (Den 
Haag: J. Immerzeel, 1805-1810); De Recensent, ook der recensenten (Amsterdam: J. van der Hey, 1806-
1840).

77 Met dank aan J.J. Kloek en W. van den Berg, van wier bronnencorpus gebruik mocht worden gemaakt, 
alsmede aan Marcoen Sprenger, die zijn gegevens uit de Vaderlandsche Letteroefeningen ter beschikking 
stelde.

78 H. de Groot, ‘Bibliografie van in Nederland verschenen 18e- en 19e-eeuwse toneeltijdschriften (1762-
1850) en toneelalmanakken (1770-1843)’, in: Scenarium 4 (1980), 118-146.

79 J. Nomsz, De Tooneelspectator, nr. 1-10 (Amsterdam: Herm. van der Paardt 1792) (De Groot, ‘Bibliogra-
fie’, 128); Over Nomsz zie: Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek. 
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verdreven worden.80 Vervolgens verscheen in 1795 De Amsteldamsche Nationale 
Schouwburg van Jan Frederik Helmers, een half jaar lang iedere maand één nummer. 
Als overige redacteuren van dit blad zijn eveneens geïdentificeerd: Cornelis Loots 
(1765-1834), Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808), Hendrik Ogelwight jr. 
(1764-1841) en Jan Gerard Doornik († 1807).81 Ook Worp vermeldt Jan Frederik 
Helmers (1767-1813) als hoofdredacteur.82 Naar de mening van Marinus van Hat-
tum zijn de meeste, zo niet alle bijdragen van Helmers’ hand. Hij baseert die aan-
name op de stijl van de bijdragen.83 Zoals de meeste schrijvers wijdde Helmers, die 
makelaar was en handelaar in bouwmaterialen, slechts zijn vrije tijd aan de lette-
ren. Hij schreef veel gedichten en één tragedie.84 Van jongs af aan bezocht hij de 
schouwburg.85 Op achttienjarige leeftijd kende hij complete rollen uit Voltaires 
stukken uit zijn hoofd en kon hij deze vergelijken met die in het werk van Racine 
en Corneille. Hij kwam later bekend te staan als ‘het orakel onder de meest bejaar-
de kunstregters in den schouwburg’.86

Het toneeltijdschrift waarmee in de proloog al kennis gemaakt werd, De 
Tooneelmatige Roskam, verscheen in 1799 in 21 wekelijks verschijnende num-
mers en kwam waarschijnlijk uit de koker van Pieter Gerardus Witsen Geysbeek 
(1774-1833).87 Het blad ging flink tegen het Duitse toneel tekeer. Paradoxaal ge-
noeg heeft Witsen Geysbeek zelf negen stukken van Kotzebue vertaald of in ie-
der geval uitgegeven en stimuleerde hij ook anderszins de kennismaking met de 
Duitse cultuur.88 Het blad De Ster vervolgens, dat in 1805 verscheen, ging niet 
specifiek over toneel, maar bevat daarover wel een relevant artikel. Het werd ver-
moedelijk vol geschreven door Jacobus Scheltema (1767-1835), Bruno Daalberg, 
pseudoniem van Petrus de Wakker van Zon (1758-1818), ene C.F. Cramer, die 
zichzelf ‘een in Parijs wonenden Duitscher’ noemt, de reeds genoemde Jan Fre-
derik Helmers en Johannes Kinker.89 In 1809 verscheen een toneelperiodiek van 
patriot A.L. Barbaz (1770-1833), Amstels Schouwtooneel, die eveneens een rijke 

80 Voor een bibliografie van Nomsz’ toneelstukken zie: Matheij, Waardering en kritiek, bijlage II.
81 J.F. Helmers, De Amsteldamsche Nationale Schouwburg (Amsterdam: P.J. Uylenbroek, 1795) (De Groot, 

‘Bibliografie’, 129).
82 Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 234.
83 M. van Hattum, J.F. Helmers, De Amsteldamsche Nationale Schouwburg, nr. 1-6 (Amstelveen 1992), 1-7.
84 M. van Hattum, Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamsche wereldburger 

(Amsterdam 1996), 304.
85 Ibidem, Jan Frederik Helmers, 35-36.
86 Ibidem.
87 P.G. Witsen Geysbeek, De Tooneelmatige Roskam, in één-en-twintig geestige en satyrieke vertoogen 

(Amsterdam: H. van Kesteren, 1799), nr. 1-21 (De Groot, ‘Bibliografie’, 129).
88 Met zijn Beknopte leerwijze der Hoogduitsche taal, naar het onderwerp van J.D. Dreszmann ter gemak-

lijke bevatting van eerstbeginnenden, volgens de gronden der Nederduitsche taal ingericht (Amsterdam: 
L.A.C. Hesse, 1805).

89 [J. Scheltema, J.F. Helmers, J. Kinker, B. Daalberg e.a.], De Ster nr. 1-41 (Amsterdam: Brockhaus en 
Rohloff, 1806), 89. Over de geschiedenis van dit blad zie:W.P. Sautijn-Kluit, ‘De Ster’, in: De Nederlandse 
Spectator (1885), 1-32.
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bron vormt.90 Hij schreef niet alleen recensies van opvoeringen, maar wisselde die 
af met stukken over toneel in het algemeen. Verder schreef Barbaz een hekeldicht: 
Het Tooneelvermaak, dat tweemaal gedrukt werd, in 1805 en 1825. Het werd in 
1810 voorgedragen onder de titel De tooneeldichtkunst, in 6 zangen. Barbaz was 
zelf ook een ijverig toneelschrijver en vertaler van zowel Franse als Duitse stuk-
ken. Ten slotte is er nog De Tooneelkijker, die in de periode 1816-1819 in vier de-
len verscheen en waarschijnlijk geschreven en geredigeerd werd door Arent van 
Halmael (1788-1850), Jan van ’s Gravenweert (1790-1870) en enkele andere niet 
bij naam bekende redacteuren.91 Van Halmael was advocaat, woonde in Amster-
dam en was een groot liefhebber van het toneel. Hij schreef tragedies en blijspe-
len. In 1816 verhuisde hij als auditeur-militair naar Leeuwarden. Kennelijk belette 
de afstand tot de hoofdstad hem niet om bijdragen te leveren aan De Tooneelkij-
ker, die immers in de jaren daarna in Amsterdam zou verschijnen. In Leeuwarden 
werd hij actief in een amateurtoneelgezelschap. Van Halmaels mederedacteur Van 
’s Gravenweert, een rijksambtenaar, had eveneens verschillende treurspelen op 
zijn naam staan.92 Hun blad bestond uit recensies van opvoeringen in de Amster-
damse Schouwburg en kende verder aan het eind van iedere aflevering een rubriek 
‘Prullaria’, waarin de stukken werden genoemd die een recensie onwaardig waren. 
Daartussen bevonden zich doorgaans veel Duitse drama’s.

Verder zijn dus losse teksten of verhandelingen over het toneel gebruikt, waar-
onder een die door een Duitser (in het Nederlands) geschreven is. Daarnaast zijn 
er contemporaine literaire werken die het toneel tot onderwerp hebben (een ro-
man, Nederlandse toneelstukken). Ten slotte zijn voor de Duitse zijde van de 
zaak enkele toneelrecensies gebruikt uit Duitse tijdschriften die functioneerden in 
het toneeldebat aan gene zijde van de grens. Er wordt als het ware diagonaal door 
het Duitse en Nederlandse toneellandschap getrokken om een beeld te krijgen van 
‘dien stroom schandelyke zotterneyën, die van Germanjes heuvelen naar onze va-
derlandsche dalen is voortgesneld’.93

Bewerkingen en bewerkers

De parodisten of bewerkers van de te bespreken toneelstukken waren in hun wer-
kende leven vaak op een of andere wijze overheidsdienaar. Het zou kunnen dat zij 
zich in die hoedanigheid extra zorgen maakten over het heil van de Nederlandse 

90 A.L. Barbaz, Amstels Schouwtoneel, nr. 1-86 (Amsterdam: Willem van Vliet, 1808-1809) (De Groot, ‘Bi-
bliografie’, 130).

91 Arent van Halmael Jr. en Jan van ’s Gravenweert e.a., De Tooneelkijker, 4 delen (Amsterdam: S. Dela-
chaux, 1816-1819) (De Groot, ‘Bibliografie’).

92 J.G. Frederiks en F.J. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche let-
terkunde (Amsterdam 1888-1891), 638-639.

93 A.L. Barbaz, Elmire de Vilarez (Amsterdam: P.J. Uylenbroek, 1799), XVIII. (Ook geciteerd in De Haas, 
De wetten van het treurspel, 263).
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burger of van de samenleving in het algemeen. Henri Scipion Vernède (1799-1865) 
vervulde verscheidene functies in het juridische domein en schreef een kritisch 
vervolg op Kotzebue’s Menschenhaat en Berouw: De eenigste Boete (1801).94 De 
tweede Nederlandse bewerking van deze kaskraker kwam van Pieter Linthorst 
(1798-1806), die eerder al een parodie op Kotzebue en diens collega Iffland had 
geschreven en zich in zijn voorwoord van De Hereeniging (1806) danig zorgen 
maakte over het slechte voorbeeld van het origineel.95 Hij was gouverneur van 
Guinea, in West-Afrika.96 Dan is er de parodie Een Wisjewasje uit het huwelijksle-
ven, boertig blijspel (1812) van Carel Alexander van Ray (1780-1842), in de Franse 
tijd een berucht ambtenaar van de boekencensuur, die verder zo’n veertig Fran-
se toneelstukken bewerkte of vertaalde.97 Verder treden er nog drie anonimi op 
die respectievelijk Aballino (1800), Flodoardo van Overschie, of Aballino, junior. 
Kluchtig treurspel, met zang (1811) en Den Russchen Aballlino: of comiek verhaal 
van een dikken vetten kaars, bestaande in pit, vlam en smeer ([1815]) schreven.98 
Andere individuen of werken die aan bod komen zijn nog: De Tooneelkritiek, of 
de recensenten ontmaskerd van Cornelis van der Vijver (1784-1855) en Vooringe-
nomenheid en Vooroordeel door schilder, romanschrijver en amateurtoneelspeler 
Cornelis Bok (c.a. 1776-1836).99

94 Kotzebue, Menschenhass und Reue (1789); S.H. Vernède, De Eenigste boete (Amsterdam: Wed. J. Dóll, 
1801).

95 P. Linthorst, De Hereeniging (Amsterdam: s.n., 1806).
96 M. R. Doortmont en J. Smit, Sources of the mutual History of Ghana and the Netherlands. An annotated 

guide to the Dutch archives relating to Ghana and West-Africa in the Nationaal Archief 1593-1960 (Lei-
den 2007), 261.

97 Frederiks en Van den Branden, Biographisch woordenboek, 638-639; C.A. van Ray, Een Wisjewasje uit 
het huwelijksleven. Boertig blijspel (Amsterdam: H. Gartman, 1812).

98 Anoniem, Aballino, nr. 1-8 (Den Haag: s.n., 1800); J.H.G. [Johannes Hendricus Gravé (1780-1841)], 
Flodoardo van Overschie, of Aballino, junior. Kluchtig treurspel, met zang (Den Haag: H.S. de Groot, 
1811); Anon., Den Russchen Aballlino: of comiek verhaal van een dikken vetten kaars, bestaande in pit, 
vlam en smeer (Schiedam: D. van der Reyden/Rotterdam: B. Schuuring, [1815]). Het zijn parodieën op 
J.H.D. Zschokke, Abällino, de groote bandiet, treurspel (Amsterdam: Wed. J. Dóll, 17982 (1796)) (vanaf 
hier: Abällino), dat de vertaling is van J.H.D. Zschokke, Abällino, der Grosse Bandit. Ein Trauerspiel nach 
der Geschichte dieses Namens von denselben Verfasser (Leipzig/Frankfurt an der Oder: s.n., 1795).

99 C. van der Vijver, De Tooneelkritiek, of de recensenten ontmaskerd (Amsterdam: H. van Kesteren, 1815) 
en C. Bok, Vooringenoomenheid en vooroordeel [...] (Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1826).



2.1 Repertoire 

Cijfers en statistieken

Om met de ik-persoon uit de Apollodroom in De Roskam te spreken: de Duitsers 
gaven ‘den toon aan in de letterkundige waereld’ in het Amsterdam van rond 1800 
(al was het Franse aandeel óók groot).1 Dat was te merken aan het toneelrepertoire 
van de Amsterdamse schouwburg. Het Duitse aandeel daarin weerspiegelt de om-
vang maar ook de aard van de import. Afgaande op de indeling die in de Duitse li-
teratuurgeschiedenis tussen canon- en triviaalliteratuur gemaakt wordt, voerden 
de auteurs van de laatste de boventoon. De opvoeringsgegevens van de Amster-
damse schouwburg spreken in dit verband boekdelen. In 1777 werd het publiek 
voor het eerst een Duitse vertaling voorgeschoteld: De Vrouw naar de waereld 
van J.C. Brandes (1735-1799).2 De volgende tien jaar zijn opvoeringen van Duit-
se vertalingen per jaar nog op een hand te tellen. In 1785 zijn het er nog maar vier, 
maar begin jaren negentig treedt een kentering op (grafiek 1).

Kotzebue drukt een stempel op het repertoire met maar liefst 304 stuks. Verder 
worden de triviaalauteurs in de top twintig vertegenwoordigd door Brandes (56), 
Iffland (38), Möller (30), Zschokke (30) en Bertuch (28).3 De enige canonauteurs 
wier werk werd opgevoerd zijn Lessing met vijftien en Schiller met vijf opvoerin-
gen, die daarmee respectievelijk op een dertiende en negentiende plaats staan.

Een ander bewijs voor de populariteit van het Duitse toneel in het algemeen en 

1 P.G. Witsen Geysbeek, De Tooneelmatige Roskam, in één-en-twintig geestige en satyrieke vertoogen, nr. 
1-21 (Amsterdam: H. van Kesteren, 1799), 100.

2 (Amsterdam: I. Duim, 1777). Vertaald door A. Hartsen (1719-1782) waarschijnlijk naar J. Ch. Brandes, 
Der Schein betrügt (1768).

3 Verder Philipp Ludwig Bunsen († 1809) (23 opvoeringen), Aloys Friedrich von Brühl (1739-1793) (22), 
Franz Fuss (1745-1805) (22), Christian Friedrich Bretzner (1748-1807) (19), Gottlieb Stephanie (1741-
1800) (19), Christian Felix Weisse (1726-1804) (17), Lessing (15), F.G. von Nesselrode (*1774) (15), Chris-
tian Heinrich Spiess (1755-1799) (10), Johann Jakob Engel (1741-1802) (9), Johann Friedrich von Cronegk 
(1731-1757) (8), Friedrich Julius Wilhelm Ziegler (1750-1827) (8), Schiller (5), Gustav Friedrich Wilhelm 
Grossmann (1744-1796) (5), Johann Gottfried Lucas Hagemeister (1762-1806) (5).
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van de triviaalauteurs in het bijzonder zijn de benefieten. Dat waren de voorstel-
lingen waarvan de opbrengst exclusief bestemd was voor de acteurs, die dan ook 
zelf mochten bepalen wat er gespeeld werd. Zij kozen ongetwijfeld voor popu-
lair of controversieel werk dat publiek zou trekken. Vanaf eind jaren tachtig over-
heersten in het benefietenprogramma de van oorsprong Duitse stukken. Alleen 
in de jaren 1794-1797 valt een dal te bespeuren, waarin weer meer Fransclassicis-
tische stukken werden opgevoerd. Opvallend is het overwicht van Duitse stuk-
ken in de jaren 1798-1799, toen door de kersverse ‘Agent voor Nationale Opvoe-
ding’ Theodorus van Kooten net een nieuw bestuur was aangesteld, dat in 1800 
overigens weer vervangen werd. Mogelijk oefende dit bestuur meer (of juist min-
der) invloed uit op de keuzes van de acteurs. Wat de verhouding tussen canon- en 
de triviaalauteurs betreft is de predominantie van de laatsten op de benefieten-
lijst over de hele periode evident. Van de 94 stukken die tussen 1774 en 1802 als 
benefiet werden opgevoerd waren er maar twee van Duitse canonauteurs, waar-
van de laatste hier ook nog eens via een Frans bewerking terechtkwam: Lessings 
Emilia Galotti (op 2 maart in 1790) en De Martelières Robert en de struikrovers 
(op 16 februari en 23 november in 1797), een bewerking van Schillers Die Räu-
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*  Op basis van de handschriften ‘Catalogus der Toneelstukken vertoond op den Schouwburg te Amster-
dam […]1795-1811’ (uba Cat. Mendes da Costa, 1501, sign. I F 58) en ‘Catalogus der toneelstukken die 
op den Amsteldamschen Schouwburg zijn vertoond geworden [...] 1774-1799’ (uba Cat. Mendes da Costa 
1501 V C 4,5) en ‘Bijzonderheden omtrent den Amsterdamschen Schouwburg (1812)’ (Stadsarchief Am-
sterdam aanvraagnr. 15030: 109623).

Grafiek 1. Aantal opvoeringen in de Amsterdamse Schouwburg 1774-1811, totaal en verta-
lingen uit het Duits.*
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ber.4 Kotzebue staat wederom met stip bovenaan. Tussen 1791 en 1802 werd van 
hem zes keer een stuk als benefiet opgevoerd, waaronder zijn reeds vaker aange-
haald, beroemdste werk, Menschenhaat en Berouw.5 Verder kende Abällino, de 
groote bandiet van Zschokke een opmerkelijk succes.6 Het werd als enige stuk 
– na Menschenhaat en Berouw – meer dan één keer (namelijk driemaal) als bene-
fiet uitgekozen. Opvallend genoeg is Iffland, van wiens werk veel vertalingen ver-
schenen die ook veel werden gespeeld, niet vertegenwoordigd op deze lijst. Ken-
nelijk verwachtten de acteurs van zijn stukken niet zo’n hoge opbrengst.

Al had de Amsterdamse schouwburg een sterke uitstraling op de rest van het 
land, toch mogen we er niet zonder meer van uitgaan dat de repertoirekeuze in de 
provincie, in de talloze amateurgezelschappen en theaters daar, een kopie was van 
die in de hoofdstad. In de volgende paragraaf worden die locaties nader onder-
zocht. Hier wijzen we alvast op het grote aantal uit het Duits vertaalde toneeluit-
gaven, dat wijst op een consumptie door een ruimer schouwburgpubliek dan al-
leen het Amsterdamse (grafiek 2). 

4 Volgens de benefietenlijst van Th.M.M. Mattheij, Waardering en kritiek. Johannes Nomsz in de Amster-
damse Schouwburg 1764-1810 (Amsterdam 1980), bijlage I. G.E. Lessing, Emilia Galotti (Amsterdam: P. 
Meyer, 1777, 1789) en J.H.F. La Martelière, Robert en de struikrovers (1796, 1797, 1798) (naar Die Räu-
ber (1781) van F. Schiller)

5 Naar Kotzebue, Menschenhass und Reue (1789).
6 Naar J.H.D. Zschokke, Abällino, der grosse Bandit. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach der Geschich-

te dieses Namens von demselben Verfasser (1795).
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Grafiek 2. Aantal vertalingen uit het Duits 1760-1820.* 

*  Op basis van stcn en Picarta.
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Die uitgaven verschenen natuurlijk ook in andere steden.7 Er was bovendien 
sprake van een absolute toename van het aantal Duitse toneeluitgaven. Die vormt 
echter geen bewijs voor de groeiende populariteit van Duits toneel ten opzich-
te van het Nederlandse of van ander buitenlands toneel. Er bestaat namelijk nog 
geen overzicht van de totale toneelproductie in de Republiek, van oorspronkelijk 
Nederlands werk en van vertalingen.8 Wel is gesignaleerd dat het aandeel Duitse 
werken in het algemeen toeneemt op de toale productie.9 Het zou dus kunnen dat 
uit alle talen steeds meer stukken vertaald werden en ook de Nederlandse produc-
tie toenam. Wel zijn de verhoudingen in de gemengde series met toneelvertalin-
gen uit het Duits, Frans en Engels tekenend. Stukken van Duitse origine beslaan 
het grootste deel van deze gebundelde uitgaven. Zo zijn in de De Spectatoriaale 
Schouwburg (1775-1791) van Cornelis van Engelen, die verderop uitgebreid ter 
sprake komt, steeds ongeveer twee van de drie spelteksten van Duitse komaf. 
Bundels met alleen Duitse toneelstukken bestonden niet, maar evenmin versche-
nen er verzamelingen met uitsluitend stukken in een andere vreemde taal. Er is 
weliswaar een Nederlands getitelde serie met werk van Shakespeare bekend, maar 
dat zegt misschien wel meer over de Duitse dan over de Engelse invloed. Die ver-
taling namelijk is waarschijnlijk naar een Duits voorbeeld vervaardigd. In het vol-
gende hoofdstuk zal nog duidelijk worden dat men in de Duitse landen erg gesteld 
was op de Engelse toneeltraditie en men deze graag opnieuw op de kaart wilde 
zetten.

Besprekingen

Alleen al de grote aandacht die de Nederlandse recensietijdschriften aan het Duit-
se toneel besteedden – het triviale in het bijzonder – vormt een aanwijzing dat het 
zich in de Republiek een aanzienlijke positie had verworven. Uit de beoordelin-
gen en uit de verdeling van de aandacht over de verschillende auteurs valt op te 
maken wie onder hen vooral populair waren. Wat de algemeen-culturele en de 
toneeltijdschriften betreft is wel gesteld dat de recensenten van de Vaderlandsche 
Letteroefeningen als enige goed te spreken waren over het Duitse toneel.10 De 
overige bladen zijn inderdaad wel eens negatief, zoals de Vaderlandsche Biblio-
theek: ‘Doch als de Heeren Duitscher Aucteuren dat maar zoo goed believen te 
vinden, dan wordt het, hoe gedrochtelijk het ook wezen mag, met groote graag-

7 Namelijk in Aelst, Alkmaar, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Leeuwar-
den, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen en Zaltbommel.

8 Daar wordt aan gewerkt in het kader van het project Ceneton aan de Universiteit Leiden.
9 I. Leemans, ‘The translation Machine. Mechanisms of cultural transfer between the German lands and the 

Netherlands 1750-1840’, in: J. Konst, I. Leemans en B. Noak (red.), Niederländisch-Deutsche Kulturbe-
ziehungen 1600-1830 (Göttingen 2009), 343-356. 

10 H.A.C. Spoelstra, De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 
18e eeuw (Amsterdam 1931), 136.
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heid ingeslokt.’11 Maar de rage van het Duitse toneel lijkt ook onder recensenten 
groter te zijn geweest dan tot nu toe is aangenomen. In de eerste plaats hielden re-
censenten zich vaak op de vlakte; ze gaven een gemengd oordeel waarin voor- en 
tegens werden gewogen, zoals blijkt uit de recensie van het toneelspel De Huisva-
der (1790) van Otto Heinrich von Gemmingen (1755-1831) door de vertaler J.W. 
Kurten (s.a.):

Daar zijn eenige zeer goede toneelen in dit stuk; ook zijn de karakters over het geheel 
genomen niet kwaad geschilderd, doch als een geheel toneelstuk beschouwd, kan het 
maar onder de middelmatigen gesteld worden.12

In het volgende oordeel wordt Carl Friedrich Ernst von Reitzensteins (s.a.) De 
Negerslaven (1794) in de Vaderlandsche Bibliotheek aangeprezen, zij het met een 
kritische toets:

Het gansche stuk is schoon, vol van edele treffen en fraaië gezegdens – de stijl is uitne-
mend en vloeiënd, weshalven wij met den kundigen Vertaaler gaarne wenschten, dat het 
op het Nederlandsch Toneel kon vertoond worden, schoon wij van gedagten zijn, dat 
de Geschiedenis te bloedig eindigt, om aan de smaak van onze Natie volkomen te beha-
gen – intusschen kunnen wij niet nalaten om onze Landgenoten de lezing van dit over 
het geheel zeer bevallige Werkje ten sterksten aanteprijzen.13

Deze recensent stelt zich op als kenner en daarmee als raadgever van het publiek. 
Anders dan de recensenten van de toneeltijdschriften, die vermoedelijk eigen be-
lang hadden bij het afkraken van het Duitse toneel, geeft hij genuanceerde raad 
aan het publiek.

Behalve gemengde oordelen treffen we zelfs regelmatig goedkeurende recensies 
aan van het Duitse toneelwerk, en niet alleen in de De Vaderlandsche Letteroe-
feningen. Ook de Vaderlandsche Bibliotheek was vaak lovend, zoals over Rikko 
(1793), van een onbekende Duitse auteur:

Dit Toneelstukjen, ’t welk voorheen reeds bij gedeelten in het Kabinet van mode en 
smaak geplaatst is, is van alle bevalligheid niet ontbloot, en kan door de liefhebbers van 
soortgelijke stukjens in een uur van uitspanning met genoegen gelezen worden.14

Ook in de opvolger van dit blad, de Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, was men 
niet per definitie negatief. Over het toneelstuk Zo ligt men den bedrieger het masker 
af (1800) van Aloys Friedrich von Brühl (1739-1793) bijvoorbeeld wordt gezegd:

11 Anoniem, Vaderlandsche Bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak (Amsterdam 1789-1796) V (1793), 
deel 1, 41-42.

12 Vaderlandsche Bibliotheek III (1791), deel 1, 144, over de vertaling van O.H. von Gemmingen, Der Deut-
sche Hausvater, oder die Familie (1784, 1790) door J.W Kurten (Amsterdam: Gartman, Vermandel en 
Smit, 1790).

13 Vaderlandsche Bibliotheek VII (1795), deel 1, 239-240. Waarschijnlijk over de anonieme vertaling uitge-
geven bij A. Danserweg (Rotterdam, 1794), naar C.F.E. von Reitzenstein, Die Negersklaven (1793).

14 Vaderlandsche Bibliotheek VI (1794), deel 1, 573. Origineel onbekend.
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Bij de menigte van tooneelstukken, waarmede ons vaderland thands als overstroomd 
wordt, meestäl uit andere talen vertolkt, en waar onder maar al te veel gevonden wor-
den, die naauwlijks verdienen, dat men ze noemt, verheugt het ons telkens, wanneer wij, 
onder dien drom, nu en dan één aantreffen, dat in doel en uitvoering zo voortreflijk is 
als het tegenwoordige.15 

In De Recensent, ook der Recensenten werd de lezing ‘Bedenkingen over het ge-
zond verstand’ gepubliceerd, gegeven door Arend Fokke Simonsz (1755-1812) in 
het cultureel invloedrijke Felix Meritis. Daarin neemt Kotzebue een belangrijke 
plaats in:

De Menschkundige Von Kotzebue laat, in zijn Tooneelspel, getiteld Het schimpdicht, 
den blinden Zoon eens dwazen Vaders, te midden van de onrust, welke door bijzon-
dere, niets waardige omstandigheden in het huisgezin zijner Ouders plaats heeft, verle-
gen uitroepen: “O geef mij mijne fluit!” Deze uitroep is in den zin, waarin die door den 
grooten Tooneeldichter in de mond van zijnen blinden gelegd wordt, natuurlijk, en doet 
eene aandoenlijke uitwerking’ maar hij is daarbij ook Wijsgeerig, wanneer men deszelfs 
allegorische beteekenis op den Mensch in het algemeen toepast.16

In de rest van het opstel wordt Kotzebue nog een aantal malen met instemming 
geciteerd.

Ten slotte lieten ook recensenten in het tijdschrift De Schouwburg (1805-1810), 
dat in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden algemeen-cultureel van aard 
was, zich positief uit over Kotzebue en Iffland. Blijkens onderstaand citaat is een 
criticus het niet eens met de auteur van De Verdienste der Vrouwen (1804), die 
daarin beide auteurs afkraakt:

Eindelijk laten wij den hevigen uitval tegen de kunstvertrappende Dramas van Kotze-
bue en Iffland, blz. 79, voor rekening van den schrijver. Wij voor ons betuigen daarover 
zo ongunstig niet te denken, en dezelve althans liever op tooneel te zien voorgesteld, 
dan veel kunstmatige prullen, zoo als de Bruiloft van Camacho en anderen, die, tot hoon 
van den goeden smaak, nog van tijd tot tijd op onze schouwburgen gegeven worden.17

De dominante aanwezigheid van Kotzebue is in al deze bladen onmiskenbaar. 
Omdat hij met kop en schouders boven de rest uitstak verdient zijn onthaal in de 
Nederlandse tijdschriften extra aandacht. De recensenten van de grote bladen wa-
ren ook in zijn geval lang niet allemaal negatief. De karakteriseringen lopen uit-
een van ‘dien lossen en onbedachtzamen Veelschrijver’ tot de ‘Duitschen Shake-

15 Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak (Amsterdam: Martinus de Bruijn, 
1797-1804), V (1801), deel 1, 109-112. Vertaling van So zieht man dem Betrüger die Larve ab (s.a.).

16 De Recensent, ook der recensenten (Amsterdam: Van der Hey, 1806-1850), VI (1811), deel 1, 75-83.
17 Schouwburg van in- en uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (Den Haag: J. Immerzeel, 1805-1810), II 

(1806), 232-242; Over De Verdienste der Vrouwen (Den Haag: J. Immerzeel Jr., 1804) een vertaling door 
Barend Nieuwenhuizen (1771-1840) van: Gabriel Marie Jean Baptiste Legouvé (1764-1812), Le mérite des 
femmes (1800-1801). Over het ‘kunstmatige’ toneel zoals De Bruiloft van Camacho zie hoofdstuk 3.
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speare’.18 Over de associatie van Kotzebue met Shakespeare volgt in het volgen-
de hoofdstuk meer. Men komt ook gemengde oordelen tegen, zoals dit in De Re-
censent der Recensenten: ‘Gelijk alles, wat uit de pen van kotzebue vloeit, zoo 
heeft ook dit Werkje zijne gewone groote volmaaktheden en groote gebreken.’ 
De recensent ziet de komst van het werk van Kotzebue tegemoet ‘vermits het, in 
weerwil van alle zijne gebreken, zeer veel wetenwaardigs behelst, en, over het ge-
heel, eene aangename Lecture verschaft’.19 Dan volgt een uiteenzetting van de vol-
maaktheden en gebreken:

Het ontbreekt kotzebue niet aan de nodige Wereld- en Menschenkennis; – hij heeft 
een algemeenen smaak van veelerlei Wetenschappen; – de gave van waarneming zou hij 
ook wel hebben, ware hij minder eenzijdig, minder met alles terstond ingenomen: en de 
kunst, om zijne gewaarwordingen aangenaam en medeslepend voortestellen, willen wij 
voor ons, hem, – ... geenszins ontzegd hebben. – Dan, van den anderen kant zien wij, be-
halve de reeds aangemerkte kwade eigenschappen van zijn Geschrift, zijne verbeeldings-
kracht maar al te dikwerf zich van zijn verstand meester maken; – hem hoog verheffen 
en bewonderen, het geen echter of zeer alledaagsch, of zelfs een [sic] lakenswaardig is.20

Interessant is de opmerking van de recensent dat hij in dit oordeel de criticus 
volgde van de Jenaïsche Allgemeine Literaturzeitung. Over de schatplichtigheid 
van Nederlandse critici aan hun Duitse collega’s komen we verderop te spreken. 
De voorlopige conclusie moet zijn dat deze auteurs door recensenten in de alge-
meen-culturele tijdschrijften in eerste instantie niet als triviaalauteurs werden be-
schouwd.

In tegenstelling tot de algemeen-culturele bladen, oordeelden de gespeciali-
seerde toneeltijdschriften overwegend negatief over de Duitse import en in het 
bijzonder over Kotzebue. De enige toneelrecensent met een genuanceerd oor-
deel was Barbaz in zijn Amstels Schouwtooneel. Hij was bijvoorbeeld te spreken 
over Brandes’ De Vrouw na de waereld.21 Zijn collega’s echter sloegen een felle, 
afkeurende toon aan. De Roskam stond niet alleen met zijn klacht over ‘de me-
nigvuldige hoogduitsche vodden’.22 De Tooneelspectator (1792) betreurde het dat 
Langendijk niet meer gespeeld werd, ‘dank den hedendaagsche smaak voor de 
prullen van Duitschland en Vrankrijk!’. Helmers meldde in De Amsterdamse Na-
tionale Schouwburg (1795): ‘thands liggen die stukken [de classicistische treurspe-
len;] verachtelyk in eenen hoek geworpen, terwyl de gedrochtelyke en rampzalige 
voortbrengselen van eenen Iffland, Schilller, of Kotzebue, met genoegen gelezen, 

18 Respectievelijk in de Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, III (1799), deel 1, 96 en in Vaderlandsche Biblio-
theek VIII (1796), deel 1, 658-662.

19 De Recensent ook der Recensenten, I (1806), deel 1, 129-135, naar aanleiding van: Kotzebue, Herinnerin-
gen uit Parijs, 2 delen (Amsterdam: Gartman, Smit en Holtrop, 1804). 

20 De Recensent ook der Recensenten, I (1806), deel 1, 129-135.
21 Naar: J.Ch. Brandes, Der Schein betrügt (1768).
22 Witsen Geysbeek, De Roskam, 67.
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met toejuiching gezien worden.’23 Ook in De Tooneelkijker (1816-1819) kregen 
de meeste Duitse auteurs of hun vertalers ervan langs, of hun werk belandde linea 
recta in de rubriek ‘prullaria’, die speciaal in het leven was geroepen voor stuk-
ken die geen bespreking waard werden geacht. Niet alleen het werk van Kotzebue 
en Iffland was ‘beneden de kritiek’. Zo treffen we verder in deze rubriek aan: Het 
zelfgevoel (1814) van August Klingemann (1777-1831), de Oostindiën-vaarder 
(1804) van Christlieb Georg Heinrich Arresto [Burchardi] (1768-1817), De Doch-
ter der Natuur (1804) van August Heinrich Julius Lafontaine (1758-1831) en Elf-
ride (1778) van Friedrich Justin Bertuch (1747-1822).24 Auteurs die het in ande-
re bladen moesten ontgelden, zijn Friedrich Julius Wilhelm Ziegler (1750-1827), 
Friedrich Gustav Hagemann (1760-c.a. 1830) en de eerder genoemde Brandes, 
Zschokke en Möller. Evenmin van kritiek gevrijwaard waren Duitsers die Engels 
werk hadden vertaald dat vervolgens via Nederlandse vertalingen in de Republiek 
bekend werd, zoals Christian Felix Weisses (1726-1804), de vertaler van Romeo 
en Julia van Shakespeare en de anonieme Duitser die zich gewaagd had aan Stil-
le waters hebben diepe gronden (1808) (Rule a wife and have a wife) van Francis 
Beaumont (1584-1616) en John Fletcher (1579-1625).25

Overigens kwamen ook de canonauteurs er niet unaniem positief van af. Zo-
wel in de algemeen-culturele als in de gespecialiseerde tijdschriften was hun ont-
vangst wisselend. Opvallend is dat het niet zozeer de critici maar de Nederlandse 
canonauteurs waren die belangstelling aan de dag legden voor hun Duitse tegen-
voeters (voor de triviaalauteurs toonden ze weinig interesse). Zo vertaalde Eli-
sabeth Maria Post Don Karlos, Infant von Spanien van Schiller.26 En Johannes 
Kinker bracht Schillers Maria Stuart (1800) en Die Jungfrau von Orleans (1802) 
in vertaling uit.27 Natuurlijk was niet iedere canonauteur van Schiller cum suis 
gecharmeerd. Bilderdijk streed tegen alles wat Duits was, ook tegen canonieke 
schrijvers. Hij had het over ‘Schillers drekhoop’.28 Omdat ze hier nauwelijks op-
gevoerd werden laten we de oordelen over Duitse canonstukken verder buiten be-
schouwing.

23 J.F. Helmers, De Amsterdamse Nationale Schouwburg (Amsterdam: P.J. Uylenbroek, 1795), 34.
24 Resp. naar Das Selbstgefühl, eine Karaktergemälde in fünf Aufzügen (1800), Der Indienfahrer (1803), Der 

Tochter der Natur (s.a.), Elfride, ein Trauerspiel (1775).
25 F. Weisse, Romeo en Julia, vertaald door Pieter Johannes Uylenbroek (Amsterdam: Pieter Meyer, 1775, 

1786). Verder uitgegeven in Den Haag, bij H.H. van Drecht (1784) en in Dordrecht, bij A. Blussé en Zoon 
(1786). Ook verschenen in berijmde vertaling met de titel Romeo en Julia: of het doodelyk misverstand, 
door het genootschap Nosce te ipsum (Rotterdam: Maronier, 1778); Nederlandse vertaling door Dirk 
Onderwater (Leiden: D. Mortier en Zoon, 1808), naar de onbekende Duitse vertaling van Francis Beau-
mont and John Fletscher, Rule a wife and have a wife (1640).

26 E.M. Post, Don Karlos, kroonprins van Spanje (Amsterdam: Johannes Allart, 1789).
27 J. Kinker, Maria Stuart (Amsterdam: J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807); J. Kinker, De Maagd van Orleans 

(Amsterdam: J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807).
28 W. Bilderdijk, Mijn buitenverblijf (1808), in: Mengelingen, deel 4 (Amsterdam: Johannes Allart, 1804-

1808).
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2.2 Publiek

Duitse situatie

Gezien de opkomst in de theaters en de heftige reacties van de critici moet het pu-
bliek zeer enthousiast zijn geweest over het beschreven repertoire. Volgens velen 
waren de schouwburgbezoekers verantwoordelijk voor de keuzes die schouw-
burgdirecteuren maakten. Zo merkte de schrijver Adolf Freiherr von Knigge 
(1752-1796) op dat de directie gedwongen was ‘den Vortheil seiner Casse zu rathe 
zu ziehen’.29 Reden genoeg om eens te kijken wie er op de schouwburgbanken za-
ten. De toeschouwer is doorgaans een onbekende in de theatergeschiedenis om-
dat hij moeilijk te traceren valt. Informatie over de sociale en professionele ach-
tergrond van het schouwburgpubliek is nauwelijks te achterhalen. Behalve op wat 
gebrekkig overgeleverd cijfermateriaal over toegangsprijzen, kunnen we slechts 
afgaan op uitspraken van tijdgenoten, vaak critici. Opvallend daarbij zijn de over-
eenkomsten tussen de uitlatingen van Duitse en Nederlandse critici. Daarom, en 
omdat de Duitse critici hun buren vóór waren, ligt het voor de hand steeds eerst 
op de Duitse en daarna pas op de Nederlandse situatie in te gaan.

Om meer te weten te komen over het theaterpubliek zijn in de Duitse theater-
historiografie verschillende methoden gehanteerd, die alle hun bezwaren hebben. 
Men gaat af ofwel op contemporaine uitspraken, ofwel op kwantitatieve gegevens 
over toegangsprijzen en rangbezettingen, ofwel op de inhoud van dramateksten. 
Ook of juist bij de beschrijving van het publiek speelt natuurlijk het in hoofdstuk 
1 geschetste probleem van het verschil tussen feit en vertoog. Hedendaagse thea-
terhistorici zijn het er over eens dat het beeld zoals dat door contemporaine critici 
te kust en te keur geschetst werd niet helemaal klopte.30 Lessing ging er nog van-
uit dat alleen de ‘Athen’ (de Athener, dat wil zeggen de ontwikkelde burger) en 
niet ‘das Pöbel’ (het gepeupel, dat wil zeggen het volk) op de schouwburgbanken 
plaatsnam: ‘Es ist nur ein Athen gewesen, es wird nur Ein Athen bleiben.’31 Maar 
de meeste van zijn navolgers klaagden over de dominantie van de onderklasse en 
de slechte invloed daarvan op het repertoire. Zij gaven doorgaans een zwart-wit-
voorstelling waarin ‘das Pöbel’ of ‘Der Haufen’ (de grote hoop) de schuld kreeg 

29 R. Krebs, ‘Die frühe Theaterkritik zwischen Bestandsaufnahme der Bühnenpraxis und Normierungspro-
gramm’, in: E. Fischer-Lichte en J. Schönert, Theater im Kulturwandel des 18. Jahrhunderts. Inszenierung 
in Wahrnehmung von Körper, Musik, Sprache (Göttingen 1999), 463-483, aldaar 472.

30 R. Krebs, L’idée de “Théâtre National” dans l’Allemagne des lumières. Théories et réalisations (Wiesba-
den 1985), 387; Krebs, ‘Die frühe Theaterkritik’, 471; E. Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas. Epochen 
der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart, 2 delen (Tübingen 19992 (1990)), deel 
1: Von der Antike bis zur deutschen Klassik, 289-259; P. Heßelmann, Gereinigtes Theater? Dramaturgie 
und Schaubühne im Spiegel deutschsprachiger Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts 1750-1800 (Frank-
furt am Main 2002), 76-78; F. Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit (Düsseldorf 1971), 
144.

31 Geciteerd naar: Th. Dressler, Dramaturgie der Menschheit. Lessing (Stuttgart 1996), 334.
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van de in hun ogen verkeerde samenstelling van het repertoire. Zij zouden als ex-
clusieve groep kenners het volk wel eens even de waarheid vertellen en het goede 
smaak bijbrengen.32 De heersende slechte smaak vernoemden zij naar de galerie 
(de goedkoopste rang) het ‘Galeriegeschmack’.

Maar of er echt gepeupel in die ‘Galerie’ zat, is maar zeer de vraag. Het is aller-
minst zeker of het inkomen het kopen van een goedkoop kaartje bepaalde. Mis-
schien kochten sommigen het goedkoopste kaartje wel omdat ze vaak gingen.33 
De verschillende afgeleiden van ‘Pöbel’ die door de critici werden verzonnen wa-
ren waarschijnlijk losgezongen van de reële samenstelling van het publiek. Dat 
valt op te maken uit het feit dat ook parterre- en logebezoekers regelmatig ‘Pöbel-
geschmack’ werd verweten.34 De theaterhistoricus Roland Krebs oppert de moge-
lijkheid dat het zwart-witbeeld van de critici diende om hun beschavingsmissie te 
legitimeren.35 Zat er immers vooral onbeschaafd, onopgevoed volk in de banken, 
dan was er voor hen werk aan de winkel. Hij gaat er niet verder op in, maar er valt 
wat voor te zeggen om de uitspraken in de theaterjournalistiek als pure retoriek 
op te vatten. Dit zou goed te rijmen zijn met de verlichte beschavingsretoriek in 
het algemeen.

Als de critici een vertekend beeld schetsten, dan blijft de vraag waar het publiek 
dan wel uit bestond. De theaterhistorici zijn unaniem van mening dat Lessing ge-
lijk had en dat er vooral gegoede burgers naar de schouwburg gingen. Het onder-
scheid dat de critici maakten was er namelijk niet een tussen elite en volk, maar 
tussen de verschillende lagen binnen ‘de mittlere stände’, oftewel de burgerij, die 
het publiek vormden.36 Dat kan geconcludeerd worden uit de vorm en de inhoud 
van de toneelteksten, waarover verderop in deze studie meer gezegd zal worden. 
Maar ook cijfers geven enige, zij het gebrekkige, informatie.37 Er kan gezien de 
hoge toegangsprijzen en de geschatte inkomens van die tijd vanuit worden gegaan 
dat de onderste regionen van de maatschappij nauwelijks toegang hadden tot de 
schouwburg.38 De enkele handelsbediende of handwerker die in Hamburg op het 
balkon zat kan aan deze conclusie geen afbreuk doen.39 De toeschouwers waren 

32 Krebs, ‘Die frühe Theaterkritik’, 471; Heßelmann, Gereinigtes Theater, 77; Krebs, L’idée de “Théâtre Na-
tional”, 387; Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 144; Fischer-Lichte, Geschichte des 
Dramas, 259.

33 O.G. Schindler, ‘Das Publikum des Burgtheaters in der Josephinischen Ära. Versuch einer Strukturbes-
timmung’, in: M. Dietrich en E. Grossegger (red.), Das Burgtheater und sein Publikum, 3 delen, deel 1: 
Festgabe zur 200-Jahr-feir der Erhebung des Burgtheaters zum Nationaltheater (Wenen 1976), 11-97, al-
daar 52.

34 Krebs, ‘Die frühe Theaterkritik’, 471.
35 Ibidem, 472.
36 Krebs, L’idée de “Théâtre National”, 387; Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 258-259.
37 Voor een omvangrijk kwantitatief onderzoek naar prijzen, rangen en toeschouwers zie: Dietrich en Gros-

segger (red.), Das Burgtheater und sein Publikum.
38 Ibidem, 44-52.
39 Krebs, L’idée de “Théâtre National”, 386-387.
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naar de verschillende burgerlijke klassen over de rangen verdeeld. In de loges za-
ten de vermogenden en enkele leden van de adel, in de parterre de middenstanders 
en beoefenaars van vrije broepen en in de ‘Galerie’ (het ‘schellinkje’ of het balkon) 
de geschoolde handwerklieden.40 

Maar bij de onderscheiding van nóg een groep onder het burgerlijke publiek 
doemen problemen op. Historici zijn voor informatie hierover namelijk weer 
aangewezen op contemporaine zegsmannen. De beweringen over het gepeupel 
dat de schouwburg zou bevolken worden terzijde geschoven, maar een andere 
constructie, die van een kleine groep toonaangevende bezoekers, heeft men daar-
entegen gehandhaafd.41 Over de samenstelling daarvan bestaan slechts gissingen. 
Volgens de ene historicus zou het gaan om lieden van uiteenlopende komaf die 
een enorm enthousiasme en een al dan niet zelf of via een opleiding verworven 
kennis van het theater deelden.42 Een andere beperkt hun achtergrond weer tot 
geleerden, studenten en literatoren.43 Zij worden in het onderzoek naar de burge-
rij in het algemeen wel omschreven als ‘intelligentia’ of ‘Bildungsbürgertum’. Die 
laatste term is omstreden en wordt ook wel ruimer opgevat, en wel op zo’n ma-
nier dat het hele schouwburgpubliek eronder kan vallen.44 Mogelijk onderscheid-
den de opinieleiders zich dan van de rest van de ‘gebildete’ toeschouwers door als 
enige ‘literarisch gebildet’ te zijn.45 Zo kan het hele publiek als een verzameling 
‘gebildete’ individuen gezien worden, van wie sommigen dan meer kennis hadden 
van de literair-dramatische traditie dan anderen. Hierbij sluit het idee aan dat een 
groot deel ook uit kooplieden of artsen bestond, die natuurlijk wel een opleiding 
hadden genoten, maar doorgaans niet literair geschoold waren. Vooral zij zouden 
het werk van Kotzebue hebben gewaardeerd, al geldt dat dan weer alleen voor be-
paalde steden, want niet overal woonden veel kooplieden.46 Het blijft kortom on-
duidelijk of er echt een groep van kenners bestond die op toneelgebied bijzonder 
onderlegd was om over aard van de talloze anonieme theaterconsumenten in het 
amateurcircuit nog maar te zwijgen.

40 Schindler, ‘Das Publikum des Burgtheaters’, 44-52; Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 258-259.
41 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit; Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 259, 

Heßelmann, Gereinigtes Theater, 77.
42 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 77.
43 Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 259; Over het begrip ‘intelligentsia’/‘Intelligenz’ zie: J. Kocka, 

‘Bildungsbürgertum. Gesellschaftliche Formation oder Historikerkonstrukt?’, in: idem, Bildungsbür-
gertum im 19. Jahrhundert, 4 delen, deel 4: Politischer Einfluss und gesellschaftliche Formation (Stuttgart 
1989), 9-20, aldaar 18.

44 Voor zo’n beschrijving zie: H.E. Bödeker, “Die ‘gebildete Stände” im späten 18. und frühen 19. Jahrhun-
dert: Zugehörigkeit und Abgrenzungen. Mentalitäten und Handlungspotentiale’, in: Kocka (red.), Bil-
dungsbürgertum, deel 4: Politischer Einfluss und gesellschaftliche Formation (Stuttgart 1989), 21-52.

45 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 146.
46 Ibidem, 144.
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Het Nederlandse publiek

De uitlatingen van Nederlandse critici over het theaterpubliek lijken opvallend op 
die van hun Duitse collega’s, wat ook hier waarschijnlijk weer meer zegt over de 
critici dan over het publiek. Ook in de Republiek werd het publiek als de bepalen-
de factor gezien bij de afkeurenswaardige repertoirekeuze. ‘Een heer’ verklaarde 
in De Roskam dat de schouwburgdirecteuren geen blaam trof. Wanneer de def-
tigste treurspellen voor lege banken vertoond werden omdat de toeschouwer met 
alle geweld de Duitse drama’s wilde zien, ‘wat zal dan het bestier doen?’47 Het 
dedain dat hierin doorklinkt werd gedeeld door de meeste toneelcritici. Eigenlijk 
hadden alleen de vertalers de toeschouwers hoog zitten omdat die hun werk kon-
den maken of breken. De anonieme vertaler ‘v.G’ van Mathias Weiss’s Eerzucht 
dacht dat hij een geschikt stuk had vertaald, dat het algemeen nut en vermaak kon 
dienen en derhalve ‘in het nederduitsch aan het Bataafsch publiek’ kon worden 
aangeboden. Tegelijkertijd wist hij zich afhankelijk van de smaak van het publiek, 
dat immers de ultieme kunstrechter was: ‘Dat hetzelfde publiek beslissche, of ik 
terecht hebbe geöordeeld, en of ik in dezen arbeid enigermate ben geslaagd!’48

In het algemeen was de Nederlandse kritiek net als de Duitse doorspekt met 
klachten over de slechte smaak van de gemiddelde schouwburgbezoeker, die ook 
hier werd neergezet als van onbeschaafde komaf. Dat gebeurde in 1760 al in het 
eerste Nederlandse theatertijdschrift Het Schouwburg Nieuws.49 Barbaz’ opmer-
king van een halve eeuw later over de aanblik van de ‘schellingplaatsen’ (de goed-
koopste plaatsen op de balkons) maakt duidelijk hoezeer hij het publiek dat daar 
zat minachtte:

Het is hierom dat ik gewoon ben, (en zo ik meen, niet zonder reden) den bak het alge-
meen kwispedoor der schellingplaats te noemen: inderdaad! Speeksel, uitgekauwde ta-
bak, appelen-, peeren- en nootenschillen, hoeden, felschen, stukken glas, enz. stort, ge-
lyk een regen- of hagelbui, daarïn neder;50

In het verlengde hiervan lagen de legio opmerkingen over het vermeende ‘lage 
volk’, ‘het graauw’, of ‘het gemeen’. Zo meldde De Roskam op de hem bekende 
wijze:

47 Witsen Geysbeek, De Roskam, 139.
48 M. Weiss, Der Opfertod (s.a.), waarschijnlijk door J.W.J. Steenbergen van Goor (1778-1856) vertaald als 

Eerzucht en behoefte, of de huwelijksscheiding uit liefde (1803), uit een Duitse bewerking door Mathias 
Weiss van een Franse bewerking van Kotzebues Der Opfertod (Le divorce par amour) door Joseph Patrat.

49 A. Hanou, ‘Juli 1762. Publicatie van Schouwburg Nieuws’, in: R.L Erenstein (ed.), Een theatergeschie-
denis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen (Amsterdam 1996), 
326-332.

50 A.L. Barbaz, Amstels Schouwtoneel, nr. 1-86 (Amsterdam: Willem van Vliet, 1808-1809), 36.
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Heeft men den tempel van Apollo ontheiligd door de Beötiers [sic] den vryen ingang 
toetestaan, het welk in vroeger tyd alleen aan de Atheense burgers geoorloofd was. De 
gevolgen die daaruit voortsproten zyn ten hoogste nadelig geweest, vermits de onwe-
tenden in één dag meer verwoesten dan de onvermoeide yver en vlyt in tien jaaren tot 
stand hadden kunnen brengen;51

Onder de ‘Beötiers’ verstond hij het volk en onder ‘Atheense burgers’ de elite. 
Misschien doelde hij met ‘vroeger tijd’ wel op de reeds geciteerde opmerking van 
Lessing over de Atheners. Nu was het echter ‘het volk’ dat de schouwburg zou 
hebben overgenomen en dat de schuld kreeg van de hausse aan Duitse toneelstuk-
ken. Het was immers de ‘Sincerus Simplex’, de serieuze maar eenvoudige man, die 
tranen met tuiten huilde bij Menschenhaat en Berouw.52

Lange tijd is deze contemporaine voorstelling van zaken door Nederlandse the-
aterhistorici voor waar aangenomen. Men verbond er de conclusie aan dat het to-
neel in het begin van de negentiende eeuw in verval was geraakt. Sinds de Franse 
Revolutie zou ordinair publiek en slechte smaak de schouwburg hebben beheerst. 
Nu wordt over de achttiende eeuw nog wel algemeen aangenomen dat het publiek 
inderdaad meer uit was op amusement en sociaal vertier dan op de inhoud van het 

51 Witsen Geysbeek, De Roskam, 92.
52 Witsen Geysbeek, De Roskam, 23-24.

Afb. 3. Toeschouwers in de Amsterdamse Schouwburg (saa).
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stuk.53 Onbeschaafd gedrag hoeft echter niet te wijzen op een volkse afkomst van 
de toeschouwers die zulk gedrag vertoonden, zoals theaterhistorici tot het mid-
den van de twintigste eeuw dachten. De theaterhistoricus Henk Gras heeft dit 
voor de periode rond 1800 aangetoond op basis van statistisch onderzoek naar het 
Rotterdamse schouwburgpubliek. Hij heeft naar eigen zeggen ‘de muur van anek-
dotes’ doorbroken en bewezen dat het vooral de elite was die naar de schouwburg 
ging en niet het volk. Toch heeft hij maar van een klein deel van het publiek, name-
lijk de abonnementhouders, de achtergrond kunnen achterhalen. Over het groot-
ste deel van de kopers van losse kaartjes tast hij, net zoals de onderzoekers van het 
Oostenrijkse Burgtheater, in het duister.54 Uiteindelijk komt hij toch tot de con-
clusie dat de schouwburg voor het volk te duur moet zijn geweest (overigens op 
basis van onderzoek naar het inkomen in de jaren zestig van de negentiende eeuw, 
terwijl uitspraken worden gedaan over de periode 1802-1853).55 Dat veronderstelt 
ook Henny Ruitenbeek in haar onderzoek naar het publiek van de Amsterdamse 
Schouwburg tussen 1814 en 1841.56 De inzichten van Gras en Ruitenbeek sluiten 
aan bij de uitkomsten van onderzoek naar de consumptie van volksliteratuur in 
het algemeen, waarvan vooral door de hogere klassen zou zijn genoten.57 Hetzelf-
de gold waarschijnlijk voor het liefhebberijtoneel. In Groningen moeten zowel de 
beoefenaars als de toeschouwers daarvan gezocht worden in welgestelde en uni-
versitaire kringen.58 Het lokale toneelgenootschap van Harlingen presenteert zich 
tegenover het stadsbestuur in de volgende bewoordingen:

De acteurs en actrices allen behorend tot de klassen der voornaamste Burgerstam deezer 
stad en voor een groot gedeelte mede-eigenaar van het gebouw en de goederen spelen 
alleen uit ambitie en Joleit voor het toneel. Nimmer bezoldiging voor hen of een bezol-
digde op toneel toegestaan.59

Gras’ conclusies kunnen dus onderschreven worden. Ook gezien de Duitse pa-
rallel ligt het voor de hand om de contemporaine typeringen van het publiek als 
‘volk’ niet al te serieus te nemen, laat staan de beweringen in de theaterhistorio-
grafie van de afgelopen eeuw.

53 A. Hanou, ‘26 januari 1720. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam verscherpen met een ‘Hand-
having der Ordre’ de sancties tegen misdragingen van publiek en acteurs in de schouwburg. Iets over de 
sfeer in de Schouwburg’, in: Erenstein, Een theatergeschiedenis, 306-311.

54 H. Gras, ‘De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het Nederlandse toneel’, in: Histo-
risch Tijdschrift Holland 32 (2000), 76-89, 83-85.

55 Ibidem, 85, 88 en H. Gras en Ph. Fransens, ‘Toneelverval getoetst. Een statistische analyse van het thea-
terbezoek te Rotterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor sociale geschiede-
nis 24 (1998), 255-292.

56 H. Ruitenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841 (Hilversum 2002), 503-504.
57 J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (Zutphen 

1999), 28.
58 L. Boiten, ‘Van kermistent tot Stadsschouwburg’, in: B.P. Tammeling (red.), Bij open doek: 100 jaar stads-

schouwburg Groningen 1883-1983 (Groningen 1984), 29-60, aldaar 51.
59 Archief ‘Toneelgezelschap Harlingen’, Tresoar toegangsnr 180-25.
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Om iets meer te weten te komen over de toneelreceptie lijkt het vruchtbaarder 
het vertoog van de Nederlandse toneelcritici of ‘de muur van anekdotes’ te bekij-
ken in het kader van de algemene verlichtingsretoriek, zoals ook voor het Duit-
se toneel is gedaan. Dit levert allereerst een verklaring op voor het vertoog van 
de Nederlandse critici. Men komt zodoende ook dichter bij een typering van het 
ware publiek dan met statistisch onderzoek, dat helaas toch altijd op een gebrek-
kige overlevering moet leunen.

Gezien de grote overeenkomst met de uitlatingen van hun Duitse collega’s lijkt 
het wel of de Nederlandse recensenten blindelings afgingen op de opinies van hun 
collega’s. Expliciete verwijzingen geven dat ook aan. Een recensent van het Kabi-
net voor mode en smaak zegt het niet te kunnen laten iets aan te halen van een bui-
tenlandse journaalschrijver – onmiskenbaar een Duitser:

De onbeschaafdheid, zegt hij, ten aanzien des Berlijnschen Schouwburgs: is bij ons zoo 
hoog gesteegen, dat, indien daar tegen geen behoorlijk middel uitgedacht wordt, de ver-
standige man en de edeldenkende vrouw zich weldra aan de genoegens des Tooneels 
zullen moeten onttrekken. Wat moet het voor een mensch zijn, die honderden om zich 
heen, in diepe stilte en opmerkzaamheid ziet en gelooven kan, dat hij recht heeft, om 
het tegendeel te doen, om te lachen, te fluiten, jongens kuuren en laagheden te bedrij-
ven? Wie zal lust hebben, om voor het tooneel te werken, en aan de grilligheid van zoo-
danigen zijne eer te waagen. ô, Die opgeklaarde tijden! Ô die verfijnde jonge wereld! 60

Kortom, het lijkt er sterk op dat de Nederlandse critici de retorische truc overna-
men van hun Duitse collega’s. Zo gaven ze net als deze een draagvlak aan hun be-
schavingsarbeid. 

Maar hoe komen we nu dichter bij de identiteit van de toeschouwer? Als het 
dan niet om ‘simpel volk’ ging, rijst de vraag welk publiek de schouwburg dan wel 
bezocht. Ook al was hun voorstelling van zaken gechargeerd, een onderscheid 
van welke aard dan ook met de smaak of de afkomst van de critici moet er toch 
wel geweest zijn. Enkele uitspraken zeggen iets meer over de soorten publiek. Zo 
heeft De Roskam het over een groep ‘zonder kennis’, die liever ‘zotheden ziet’ en 
godsdienst afkraakt’, tegenover een kleine, machteloze groep die wil dat de smaak 
verandert.61 De redacteur stelt dus een klein deel van het publiek met literaire ken-
nis tegenover een veel groter, onwetend deel. Het lijkt net als in de Duitse vor-
stendommen te zijn gegaan om het ‘Bildungsbürgertum’ – in de enge betekenis 
van ‘cultureel gevormd’– versus het ‘gewone’ burgerpubliek.

Naar de religieuze of sociaal-politieke signatuur van de toeschouwers kan 
slechts gegist worden. Het ligt voor de hand dat de schouwburg niet bezocht 
werd door streng gereformeerden of lieden van een andere orthodoxe gezind-
te. Hun geloof verbood hun de schouwburg te bezoeken. Dit komt overeen met 
de beweringen van Gras over de Rotterdamse schouwburg, die naar verhouding 

60 Kabinet voor mode en smaak (Haarlem: A. Loosjes Pz., 1791-1794), I (1791), 162.
61 Witsen Geysbeek, De Roskam, 141-143.



60 2 Het dramatische veld

door veel religieus-dissidenten werd bezocht.62 Dit wil echter niet zeggen dat het 
toneel alleen door progressief denkenden werd genoten. Gras heeft vermoedelijk 
een punt wanneer hij beweert dat theaterbezoek paste bij een algemeen-verlichte 
houding. Daarbij paste dat uiteenlopende politieke opvattingen vrijelijk bedis-
cussieerd werden.63 Het lijkt er zodoende niet op dat de schouwburg als bolwerk 
van één enkele politieke richting fungeerde, maar eerder als een breed forum waar 
verschillende meningen geventileerd konden worden. Dat blijkt ook uit het feit 
dat tijdens de hoogtijdagen van de schouwburg, tussen 1708 en 1800, orangistisch 
en patriotsgezinde figuren eensgezind – of in ieder geval tegelijkertijd – in het be-
stuur van de schouwburg zaten. 

Gras heeft het wel over ‘breed-ideologische motieven’, maar dat lijkt te alge-
meen geformuleerd.64 Misschien hield het Rotterdamse publiek er geen uitgespro-
ken opvattingen op na, maar het Amsterdamse zeker wel. In deel ii zal duidelijk 
worden dat sociale, politieke en religieuze motieven meetelden bij de beslissing 
een bepaald stuk te programmeren en te gaan bekijken. Tussen de stukken die een 
hoog aantal reguliere opvoeringen en benefieten kenden bevinden zich namelijk 
opvallend veel van oorsprong Duitse exemplaren met een progressieve politieke 
boodschap, stukken die ook ten aanzien van religie of de positie van vrouwen ver-
nieuwende accenten zetten. Dat blijkt mede uit de kritiek die ze losmaakten in de 
toneelpers. Bovendien hadden zich in Amsterdam politieke incidenten voorge-
daan die een grotere gevoeligheid van het publiek voor controversiële vraagstuk-
ken doen veronderstellen. Dat is al eens gesignaleerd in het onderzoek naar de 
ontvangst van het werk van de Nederlandse toneelschrijver Johannes Nomsz.65 
Amsterdam lijkt overigens geen uitzondering te zijn geweest. Ook van het Haar-
lemse liefhebberijtoneel Leerzaam Vermaak is bekend dat daar althans in de Fran-
se tijd censuur moest worden uitgeoefend.

Mede gelet op de receptie van de Duitstalige toneelstukken in hun regio van 
herkomst is het waarschijnlijk dat hun populariteit in de Republiek ten dele was 
ingegeven door politieke, religieuze en sociale motieven van programmeurs, ac-
teurs en toeschouwers. Helaas is in de Duitse theaterhistoriografie aan het geën-
gageerde karakter van de stukken weinig aandacht besteed. Het zou immers gaan 
om triviaalliteratuur die kon worden weggezet als sentimenteel huiselijk gezwij-
mel. Toch blijkt uit het eerder genoemde verkennende overzicht van de Duitse 
theaterkritiek door Peter Heßelmann, dat de Duitse receptie net als hier mede be-
paald werd door de politieke of anderszins gevoelige inhoud van dit repertoire.

62 Gras, ‘De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg’, 83-84.
63 Ibidem, 88.
64 Ibidem.
65 Mattheij, Waardering en kritiek, 27-31.
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2.3 Opvoering en verspreiding

De eerste Duitse instroom

Tegen het einde van de achttiende eeuw was het voor Nederlanders niet zo moei-
lijk met Duits theater in aanraking te komen. De eerste kennismaking verliep ver-
moedelijk via Duitse rondtrekkende toneelgezelschappen die het land aandeden. 
In Amsterdam ontplooiden rijke Duitse kooplieden die daar gevestigd waren ini-
tiatieven om die groepen te laten optreden. Het aandeel Duitsers in de Amster-
damse bevolking was vanaf de zeventiende eeuw namelijk groot en zou in de acht-
tiende eeuw alleen nog maar groeien.66

Over de Duitse toneelgezelschappen is weinig bekend. Een uitzondering vormt 
het gezelschap van Carl Frederik Abt en Joseph Schröder, dat in de jaren zeventig 
optrad in de Amsterdamse Watergraafsmeer.67 In zijn vaderland was Abt, pseudo-
niem van Johann Daniel Dettenreider, een beroemd toneelspeler.68 Na tegensla-
gen door interne ruzies in verschillende theatergroepen richtte hij rond 1770 een 
eigen gezelschap op dat echter niet veel succes had. In deze tijd sloot de Oosten-
rijker Joseph Schröder, een toneelmeester en specialist in decors en theatermecha-
nieken, zich bij hem aan. In 1772 besloten Abt en Schröder naar de Republiek te 
gaan. Voordat hun gezelschap in de Watergraafsmeer neerstreek had het in Den 
Haag een warm onthaal gekregen van stadhouder Willem v. Dat was niet verwon-
derlijk gezien de Duitse afkomst van de vrouw des huizes, prinses Wilhelmina van 
Pruisen. Ook is bekend dat de adviseur van de prins, de hertog van Brunswijk-
Wolfenbüttel, de ambiance van de Duitse hoven graag naar Den Haag bracht.69 De 
stadhouder en zijn vrouw konden er naar Minna van Barnhelm van Lessing kij-
ken. In de jaren 1772-1775 gaven Abt en Schröder openbare voorstellingen in Den 
Haag en trokken ze door het land. Hun opvoeringen werden besproken in het to-
neeltijdschrift De Ryswyksche Vrouwendaagse Courant, in de rubriek ‘Duitsch-
land en aangrenzen Ryken’.70 De groep trad verder op met een opera in de Leidse 
Schouwburg en deed in 1773-1774 Den Bosch, Utrecht en Nijmegen aan.71 Ook 
blijkt uit het dagboek van Aafje Gijsen dat Abt en Schröder in Buiksloot, dat bij 
Amsterdam ligt, hebben opgetreden.72 De meeste voorstellingen heeft het gezel-

66 Over de zeventiende eeuw zie: E. Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in 17e-
eeuws Amsterdam (Hilversum 2005), 17; over de achttiende eeuw zie: D. Diederiks, Een stad in verval. 
Amsterdam omstreeks 1800 (Meppel 1982), 128-131.

67 J. Freeke, ‘Het Hoogduitse theater van de Watergraafsmeer’, in: Jaarboek Amstelodamum 92 (2000), 61-
94.

68 Freeke, ‘Het Hoogduitse theater’, 65.
69 Ibidem, 67.
70 Anon., De Ryswyksche Vrouwendaagsche Courand (Schiedam: L. Schmit, 1774).
71 W.G.F.A. van Sorgen, De Tooneelkunst in Utrecht en de Utrechtse Schouwburg (Den Haag 1885), bijlage 

II; zie verder Freeke, ‘Het Hoogduitse theater’, 69.
72 J.W. van Santé (ed.), Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775 (Wormerveer 1986), 251, 327.
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schap echter vanaf 1774 in de Amsterdamse Watergraafsmeer gegeven. Abt had 
eigenlijk in het centrum van de stad willen spelen, maar de vroedschap hield dat 
tegen. Uit vrees voor concurrentie was in 1683 een wet uitgevaardigd die vreemde 
toneelgroepen verbood buiten de schouwburg op te treden. Er werd ‘goedgevon-
den ende verstaan dat ’er geen vreemde Commedianten meer binnen deze Stadt 
en zullen vermogen te spelen, ’t zij op ’t Schouwburg ofte daarbuiten’.73 Er mocht 
zelfs geen reclame gemaakt worden met aanplakbiljetten voor voorstellingen bui-
ten de stad.74 Vooral de regenten van het Wees- en Oudemannenhuis protesteer-
den fel tegen vreemde, concurrerende groepen, omdat een groot deel van de op-
brengst van de Amsterdamse Schouwburg naar hun instellingen ging. Alvorens 
Abt de poort gewezen werd heeft hij nog gespeeld in het logement Het wapen van 
Amsterdam op de hoek van de Kloveniers Burgwal en Rusland. Op een vaste plek 
middenin de stad hoefden Abt en Schröder echter niet te rekenen. Uiteindelijk 
werd toestemming verleend om aan de rand van de stad, in de Watergraafsmeer, 
een podium op te bouwen, onder de voorwaarde dat een deel van de opbrengst 
naar de armen van die regio zou gaan. Het podium stond bij Het Regthuis. De 
groep voerde veel opera op, maar ook toneel, en had groot succes.75 Daarvan ge-
tuigen ook de enthousiaste uitlatingen van de genoemde Aafje, die regelmatig de 
voorstellingen van Abt en Schröder bezocht: 

’s Middags, na date wy gegeeten hadden, ginge wy na de hoogduytse opera. […] Daar 
wierd gespeeld Krispyn, Kaamerdienaar, Vader & schoon Vader in een persoon. Na ’t 
zelven de Eedelknapen en tot besluyt een groodt sienees balet. De tent was vol volk en 
de acteurs speelden zeer goed. Het stuk van de Edelknaapen voerden zy zoo goed uyt, 
dat de oude Heer Kraamer, die ’t hoogduuyts verstaadt, ’er zeer van aangedaan was.76

In 1775 kwam het gezelschap echter in een neerwaartse spiraal terecht als gevolg 
van een besmettelijke ziekte die onder de leden heerste.

De decennia daarna deed een groeiend aantal Duitse toneelgezelschappen de 
Republiek aan. Van hun activiteit is doorgaans niet veel meer bekend dan jaar en 
plaats van optreden. Een groep onder leiding van L. Nuth deed in 1787, 1788 en 
1789 Rotterdam aan en in 1789 Groningen.77 In laatstgenoemde plaats werden be-
halve Nuth nog andere Duitse rondtrekkende groepen gesignaleerd. In een nieuw 
theater in de Leliestraat (nu Poelestraat) traden in 1800 ‘de Hoogduitsche operis-
ten en toneelspeleren’ op onder leiding van J.A. Dietrich. Ook het Duitse ope-
ragezelschap van Carl Döbbelin trad daar op. Deze ‘Burgerkomedie’ in de Le-
liestraat was voor iedereen toegankelijk. Volgens de overlevering waren in de 

73 Geciteerd naar Freeke, ‘Het Hoogduitse theater’, 64.
74 Ibidem.
75 Ibidem, passim. Er zou in kranten nog gezocht kunnen worden naar meer informatie over het repertoire.
76 Geciteerd naar Van Sante, Het dagverhaal van Aafje Gijsen, 327.
77 C.P.L. Rutgers ‘Een kijkje op de Groninger kermis voor ruim honderd jaren’ in Groningsche Volksalma-

nak voor 1900 11 (1900), 217-235, 220.
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bloeiperiode van 1812 tot 1820 de vijfhonderd aanwezige plaatsen steeds uitver-
kocht.78 Erg geliefd waren de stukken van Kotzebue, bijvoorbeeld Menschenhaat 
en Berouw.79 In Den Haag speelden ook regelmatig Duitse groepen: in het thea-
ter van Corver in de Assendelftstraat. Een bewaard gebleven aanplakbiljet maakt 
melding van een voorstelling op 8 oktober 1801 door de ‘Hoogduitsche Tooneel-
listen’ in de ‘Nederduitsche Schouwburg van de Weduwe M. Corver’ van Das 
Donauweibchen (1792), ‘een groot Romantisch en Comisch Ballet Pantomime in 
drie Actens’.80 De Franse Comedie en de kermissen in Den Haag werden eveneens 
door Duitse acteurs bezocht: het gezelschap van Dietrich trad in 1794 van 3 mei 
tot 28 juni in de hofstad op.81

Ook in het Oosten van het land trokken Duitse groepen rond die zowel de 
grensstreek als de voornaamste steden in Gelderland en Overijssel aandeden. De 
populairste was de groep van Maria Böhm, die jarenlang – eerst onder directie van 
Karl Bürmeister, later onder haar eigen leiding – geregeld te zien was in Arnhem, 
Nijmegen en Zutphen.82

Circa tien jaar na de bezigheden van Abt en Schröder in de Watergraafsmeer 
was het Amsterdamse stadsbestuur blijkbaar toe aan meer openbaar toneel naast 
de Amsterdamse Schouwburg. Toen mochten in het centrum van de stad wél 
Duitse toneelvoorstellingen worden gegeven. Zo werd in 1784 een toneelgezel-
schap opgericht onder de zinspreuk Industrie et Récréation, waarvan vele rijke 
Joden lid waren.83 Het is niet duidelijk of hier dezelfde Duitse kooplieden achter 
zaten die in de tijd van Abt en Schröder het optreden van rondtrekkende Duit-
se gezelschappen bevorderden. Het verschil was nu dat het om openbaar toneel 
ging, want tot dan toe waren er alleen besloten, veelal Joodse toneelgezelschap-
pen geweest. Joden speelden van oudsher een belangrijke rol in het Amsterdamse 
toneelleven omdat toneel volgens hun geloof niet verboden was, in tegenstelling 
tot de opvatting van de meeste christelijke gezindten in de stad. Het nieuwe gezel-
schap, onder leiding van Jacob Dessauer, gaf openbare opvoeringen in een loods 
op de Houtmarkt. Ook een andere groep, met als directeur J.A. Dietrich, verzorg-
de daar optredens. Zo raakte men overal in de stad met het Duitse toneel bekend.

78 Boiten, ‘Van kermistent tot stadsschouwburg’, 53-54.
79 Boiten, ‘Van kermistent tot stadsschouwburg’, 53-54.
80 H.E. van Gelder, Het Haagse toneelleven van de Koninklijke Schouwburg 1804-1954 (Den Haag [1954]), 

36.
81 A. Lieffering, De Franse Comedie in Den Haag 1749-1794 (s.n., s.a.), 387.
82 S. Koster, Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar theaterleven (Zutphen 

1979), 66.
83 B. Wolterson, ‘Amsterdamsch tooneel in de achttiende eeuw’, in: A.E. D’Ailly (red.), Zeven eeuwen Am-

sterdam, 6 delen, deel 4: De achttiende en de negentiende eeuw (Amsterdam [1947]), 141-172, aldaar 171.
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De Hoogduitse Schouwburg

De geslaagde activiteiten van de groepen van Dessauer en Dietrich waren aanlei-
ding voor de oprichting in 1790 van een Hoogduitsche Schouwburg in Amster-
dam.84 In de loop van de jaren tachtig werden pogingen ondernomen om een vast 
Duits gezelschap in de stad te krijgen. Net als in het geval van Abt en Schröder 
waren enkele rijke Duitse koopmansfamilies uit Amsterdam weer de geldschie-
ters, maar er waren ook Nederlanders bij betrokken. Aanvankelijk vormden zij 
een besloten gezelschap, opgericht om de regel van het verbod op openbare, bui-
tenlandse toneelvoorstellingen te omzeilen. De Hoogduitsche Tooneelsociëteit, 
onder de zinspreuk ‘spectemur agendo’, kreeg een zaal tot haar beschikking van 
het genootschap Kunstmin Spaart Geen Vlijt, dat gesitueerd was in een voorma-
lige woning aan de Keizersgracht. De commissarissen, die door en uit de aandeel-
houdersvergadering werden gekozen, waren twee bevriende leden van de vroed-
schap: Sebastiaan Nooten Jansz. en Nicolaas Warin Anthonisz. De derde was 
dokter Rudolph Deiman, een geboren en getogen Duitser.85 Zij nodigden de reeds 
genoemde J.A Dietrich uit om te komen spelen.86 Zijn gezelschap maakte op 13 
juni 1789 zijn opwachting. De voorstellingen werden druk bezocht: 

De plaats, daar toe verkozen, was een Burgerhuis, ten bestemden oogmerken gereed ge-
maakt. Men speelde aldaar, niet voor het Algemeen, maar alleen voor de zodanigen, die 
de inrigting hadden helpen bekostigen. Intusschen nam deeze Tooneeloefening, allengs-
kens, eenen aanmerkelyken opgang. Van wegen het aanzoek van veele liefhebbers, om in 
het vermaak te mogen deelen, werdt, eerlang, de plaats te bekrompen.87

Spoedig moest naar een grotere ruimte worden omgezien en werden er plannen 
gemaakt voor het bouwen van een eigen Duitse schouwburg. Zo kwam het vol-
gens de geschiedschrijver Jan Fokke (1745-1812) dat spoedig ook autochtone 
Amsterdammers, die niet lid waren van De Hoogduitsche Tooneelsociëteit, ken-
nis zouden maken met dit Duitse toneel. Hij was vermoedelijk vanwege zijn to-
neelschrijvende zoon en een toneelspelend nichtje bijzonder geïnteresseerd in de 
Duitse toneelactiviteiten. Hij geeft in zijn vervolg op Wagenaars Geschiedenis 
van Amsterdam in ieder geval een nauwkeurig verslag van de activiteiten rond de 
Hoogduitse Schouwburg:

84 Voor een uitvoerige beschrijving van de gang van zaken rond de Hoogduitse Schouwburg zie: I.H. van 
Eeghen, ‘Christiaan Andriessen in zijn jonge jaren: Smollett, Kotzebue en Shakespeare in de Hoogduitse 
schouwburg’, in: Jaarboek Amstelodamum 80 (1988), 149-178, 

85 Van Eeghen, ‘Christiaan Andriessen’, 155.
86 Ibidem.
87 J. Fokke, Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, 

[…] (Amsterdam/ Harlingen: P. Conradi en V. van der Plaats, 1792), 135-143.
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Deeze Schouwburg staat, omtrent in het midden, aan de Oostzyde van de Amstel- of 
Paardestraat, tusschen de Botermarkt en den Amstel. Onder het opzigt en op kosten van 
eenige vermogende ingezeetenen, maakte men, met bouwen, eenen aanvang.88

Voor de bekostiging van het nieuwe gebouw zorgde een gezelschap van aandeel-
houders door ‘Aktien’ of aandelen te kopen. Dat was in de Duitse landen een be-
kend financieringsmodel voor theaters. Voorbeelden waren in 1792 de schouw-
burgen van Frankfurt en Bremen en in 1798 die van Breslau.89 In de Republiek 
was deze financiële constructie al bekend van de Rotterdamse Schouwburg, die 
in 1774 was opgericht. Kennelijk leverde de constructie de oprichters geen wind-
eieren op. Met het oog op brand was het gebouw voorzien van de modernste ver-
lichting:

88 Fokke, Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, 141.
89 Heßelmann, Gereinigtes Theater?, 195-196.

Afb. 4. De Hoogduitse 
Schouwburg in de Amstel-
straat (saa).
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Om de gaanden en koomenden van genoegzaam licht te dienen, verstrekken, by de In-
gangen, twee groote Lantaarnen, van de hedendaagsche uitvindinge.90

De verlichting ‘van hedendaagsche uitvindinge’ bleek te bestaan uit ‘eene menigte 
Engelsche lampen, welke aan een yzeren Boog of Hoepel hangen’. Zo werd ‘dit 
gedeelte des Schouwburgs verlicht’.91

In 1791 opende de Hoogduitsche Schouwburg officieel haar deuren met Kot-
zebues Das Kind der Liebe (1791), verzorgd door de groep van Dietrich. In 1792 
was hij wegens onenigheid met het bestuur alweer vertrokken en nam een acteur, 
Friedrich Wilhelm Hunnius uit Weimar, een paar jaar de bespeling over. De voor-
stellingen waren een succes: er was voor ieder wat wils en er vonden met enige re-
gelmaat opvoeringen plaats. Wel werd nog rekening gehouden met de openings-
tijden van de Amsterdamse Schouwburg. Blijkbaar was het gemeentelijk besluit 
van 1683 nog steeds in zekere mate van kracht:

Men vindt ’er onder, die, telkens, met toejuiching, gehoord worden. Zo wel Treur- en 
Blyspelen, als Zangstukken, worden hier ten Tooneele gevoerd. Driemaal ter weeke, ge-

90 Fokke, Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, 140-141.
91 Ibidem, 140-141.

Afb. 5. De Hoogduitse Schouwburg bij avond in het licht van de gaslantaarns (saa). 
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duurende den tyd, in welken de Nederduitsche Schouwburg geslooten is, wordt deze 
Schouwburg, ten vermaake van het Algemeen, geopend; doch, geduurende de Kermis, 
alle dagen, uitgenomen den Zondag. Zo lang de Nederduitsche Schouwburg speelt, 
heeft elk, die wil, geenen toegang to het Hoogduitsch Tooneel, maar alleen de Commis-
sarissen, en de verdere bekostigers. Intekenaars genoemd, die een afzonderlyk gezel-
schap uitmaaken, doch met het bestuur niets te doen hebben.92

In 1795 keerde Dietrich terug. Ook de acteurs van de reeds genoemde Dessauer 
kregen in 1795 toestemming om tweemaal per week op te treden.93 De laatste zou 
daar tot 1807 blijven spelen.94 De voorstellingen waren zeer in trek, wat niet in 
de laatste plaats te danken was aan de inbreng van Dessauer. Voor de opleiding 
van joodse operazangers stichtte hij ook nog een school, de eerste ‘Dramatisch-
lyrische Kweekschool’ in Nederland.95 Zijn inbreng (en die van joden in het al-
gemeen) was van belang in de opbouw van de moderne variété of showbizz.96 In 
ieder geval fungeerden de voorstellingen in de Hoogduitse Schouwburg als een 
katalysator van het Nederlandse theaterleven.

Verovering van de Nederlandse theaters

Waarschijnlijk deden de succesvolle voorstellingen in de Hoogduitse Schouw-
burg een behoefte ontstaan aan Nederlandse vertalingen en opvoeringen. Een op-
merking in het eerste deel van de serie Zedelijk Schouwtoneel (1796-1808), waarin 
de ‘beste en nieuwste zedelyke Tooneelspeelen der voornaamste Vernuften van 
Europa’ werden uitgegeven, doet althans vermoeden dat het succes in Amsterdam 
een aanbeveling was:

Ten dien einde hebben wy in dit deel aanvang gemaakt met de Spanjaarden in Peru, of 
de dood van Rolla, een treurspel van den vernuftigen Kotzebue, dat op het Hoogduitsch 
Schouwtooneel hier ter stede meer dan éénmaal onder een buitengewoonen toevloed 
van menschen, en met algemeene toejuiching is vertoond geworden.97

Sommige vertalers schijnen de Hoogduitse Schouwburg ook zelf te hebben be-
zocht. Boekverkoper en toneelvertaler Izak de Jongh (1779-?), over wie verder 
niets bekend is, deed dat op aanraden van Ward Bingley (1757-1818), een gevierd 
acteur in die tijd:

92 Ibidem, 142.
93 Van Eeghen, ‘Christiaan Andriessen’, 160.
94 Ibidem, 162.
95 Wolterson, ‘Amsterdamsch tooneel’, 171.
96 B. van Gelder, ‘We gaan nog niet naar huis. Het Victoriaanse variété in Amsterdam’, in: Traditie 7 (2001), 

24-27.
97 [Anon.], Zedelijk Schouwtoneel (Amsterdam: Wed. J. Dóll, 1796), voorbericht.
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Het genoegen waarmede de Heer Bingley in de voorledene winter tegen my over dit 
Blyspel sprak, was oorzaak, dat ik het my in ’t oorspronglyke eigen maakte, en by de 
eerste gelegenheid de beste door het gezelschap Hoogduitsche Tooneelspeelers, onder 
directie van de Heer Diedrichs, alhier zag vertoonen. Na het zelve geleezen te hebben 
vond ik my weldra overreed het oordeel van deeze zoo zeer verdienstelyke Acteur aan 
het Amsteldamsch Toneel hulde te doen, en er myne Landgenooten in het nederduitsch 
mede bekend te maaken.98

Volgens veel voorwoorden waren de vertalingen bedoeld om te lezen, maar ze 
werden ook opgevoerd in de Nederlandse schouwburgen of in de kring van een 
amateurtoneelgezelschap.

Grote schouwburgen

Voor een beeld van de opkomst van het uit het Duits vertaalde toneel in de open-
bare Nederlandse theaters zijn we afhankelijk van schaarse gegevens over de 
schouwburgen in Amsterdam, Rotterdam en Leiden. In Amsterdam en Leiden 
bestonden zelfs van oudsher twee stadsschouwburgen (opgericht in respectie-
velijk 1637 en 1705). In Rotterdam was ook een schouwburg gevestigd (in 1774). 
Andere theaters werden pas rond 1800 gebouwd, bijvoorbeeld in Zutphen (1803), 
Den Haag (1804), Middelburg (1807) en Arnhem (1808, na een eerdere poging in 
1791).99 In Utrecht werd in 1796 een vast theater gebouwd door Cornelis Kop-
pedrajer en Laurens Swart.100 In een aantal kleinere plaatsen gebeurde dat waar-
schijnlijk ook.101 Voor onze kennis van de Duitse invloed zijn ze niet interessant 
omdat niets bekend is over het daar opgevoerde repertoire, behalve in het geval 
van de Haagse Schouwburg.102 Daaruit blijkt overigens al direct dat de klachten in 
de toneeltijdschriften dat Kotzebue en Iffland de overhand hadden niet geheel on-
gegrond waren. Van de 295 stukken die tussen 1804 en 1810 in Den Haag werden 
opgevoerd waren er 42 van Kotzebue, wat veertien procent is van het totaal. Hier-
mee stak Kotzebue ver uit boven alle andere vertaalde auteurs.103 Werk van onder 
anderen Iffland en Zschokke kan hier nog bij opgeteld worden.

98 C.F. Bretzner, Felix en Antje (Amsterdam: I. de Jongh en Alkmaar: J Hand, 1792), vertaald door I. de 
Jongh.

99 J.J. Kloek en W. Mijnhardt, IJkpunt 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001), 513-
514.

100 K.A. Rombach, ‘De schouwburg op het Vreeburg: ter nagedachtenis’, in: Jaarboekje van Oud-Utrecht 
(1942), 129-133; W.G.F.A. van Sorgen, De Tooneelkunst in Utrecht en de Utrechtse Schouwburg (Den 
Haag 1885), 29.

101 Zo blijkt uit de titelbeschrijving van een zangstuk van H. van Overvest Kup, Joseph P. en H. Ogelwrigt, 
Slotcoupletten […], uitgevoerd in den schouwburg te Gorinchem (s.l., s.n., 1817) dat Gorinchem in 1817 
een schouwburg had.

102 Over de geschiedenis van deze schouwburg zie: P. Korenhof (red.), De Koninklijke Schouwburg (1804-
2004). Een kleine Haagse cultuurgeschiedenis (Zutphen 2004).

103 F. Boulangé, Koninklijke Nederduitsche Schouwburg. Chronologische Lijst van programma’s uitgevoerd 
door de ‘Zuid-Hollandse Tooneelisten’ in de Koninklijke Schouwburg Den Haag (1804-1814) (Amstel-
veen 1999), 7.
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Maar voor de beginperiode van de Duitse invloed moeten we toch naar Am-
sterdam, Rotterdam en Leiden. In de theaterhistoriografie bestaan verschillende 
opvattingen over de introductie van het zogenaamde ‘moderne’ toneel in Neder-
landse vertaling die niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Lange tijd 
gingen theaterhistorici uit van Amsterdam als centrum van vernieuwing.104 Met 
‘modern toneel’ doelt men op het zogenaamde burgerlijke drama in proza, dat 
vooral via vertalingen uit het Frans en het Duits in Nederland op de planken te-
rechtkwam ten koste van het toneel op Fransclassicistische leest, dat tot dan toe 
de boventoon had gevoerd. Op deze visie is het laatste decennium kritiek geko-
men van Henk Gras en Bennie Pratasik naar aanleiding van hun onderzoek naar 
het theater ‘in de provincie’, dat wil zeggen buiten Amsterdam. Zij beweren dat in 
Rotterdam het nieuwe Duitse drama al eerder geaccepteerd werd dan in Amster-
dam.105 De Amsterdamse directeuren zouden langer hebben vastgehouden aan het 

104 Zie bijv. W. Hoogendoorn, ‘Dutch theatre 1600-1848’, in: G. Brandt (red.), German and Dutch theatre, 
1600-1848 (Cambridge 1993), 335-499, aldaar 338.

105 B. Pratasik, ‘De moeizame weg van het theaterleven in de provincie in de 18e eeuw’, in: Holland 29 (1997), 

Afb. 6. De Amsterdamse Schouwburg op het Leidseplein (saa).
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Fransclassicistische toneel. In de Rotterdamse Schouwburg daarentegen voerde 
de groep van Catharina Elizabeth Kraayestein en Willem van Dinsen jr., die aan 
deze schouwburg was verbonden, in de jaren 1783-1787 een modernisering van 
het repertoire door, door ook Duits burgerlijk drama, onder meer van Lessing, 
Goethe en Kotzebue, op het repertoire te zetten.106 Van Dinsens groep trad ook 
op in Leiden en Den Haag. Een extra bewijs dat Amsterdam niet per se de primeur 
gehad hoeft te hebben met de opvoering van Duits toneel is het feit dat Kraay-
estein cum suis ’s zomers met hetzelfde repertoire het land doortrok en daarbij 
ook de oostelijke gewesten aandeed.107

Op de these van Gras en Pratasik valt echter wel wat af te dingen. Hun definitie 
van het moderne drama is te ruim. Op grond van de repertoiregegevens uit Am-
sterdam en Rotterdam wordt duidelijk dat Iffland en Kotzebue in Rotterdam wel-
iswaar eerder werden opgevoerd, maar ook dat in Amsterdam voordien al Duits 
toneel op het repertoire stond.108 In 1777 was dat voor het eerst het geval met De 
Vrouw naar de waereld van J.C. Brandes (1735-1799).109 Nu rekenen Gras en Pra-
tasik dit stuk waarschijnlijk niet tot het moderne drama, omdat het om een be-
rijmde vertaling gaat, niet om een overzetting in proza. Het is echter de vraag of 
dit type toneel, dat in de jaren daarna veelvuldig op het Amsterdamse programma 
stond, in andere opzichten niet toch als modern kan worden bestempeld, bijvoor-
beeld wat betreft zijn boodschap of strekking, waarover door Gras en Pratasik 
weinig wordt gemeld. Het enige criterium is volgens hen dat het nieuwe drama 
over gewone burgers moest gaan in plaats van over koningen en keizers, maar dat 
was juist ook bij Brandes het geval. Het is kortom moeilijk om over de eventuele 
voortrekkersrol van Amsterdam of Rotterdam conclusies te trekken zonder goed 
naar de stukken zelf te kijken.

Het lijkt bovendien interessanter om Amsterdam als uitgangspunt te blij-
ven nemen omdat er los van de opvoeringsgegevens veel meer is overgeleverd 
over de theatercultuur aldaar. Bijna alle tijdschriftjes richtten zich immers op de 
Amsterdamse voorstellingen.110 Ook in andere bronnen, zoals de voorwoorden 
van toneelstukken, heeft men het meestal over opvoeringen in de Amsterdamse 
Schouwburg. Een beschrijving van de uiteenlopende contemporaine meningen 
die verkondigd werden over het Duitse toneel zegt meer over de populariteit en 
de functie ervan dan de gegevens over primeurs.

226-239, passim; H. Gras, ‘De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg’, 76-89, passim.
106 Gras, ‘Geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg’, 78; Pratasik, ‘De moeizame weg’, 233.
107 Koster, Komedie in Gelderland, 49.
108 Zie grafiek 1 aan het begin van dit hoofdstuk.
109 J.C. Brandes, De Vrouw naar de waereld (Amsterdam: Iz Duim, 1777), vertaald door A. Hartsen (1719-

1782) uit Der Schein betrügt (1768).
110 Uitgezonderd het reeds genoemde blad De Ryswyksche Vrouwendaagsche Courand, dat zich op verschil-

lende steden richtte.
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Amateurtheater

Ook van belang voor de verspreiding van het vertaalde Duitse toneel waren de 
amateurtoneelgenootschappen, ook wel ‘gezelschappen’, of ‘liefhebberijkome-
dies’ genoemd (een betekenisverschil is er niet).111 Veel toneeluitgaven zijn blij-
kens de titelpagina in opdracht van zo’n genootschap geschreven. De vertaler of 
bewerker droeg zijn vertaling op aan zijn medeleden of aan de directeuren van het 
genootschap. Enkele namen van genootschappen die opduiken zijn: Utile et amu-
sant, Streelend en leerzaam, Proficiat et recreat.112 In een parodie wordt gewag ge-
maakt van zo’n amateurgezelschap:

Ik keerde naar mijne geboortestad terug, en stelde mij aan het hoofd van een liefhebberij 
tooneel, dat om de veertien dagen, op een pakzolder, de beste treurspelen, of fragmenten 
van treurspelen, nederstelde, en in de wandeling den kunstnaam van den dramatischen 
pakzolder gekregen had.113

Het feit alleen al dat dergelijke toneelgelegenheden geparodieerd werden, geeft 
aan dat er veel bestaan moeten hebben. Bepalend voor hun invloed is dat er ver-
schillende gradaties in openbare toegankelijkheid bestonden. Kloek en Mijnhardt 
geven een indeling in drie typen.114 Het eerste type was besloten en kon alleen 
door een buitenstaander bezocht worden als deze door een lid geïntroduceerd 
werd. Het tweede type gezelschap liet ook niet-leden toe bij de voorstellingen. 
Het laatste type huurde een commerciële toneelgroep in en was meestal een alge-
meen letterlievend genootschap waarbinnen toneel slechts een van de bezigheden 
vormde.115

Er valt niet altijd vast te stellen of er sprake was van openbare voorstellingen of 
niet. In ieder geval was binnen alle typen sprake van Duitse invloed. Hier volgt 
een beschrijving van een openbare voorstelling van Duits toneel door amateurs in 
Amsterdam.116 In een levendig verslag schetste Barbaz een bezoek aan een achter-
afzaaltje van een koffiehuis:

111 B. Pratasik, ‘De toneelgenootschapscultuur in Nederland rond 1800’, in: De achttiende eeuw 29 (1997) 2, 
193-204, aldaar 194.

112 Verder kunnen genoemd worden: Oefening beschaaft de kunsten, Utile Dulce, Kunst door ijver aan-
gekweekt, Utilitatis et iucunditatis ergo, Veniam pro laude, Collegie Kunstliefde Haarlem, Door ijver 
vruchtbaar (Op basis van J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland, 2 delen 
(Groningen 1904-1908), deel 2).

113 C.A. van Ray, Een wisjewasje uit het huwelijksleven (Amsterdam: H. Gartman, 1812), 35-36.
114 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, 516-517.
115 Ibidem.
116 Voor andere aanwijzingen voor het bestaan van amateurvoorstellingen van vertaald Duits toneel naast dit 

voorbeeld zie: Multatuli, Woutertje Pieterse (Amsterdam 1969), 122. Voor het eerst uitgegeven als onder-
deel van Multaltuli, Ideeën I (Amsterdam: R.C. Meijer, 1868).
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Ik ben eindlyk in de zaal, (zó noemt de kunst haar heden,)
En zie het valscherm reeds den achtergrond bekleeden:
Dit verfryk meesterstuk, niet weinig gelauwrierd,
Is met het achtbaar beeld van Kotzebue gevierd.117

Het fragment is een onderdeel van zijn hekeldicht: Het Tooneelvermaak (1805), 
waarin hij tekeergaat tegen de toneelpraktijk van zijn tijd. Van het Duitse toneel 
was hij niet erg gecharmeerd. Dat blijkt wel uit zijn spottende toon. Hij beschrijft 
de Kotzebueverering door middel van het portret dat op het ‘valscherm’ stond 
(een scherm dat voor een toneel neergelaten kon worden om dat voor het publiek 
af te sluiten, zoals tegenwoordig het doek). Men had in zijn ogen met een twee-
derangs voorstelling te maken. Het duurde even voordat hij ‘eindelijk in de zaal’ 
was, dat wil zeggen dat hij ver naar binnen moest. Het betrof kennelijk geen thea-
ter met een chique, rijke entree zoals de Amsterdamse Schouwburg. De beschrij-
ving van de rumoerige, ruzieachtige sfeer getuigt ook al niet van een toneelgele-
genheid ‘van smaak’. En uit de volgende opmerking blijkt dat Barbaz het spel en 
de spelers niet hoog aansloeg:

Zie daar den aanvang reeds van ’t fraai dramatisch spel:
Op zulk een klein tooneel voegt al dit volk zeer wél!
Goed dat geestdriften hier de mindre acteurs vervoeren:
De held van ’t stel heeft zélf geen plaats om zich te roeren.118

De klacht over de drukte op het podium kwam voort uit de gangbare kritiek dat 
de Duitse toneelstukken veel te veel personages bevatten. Ook vormden de hou-
ding en de positie van de acteurs op het toneel een belangrijk punt van kritiek. 
Voor de juiste poses bestond op zo’n overvol podium nauwelijks ruimte. Over 
de kritiek op de overvloed aan personages en op de speelstijl zal in het volgende 
hoofdstuk en Tegenlicht I meer gezegd worden.

Niet alleen in de hoofdstad, ook daarbuiten werd in amateurgezelschappen 
Duits toneel opgevoerd. In de roman Vooringenoomenheid en Vooroordeel uit 
1826 van C. Bok (ca. 1776-1836), een romanschrijver en schilder uit het Noord-
Hollandse Schagen, schrijft de Schagense Julia van Zijpensluis aan haar vriendin 
Lotje Bouwman over een door haar bezochte toneelvoorstelling van De Verzoe-
ning, of de Broedertwist van Kotzebue.119 Dit is dan nog informatie uit een roman, 
maar ook overgeleverde documenten van enkele amateurgezelschappen in den 
lande doen vermoeden dat het Duitse toneel overal gespeeld en bekeken werd, 
bijvoorbeeld in Harlingen, Groningen en Haarlem.120 Voorzover bekend ging het 

117 A.L. Barbaz, Het Tooneelvermaak (Amsterdam: W. Vermandel en zoon, 1805), 19-20.
118 Barbaz, Het Tooneelvermaak, 19-20.
119 Zie: C. Bok, Vooringenomenheid en Vooroordeel (Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1826). Zie afbeelding 7 

en 8). Het is niet bekend of sprake is van een reizend gezelschap of eigen Schagense acteurs. Het origineel 
van Kotzebues toneelstuk was: Die Versöhnung (1798).

120 Over het repertoire in Leiden zie: C. Bordewijk, J. Roding en V. Veldheer, Wat geeft die Comedie toch 
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daarbij om het eerste type amateurgenootschap: besloten clubs waarvan men pas 
lid kon worden na ballotage.121 Hiervan zijn het Groningse Utilitatis et Iucundita-
tis ergo, het Tooneelgezelschap Harlingen en het Haarlemse Leerzaam Vermaak 
voorbeelden. Van beide laatste is een repertoirelijst overgeleverd waarop veel 
Duits toneel vermeld staat. Uit latere tijd is nog een bron bewaard over een kazer-
ne in Maastricht, waar de officieren van Kotzebues en Zschokkes stukken geno-
ten, aldus een bericht van Q.M.R. Ver Huell.122

Ook wat betreft het genootschapstoneel is de centrale rol van Amsterdam ter 
discussie gesteld. Pratasik heeft aan Haarlems Leerzaam Vermaak een voortrek-
kersrol toegeschreven, omdat de Haarlemmers waarschijnlijk als eerste Kotze-
bues Menschenhaat en Berouw ten tonele brachten.123 Het is echter ook wat 
betreft de genootschappen de vraag of de schaarse gegevens over primeurs zo 
veelzeggend zijn. Vóór de opvatting van Pratasik pleit dat de genootschappen 
een grotere vrijheid in repertoirekeuze bezaten dan de schouwburgen. Men kon 
er vrijuit van gedachten wisselen en kwam er zodoende wellicht ook toe een mo-
dern repertoirebeleid te voeren.124 Verder waren de voorstellingen vanwege hun 
besloten karakter minder bedreigend voor de openbare orde. Dit gold echter niet 
voor genootschappen die openbare voorstellingen gaven. Verder is bekend dat 
de plaatselijke regenten toch een behoorlijke invloed uitoefenden op het genoot-
schapsleven, met alle censuurmaatregelen van dien.125 Maar bovenal geldt dat op 
basis van de weinige gegevens over de gezelschappen geen zinnige uitspraken te 
doen zijn over hun eventuele voortrekkersrol. Mogelijk was de primeur die Leer-
zaam Vermaak had met Menschenhaat en Berouw een uitzondering. Het lijkt ver-
der aannemelijk dat reizende groepen acteurs het nieuwste Duitse toneel uit de 
grote steden door het hele land verspreidden. Zij kunnen de plaatselijke toneel-
liefhebbers evengoed bij hun repertoirekeuze hebben geïnspireerd. Daarbij moet 
bedacht worden dat relatief veel uitgevers in Amsterdam gevestigd waren. Daar 
kwamen de Duitse stukken waarschijnlijk het land binnen en van daaruit von-
den de toneelvertalingen vervolgens verdere verspreiding. Dat blijkt uit de no-
tulen van de toneelliefhebbers in Groningen. Als gevolg van de kerkelijke weer-
stand was daar pas laat een schouwburg verrezen, maar er bestonden eerder wel al 
kleine theaters van besloten genootschappen. Zo tolereerde het stadsbestuur een 
in 1769 opgericht (of reeds bestaand) toneelgezelschap van studenten en burgers, 
Pro Excolenda Eloquentia geheten, waarover geen gegevens bekend zijn. Vanuit 

een bemoeijing! De Leidse Schouwburg 1705-2005 (Amsterdam 2005); Over dat van Toneelgezelschap 
Harlingen: Tresoar, Leeuwarden, toegangsnr. 180-25; Over dat van het gezelschap Utilitatis Iucunditatis 
Ergo: Groninger Archieven, toegangsnr. 458; over dat van Leerzaam Vermaak in Haarlem: S. Koster, Van 
schavot tot schouwburg (Haarlem 1970), 187-205.

121 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, 516-517.
122 L. Turksma, Q.M.R. Ver Huell. Levensherinneringen 1787-1812 (Westervoort 1996), 23.
123 Pratasik, ‘De moeizame weg’, 226-239; Pratasik, ‘De toneelgenootschapscultuur’, 193-204.
124 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, 130.
125 Ibidem, 116.
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Afb. 7 en 8. De Schagense Julia van Zijpensluis vertelt over haar bezoek aan een voorstel-
ling van Kotzebue, De Verzoening, of de Broedertwist. C. Bok, Vooringenoomenheid en 
vooroordeel (1826) (particulier bezit).
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de gezeten burgerij ontstond later het genoemde Iucunditatis et Utilitatis ergo, 
ook wel de ‘Heerencomedie’ genoemd.126 (Het betreft het enige andere genoot-
schap dat Pratasik beschrijft.) Hier werd veel Duits toneel gespeeld. Blijkens de 
notulen van 6 juli 1799 nam men wel een voorbeeld aan Amsterdam. Iemand stelt 
voor om de heer H.J. Wichers,

thans president in Amsterdam te schrijven en denzelve uit naam der Directie te verzoe-
ken eenige der beste en nieuwste Toneelspellen bij zijn Retour voor Rekening van het 
Genootschap van medetebrengen.127

Op de volgende vergadering, 25 juli 1799, was de heer H.J. Wichers present. Hij 
was teruggekeerd uit Amsterdam met ‘drie en veertig der beste en nieuwste mo-
derne Toneelstukken als mede de Rekeningh van de Toneeldrukkers Helders 
en Mast [sic]’. Helders en Mars waren de vaste ‘toneeldrukkers’ van de Amster-
damse Schouwburg en speelden er ook als acteur.128 In de repertoirelijst van 1799 
bijvoorbeeld, die keurig bijgehouden lijkt, staan veel Duitse toneelstukken ver-
meld.129

Hoe het ook zij, het is duidelijk dat in heel Nederland het theater bloeide en dat 
het Duitse toneel daar een belangrijk aandeel in had. Het Duitse toneel heeft niet 
alleen in de grote schouwburgen, maar in allerhande theaters en toneelgelegenhe-
den op een of andere manier zijn sporen nagelaten. Soms zal men door reizende 
groepen geïnspireerd zijn geweest, soms door de Schouwburg in de hoofdstad, 
soms zullen genootschappen of theaters buiten Amsterdam de primeur hebben 
gehad.

2.4 Poëtica

Inleiding

Het zojuist besproken bloeiende theaterleven in de Republiek, waarbinnen het 
Duitse toneel zich allengs een plaats veroverde, werd ook theoretisch en ideo-
logisch onderbouwd. Daarbij blijken tussen het Duitse en het Nederlandse cul-
tuurgebied opvallende parallellen te bestaan, die er wel eens voor gezorgd kunnen 
hebben dat het Duitse toneel zo goed ontvangen werd in de Republiek. Anders 
dan bij de verovering van de Nederlandse podia valt bij de theorievorming niet 
gemakkelijk van concrete Duitse invloed te spreken. Dat was niet alleen zo om-

126 B. Ponsioen, ‘Hoe de Groningers zich vroeger verpoosden’, in: B.P. Tammeling (red.), Bij open doek 
(Groningen 1984), 7-28, aldaar 21-22.

127 Utilitatis Iucunditatis Ergo: Groninger Archieven, toegangsnr. 458.
128 Dit blijkt uit de notulen 1773-1794 van de Amsterdamse Schouwburg: SAA, toegangsnr. 267.
129 Utilitatis Iucunditatis Ergo: Groninger Archieven, toegangsnr. 458.
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dat de Europese theatercultuur in zijn geheel allerlei theoretische en praktische 
overlappingen kende, waardoor nu moeilijk te traceren valt wie aan welke traditie 
iets had ontleend. Er bestonden ook gewoon grote verschillen tussen de twee the-
aterculturen. Tot het begin van de achttiende eeuw was geen sprake geweest van 
een nationaal Duits theater met stukken van eigen makelij. De verschillende hof-
podia en de openbare pleinen werden voornamelijk bevolkt door rondtrekkende 
buitenlandse toneelgezelschappen. De Republiek daarentegen kende een rijke na-
tionale toneeltraditie, waarbinnen ook al langer getheoretiseerd werd. Bepaalde 
doelstellingen die men in de achttiende eeuw in het Duitse cultuurgebied voor het 
toneel begon te formuleren waren veel eerder al geventileerd in de Republiek. De 
Nederlandse cultuur had in de zeventiende eeuw in het algemeen een grote uit-
straling gehad op de Duitse. Maar de eigen traditie ten spijt, tekenden zich in de 
tweede helft van de achttiende eeuw bij ons ontwikkelingen af die zich enkele de-
cennia eerder in het opkomende Duitse theaterleven hadden voltrokken. De rol-
len leken dus omgekeerd. Op zijn minst was sprake van interessante parallellen.

Duitse situatie: Gottsched

De Leipziger hoogleraar literatuur en filosofie Johann Christoph Gottsched 
(1700-1766) staat hier centraal waar het de Duitse toneelpoëtica betreft. Hij brak 
in het begin van de achttiende eeuw een lans voor het Duitse toneel in onder an-
dere zijn Versuch einer kritischen Dichtkunst (1730) en wordt in Duitsland gezien 
als de vader van het nationale toneel.130 In zijn ogen bevond het Duitse cultuurge-
bied zich op een achterstand, omdat het een op klassieke leest geschoeid theater-
bedrijf ontbeerde zoals dat wel in andere Europese landen, bijvoorbeeld in En-
geland en Frankrijk, bestond. Hij achtte het zijn vaderlandse plicht een nationaal 
theater te vormen. Daarnaast zag hij toneel als belangrijk medium voor de ver-
spreiding en verwezenlijking van zijn verlichte beschavingsideeën. Hij betoogde 
dat het toneel in hoge mate zedenvormend kon zijn en probeerde daarmee tegelijk 
de kritiek uit orthodox-religieuze hoek te pareren dat het theater een onzedelijk, 
verderfelijk fenomeen was. Hij bracht zijn doelstellingen in praktijk door de uit-
gave van een serie toneelstukken, Die Deutsche Schaubühne getiteld, en door de 
actieve samenwerking met een toneelgezelschap.131

Gottsched beschouwde het medium theater als een goede aanvulling op de 
spectatoriale tijdschriften. Voordat hij zich met het toneel ging bemoeien had hij 
zijn opvattingen gepresenteerd in een Duits voorbeeld in dit genre. Spectators (In 
de Duitse landen heetten de Spectators de Moralische Wochenschriften132) waren 

130 J.Ch. Gottsched, Versuch einer kritischen Dichtkunst (Leipzig: Breitkopf, 1730).
131 J.Ch. Gottsched, Die Deutsche Schaubühne, 6 delen (Leipzig: Breitkopf, 1741-1745).
132 Over de Moralische Wochenschriften zie: W. Martens, Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im 

Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften (Stuttgart 1968), 469-492 (over verdediging van het 
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een belangrijk middel om het verlichte ideaal te verwezenlijken: de burger van al-
les op de hoogte houden en ondersteunen op zijn weg een goed, maatschappelijk 
geëngageerd en gelukkig mens te worden. Gottsched was redacteur van Die Ver-
nunftige Tadlerinnen (1725-1726). 

Bij zijn inspanningen voor het toneel had Gottsched als gezegd te kampen met 
tegenstand van behoudend christelijke zijde. In zijn redevoering Die Schauspie-
le und besonders die Tragödien sind aus seiner wohlbestellten Republik nicht zu 
verbannen, die hij in 1729 hield voor het Leipziger Vertraute Rednergesellschaft, 
nam hij het toneel in bescherming tegen de felle kritiek uit die hoek.133 Als men de 
schouwburg moet verdedigen, zo zei Gottsched, vindt men doorgaans mensen te-
genover zich die niet weten waar ze het over hebben: ‘Leute, die den Missbrauch 
mit dem Gebrauche vermengen und also aus Übereilung das Kind, wo ich so re-
den darf, mit dem Bade wegschütten wollen’.134 Het theater stond volgens hem al-
leen maar in een kwaad daglicht omdat het verkeerd gebruikt werd. Hij was het in 
zoverre wel met de kritikasters eens, dat het contemporaine theater niet geschikt 
was om de burger moreel besef bij te brengen. Gottsched verdedigde dan ook het 
theater in het algemeen, niet het toneel in zijn eigen tijd. Toneeldirecteuren gin-
gen te veel af op de wensen van de massa, die zijns inziens niet capabel was om het 
juiste toneel te kiezen:

So müssen sich denn die Poeten niemals nach dem Geschmacke der Welt, das ist, des 
grossen Haufens, ode des unverständigen Pöbels richten. Dieser vielköpfige Götze urt-
heilt oft sehr verkehrt von Dingen.135

Hij beschreef verder de malaise van het Duitse toneel en riep herhaaldelijk dra-
matici uit de klassieke oudheid aan. Het repertoire van de Duitse rondtrekkende 
toneelgezelschappen in de steden bestond uit de zogenaamde geïmproviseerde 
‘Haupt- en Staatsaktionen’: resten en verbasteringen van het toneel van Engel-
se acteurs die in de zeventiende eeuw in het Duitse cultuurgebied hadden rond-
getrokken (‘strolling players’). Het ging om martelaars- en tirannendrama’s met 
daarin standaard een liefdesgeschiedenis. De voorstellingen werden onderbro-
ken door vele intermezzo’s met de Harlekijn-, Hansworst- of Pekelharingfiguur, 
waardoor dit drama aan het Italiaanse improvisatietoneel schatplichtig was.136 
Voor de ‘pöbelhafte Fratzen und Zoten’ van een bespottelijke Hans Worst, die 
maar al te vaak op de zinnelijke behoeften van het publiek inspeelde, was geen 
plaats in het toneel dat Gottsched voor ogen stond: ernstig, moreel verantwoord 

theater in de Moralische Wochenschriften).
133 Volgens H. Steinmetz, Gottsched, Schriften zur Literatur. Gesammelte Schriften von J.C. Gottsched, 6 

delen (Stuttgart 1977), deel 6, 323.
134 Steinmetz, J.Ch. Gottsched, Schriften, 3.
135 J.Ch. Gottsched, Versuch einer Critische Dichtkunst, in: J. Birke e.a. (ed.), J.Ch. Gottsched, Ausgewählte 

Werke, 15 delen (Berlijn 1973), deel 6, 186.
136 Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 253.
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toneel dat tot doel had zijn landgenoten op een hoger peil van beschaving te bren-
gen.137 Hij zag voor het toneel een educatieve, zedelijke taak weggelegd, mits 
verbeterd naar zijn maatstaven. Hij huldigde Horatius’ principe van ‘prodesse 
et delectare’, en legde daarbij de nadruk op het ‘prodesse’.138 Daarvoor was een 
‘Reinigung’ van het bestaande repertoire nodig.139 Dat kon alleen op de leest van 
Aristoteles: ‘Aristoteles habe das innere Wesen der Poeterey aufs gründlichste 
eingesehen’.140 In zijn verhandeling Versuch einer kritischen Dichtkunst (1730) 
formuleerde hij behalve maatschappelijke doelstellingen daarom ook nieuwe poë-
ticale richtlijnen uit, waarover meer in hoofdstuk drie.

Een belangrijk terrein waarop het toneel zedenvormend kon zijn, was het nati-
onaal-culturele. Bij Gottsched stonden de morele bedoelingen die hij met het the-
ater had in het teken van de wens een nationaal Duits theater te creëren. Hij wordt 
daarom wel de vader van het idee van een Duits ‘Nationaltheater’ genoemd, al be-
staat over de definitie daarvan geen overeenstemming.141 Globaal ging het erom 
een eenvormige nationale toneelstijl te realiseren. Die moest de Duitse natie op-
stuwen in de vaart der volkeren. De Duitse toneelpraktijk vond Gottsched maar 
schamel afsteken bij die elders in Europa. Italië had zijn opera, Frankrijk zijn 
Théâtre Français, Engeland zijn Shakespeare. Naar het voorbeeld van de Franse 
Académie Française, riep Gottsched dan ook een Deutsche Gesellschaft in het le-
ven, die moest zorgdragen voor toneel van kwaliteit met één standaard voor alle 
Duitse landen. De nationale kwestie groeide uit tot een belangrijk cultureel-maat-
schappelijk thema. Zij vormde een reactie op de versnippering van Duitsland, dat 
immers eigenlijk niet bestond: het was een verzameling grotendeels zelfstandig 
opererende vorstendommen. Het streven daaruit een culturele band te smeden is 
later omschreven als het verlangen naar een Kulturrnation, waarbij een gemeen-
schappelijke cultuur als bindmiddel moest dienen voor het creëren van nationale 
eenheid.142

In zijn Versuch einer kritischen Dichtkunst keurde Gottsched het af dat op de 
Duitse podia vooral buitenlandse toneelwerken te zien waren. Hij klaagde:

137 Geciteerd naar Krebs, L’idée de “Théâtre National”, 50 uit: ‘Voorwoord bij La Mort de Caton’, 7. Krebs 
wijst erop dat ‘pöbelhaft’ niet te eng gezien moet worden omdat Hans Wurst niet alleen bij het volk, maar 
ook bij het hof populair was.

138 T. Unger en H. Turk, Handeln im Drama (Göttingen 1993), 23.
139 Krebs, L’idée de “Théâtre National”, 29.
140 Unger, Handeln im Drama, 23.
141 Over Gottsched als vader van het idee voor het Nationaltheater: Krebs, L’idée de ‘‘Théâtre National’’, 

11-55; over het begrip ‘Nationaltheater’ zie: R. Meyer, ‘Das Nationaltheater in Deutschland als höfisches 
Institut. Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestimmung’, in: R. Bauer en J. Wertheimer (red.), Das 
Ende des Stegreifspiels-Die Geburt des Nationaltheaters. Ein Wendepunkt in der Geschichte des europäi-
schen Dramas (München 1983), 124-152.

142 Over het idee van de ‘Kulturnation’ zie: F. Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat (München 1962), 
10-26.
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Man muss sich nur über die sklavische Hochachting alles dessen, was ausländisch ist, 
erheben, die uns Deutschen bisher meher geschadet als genutzet hat. [...] so dörfen wir 
doch weder den Wälschen noch Engländern, das allergeringste nachgeben; es wäre denn 
in der Liebe unsers Vaterlandes: darinnen es uns jene unstreitig zuvor tun.143

Een belangrijk punt in het programma van de Deutsche Gesellschaft was dan ook 
het streven naar oorspronkelijke nationale toneelstukken. Er restte de Duitse to-
neelauteurs volgens hem niets anders dan te vertrouwen op hun eigen genie.144 

Gottsched bracht zijn ideeën in praktijk in de reeds genoemde Deutsche 
Schaubühne, waaraan behalve hijzelf ook zijn vrouw Luise Adelgunde Culmus 
(1713-1762), ook wel ‘Die Gottscheddin’ genoemd, en enkele anderen bijdragen 
leverden. De stukken werden uitgevoerd door het theatergezelschap van Caroline 
Neuber (1697-1760), dat hij voor dit doel in de arm had genomen. De serie stuk-
ken had als voorbeeld moeten dienen voor Duitse toneelschrijvers, maar miste 
zijn uitwerking. Volgens toneelcriticus en -schrijver Gotthold Ephraïm Lessing, 
die verderop uitgebreider ter sprake komt, had Gottsched paradoxaal genoeg de 
Fransen te veel geïmiteerd. Zijn zedelijke en nationaal-culturele doelstellingen 
werden wel de hele achttiende eeuw door onderschreven, maar over de manier 
waarop ze gerealiseerd moesten worden verschilden zijn navolgers van mening.

De Republiek: Van Engelen

Iemand die een belangrijke bijdrage leverde aan de theorievorming over het toneel 
in de Republiek was de doopsgezinde predikant, filosoof en schrijver Cornelis 
van Engelen (1722-1793). Hij staat hier om een aantal redenen in het middelpunt. 
Aan de hand van zijn Eene wysgeerige verhandeling over den Schouwburg (1775), 
een vurig pleidooi voor het Nederlandse theater, kunnen allereerst de gangbare 
argumenten voor en tegen het toneel in het algemeen geïllustreerd worden die nog 
jaren door zijn navolgers herhaald werden.145 Ze scheppen de achtergrond waarte-
gen de ontvangst van het Duitse toneel in onze streken moet worden gezien. Bo-
vendien gaf Van Engelen een belangrijke impuls aan de introductie van Duitse to-
neelstukken hier te lande. Verder doen zijn activiteiten denken aan de theorie en 
de praktijk van het Duitse theaterwezen, onder meer aan het werk van Gottsched. 
De parallellen tussen de Duitse en de Nederlandse doelstellingen laten zich aan de 
hand van zijn werk dus goed illustreren.

Van Engelens ideeën vonden wellicht zo’n grote weerklank omdat hij reeds een 
bekend schrijver en opiniemaker was voordat hij zijn Verhandeling publiceer-
de. Net als Gottsched stond hij in de verlicht-spectatoriale traditie en werkte ja-

143 Geciteerd naar Krebs, L’idée de “Théâtre National”, 12, uit: Gottsched, Versuch einer kritischen Dicht-
kunst. 

144 Ibidem, 12.
145 C. van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling over den Schouwburg (Amsterdam: Pieter Meyer, 1775).
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ren mee aan verschillende tijdschriften.146 In 1758 had hij zijn ambt van predikant 
neergelegd om zich volledig te kunnen wijden aan het schrijven van opiniërende 
bijdragen, waarmee hij meende een breder publiek voor zijn maatschappelijke 
ideeën te kunnen winnen dan via de kansel. Hij stond midden in de Verlichting en 
verkondigde een ideeëncomplex dat eigenlijk een praktische zedenleer behelsde 
voor het dagelijkse leven: een soort moraalfilosofie. Bij moraal dacht men in de 
achttiende eeuw aan allerlei deugden en gewoonten die een mens tot een goede en 
gelukkige burger konden maken. Van Engelen achtte het toneel naast de spectator 
een geschikt medium om die moraal aan te leren.

Van Engelens pleidooi voor de zedenvormende functie van het toneel diende 
tegelijkertijd als antwoord op de kerkelijke kritiek op het theater, die in de Repu-
bliek voornamelijk van gereformeerde zijde kwam:

gelyk de minste overdenking ons ligtelyk doet bemerken, dat ’er nauwelyks een kragti-
ger middel uittedenken is, om vooroordeelen te regt te brengen, wanbegrippen te her-
vormen, dwaasheden te verbannen, en der menschen denkwyze te verbeteren, dan een 
welbestierd Tooneel.147

Dat Van Engelen daarbij van de christelijke waarden geen afstand nam, zoals de 
Franse philosophes, blijkt uit het volgende fragment uit het begin van zijn betoog. 
Als aanvulling op de kerk was het toneel nuttig

om dat ’er altoos misbruiken en dwaasheden te bestraffen vallen, die te laag zyn voor 
den Predikstoel, en geschikt voor den Schouwburg, om dat ’er altoos Barriéres noodig 
zyn, waardoor der menschen aangeboren heerschlust beteugeld, en slaverny geweerd 
worden, om dat het altoos nuttig is om de schaamte en eerzugt aan te kweeken, om elk, 
die misdoet gevoelig voor schimp en schande te maaken, en eene borstweering voor de 
geweldigste driften op te werpen; en zie daar de bedoeling, zie daar het uitwerksel, van 
het Toneel!148

Het toneel zou de ‘geweldigste driften’, heerszucht, slavernij, eerzucht, schaam-
te, tegen kunnen gaan. Dan hoefde de preekstoel zich daar niet toe te verlagen. De 
vergelijking tussen toneel en kansel die Van Engelen hier gebruikt, waarbij de eer-
ste als meer geschikt tot lering uit de bus komt, was in die tijd een gebruikelijke 
manier van toneelverdedigers om de rechtzinnigen te raken.149 Hij wilde laten zien 
dat drama net zo’n goede uitwerking kon hebben op de beschaving van de mens. 
In de rest van Van Engelens betoog treffen we van die opvatting telkens nieuwe 

146 Hij was maker van De Denker (1764-1775) en mede-redacteur van De Rhapsodist (1771-1783), De Phi-
lanthrope [1760], De Philosooph (1766-1769) (Zie:, J.G. Frederiks en F.J. van den Branden, Biographisch 
Woordenboek de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde (Amsterdam 1888-1891) en W. van Bunge, 
Dictionary of seventeenth and eighteenth Dutch philosophers (Bristol 2003), 251-253, 837-840).

147 Van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling, 28, 29.
148 Ibidem, 11-12.
149 H. Haider-Pregler, Des sittlichen Bürgers Abendschule (Wenen 1980), 71. Zie ook W. Martens, Botschaft 

der Tugend, 172-185 en 480.
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varianten aan. Op hun beurt spraken de rechtzinnigen en fijnen trouwens van het 
toneelpodium als de kansel van de duivel.

Echter, het contemporaine toneel was volgens Van Engelen nog niet op zijn le-
rende taak berekend. Paradoxaal genoeg sluit hij zich in zijn kritiek aan bij zijn te-
genstanders. In een overzicht van het toneel vanaf de oudheid tot zijn eigen tijd 
wijst hij op het zedelijk verval daarbinnen. De Grieken waren volgens hem de 
meesters van de kunst, maar met de Romeinse blijspeldichters Plautus en Teren-
tius was de achteruitgang begonnen. Sindsdien was het niet meer goed gekomen 
met het toneel. Tot op heden hadden de toneelproducenten zich te zeer geconfor-
meerd aan de wensen van het grote publiek – een echo van Gottsched – of van de 
verwaande elite, in plaats van zelf de goede smaak op te leggen: 

Hoe zeer wy ons met de algemeene verbetering van het Toneel mogen vleijen, zyn wy 
egter nog verre af van een wenschelyken trap van volmaaktheid bereikt te hebben; en 
ik schroom niet te zeggen, dat de meeste, ja de beroemdste, Toneeldigters al het ver-
mogen van hunne konst geenszins gekend hebben; in plaats van den smaak te formee-
ren, hebben zy den heerschenden smaak veelal gevolgd, in plaats van de wet te geeven, 
hebben zy zig slaafsch aan de gunst van een bevooroordeeld Gemeen of verwaande 
Grooten onderworpen, en in plaats van de ondeugden aan te tasten, of verheven gevoe-
lens in te prenten, hebben zy zig tot het belagchelyke bepaald, of met den rang hun-
ner Personagien zoeken te schitteren. – Dog ik vervroeg myne aanmerkingen over de 
Hedendaagschen;150

Net als Gottsched verdedigde Van Engelen het toneel per se, niet dat van zijn ei-
gen tijd. Het contemporaine toneel zou ‘gezuiverd’ – in Gottscheds woorden: ‘ge-
reinigt’ – moeten worden, zodat er weer de juiste werking van uit kon gaan: ‘Maar 
helaas! ik spreek hier reeds van een verbeterden, van een gezuiverden, Schouw-
burg, zo als dezelve moet, zo als hy kan, wezen, maar, zo als ik erkenne, dat wy 
dien nog nooit gehad hebben.’151 Nederland had nooit een ‘gezuiverde schouw-
burg’ gehad. Volgens hem hadden slechts de omstandigheden het toneel onver-
antwoord gemaakt. Die betroffen niet alleen het spreekwoordelijke losbandige le-
ven van de acteurs, maar ook de houding van het publiek. Veel lieden bezochten 
de schouwburg met het oogmerk hun zinnelijkheid te bevredigen. Maar daarmee 
was er toch nog geen smet geworpen op de schouwburg zelf? Van Engelen maakt 
in zijn uitleg opnieuw gebruik van de vergelijking met de kerk:

Maar, vraagt men, gaat men alleen uit een gevolg dier behoefte van uitspanning, en met 
loffelyke oogmerken van herstel, naar den Schouwburg? Ik geloof voor het naast van 
neen! Dog zo het verkeerd gebruik van den Schouwburg eene reden tegen denzelven 
zy, hoe zullen wy het dan met de Kerk zelve maaken? Zoude het grootste gedeelte der 
menschen wel met loffelyke oogmerken ter Kerke gaan? […] Men gaat niet altoos, men 

150 Van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling, 5-6.
151 Ibidem, 12,13.
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gaat zelfs minst, met loffelyke oogmerken naar den Schouwburg; ik erken het, maar 
raakt dat den Schouwburg?152

De oorzaak van het probleem lag volgens Van Engelen niet bij het toneel zelf, 
maar bij de algemene smaak van het moment, die door pronk en overdaad veroor-
zaakt was: ‘Men doe my geen onregt! De Schouwburg heeft de driften ontzwag-
teld, niet bedorven. De Weelde verbastert die.’153 We kennen de klacht over weel-
dezucht uit het vertoog van de spectators. De bestrijding ervan vormde een van de 
speerpunten in de spectatoriale heropvoeding van de burger.154 Het idee van Van 
Engelen was, daarbij aansluitend, om de verdwaalde schapen in een ‘welbestierde 
Schouwburg’ de juiste normen en waarden aan te leren.

Wanneer de schouwburg eenmaal van alle onzedelijkheden was gezuiverd, zou 
de gebruikelijke kritiek van de rechtzinnige critici vanzelf verstommen. Sterker 
nog: goed toneel zou onmisbaar blijken voor het geluk van de mens. Die had ver-
maak nodig om eerst zelf gelukkig te worden en daarna anderen gelukkig te ma-
ken. Het zou zijn plezier in zijn dagelijkse bezigheden doen toenemen. Van Enge-
lens conclusie luidt dan ook dat vermaak plicht was: ‘Ik zal weder een stap verder 
gaan. Zodanige vermaaken te neemen is, in het onderstelde geval, niet slegts ge-
oorloofd, maar kan als een gedeelte van onzen pligt beschouwd worden.’155 Hij 
ging hierin verder dan Gottsched, bij wie immers het vermaak het moest afleggen 
tegen het nut.

Behalve de verdediging van de schouwburg als zedelijk verantwoord instituut, 
treffen we bij Van Engelen ook het andere leidmotief van Gottsched aan: de nati-
onaal-culturele kwestie. Dat paste in de Europese verlichtingsideologie die beide 
heren aanhingen. Het ging daarbij niet om nationalistische expansiedrift, zoals in 
de negentiende eeuw, maar om het benadrukken van de waardigheid van de eigen 
cultuur tussen alle andere. In ieder land gaf men een andere invulling aan deze ge-
dachte. In de Republiek, die in tegenstelling tot de Duitse landen meer een politie-
ke eenheid vormde, was er een andere aanleiding voor de groeiende aandacht voor 
de nationale cultuur: een gevoel van culturele achterstand ten opzichte van de bu-
ren. Volgens Van Engelen vormde een nationaal-cultureel besef een belangrijke 
waarde voor de beschaving van de burger. Voor toneelauteurs was in dit verband 
een belangrijke taak weggelegd:

 
Een regtschaapen Digter, door een waarlyk Patriottisch vuur bezield, zwaait, op het 
Tooneel byzonderlyk, den scepter van wysheid, menschenliefde, en grootmoedigheid, 
waar aan zelfs die geenen, die het Tooneel veroordeelen, hunnes ondanks zouden moe-
ten gehoorzaamen, zo zy daarby slegts verschynen dorsten.156

152 Ibidem, 24, 25.
153 Ibidem, 51.
154 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, 78.
155 Van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling, 22.
156 Ibidem, 29.
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Hij was ontevreden over het feit dat Nederlandse schrijvers geen oorspronkelijke 
toneelstukken bedachten, maar slechts Franse, Spaanse, Griekse of Latijnse stuk-
ken vertaalden of bewerkten:

Maar hoe verre is het ’er af, dat de meeste Digters, en dat de Toneeldigters byzonderlyk, 
gebruik maaken van dit hun uitgestrekt vermogen! Hoe weinigen hebben uit hun eigen 
hoofd en hart durven putten! Hoe hebben de onzen steeds de Franschen, de Spanjaar-
den, of de Grieken en Latynen, nagedagt!157

Zijn klacht stemt overeen met Gottscheds aansporing aan het adres van Duitse to-
neelauteurs op hun eigen genie te vertrouwen. Naast de oorsprong van de stukken 
wijst Van Engelen op de al dan niet nationale inhoud van de toneelstukken, wat 
Gottsched overigens achterwege liet. Hij wil behalve producten van eigen bodem 
de nationale cultuur ook inhoudelijk op het toneel vertegenwoordigd zien, door 
Nederlandse helden en zeden:

Maar waarom onze Tooneelen onophoudelyk met vreemde Helden gestoffeerd? Heb-
ben wy ook geen Vaderland? hebben wy ook geene groote Mannen? of zyn wy zo ver-
re reeds ontaard, dat onze harten van erkentenis niet gloeijen zouden jegens hen, aan 
welker moed en trouw wy, naast God, ons tegenwoordig geluk te danken hebben? Men 
hoone onze, waarlyk eerwaardige, Natie niet!158

Dan volgt een belangrijke passage. Het is opmerkelijk dat Van Engelen hierna 
met verve de politieke vrijheid in Nederland schetst die het volgens hem mogelijk 
maakte om die vaderlandse tragedies te schrijven. Dit kon volgens Van Engelen 
wél in de Republiek, in tegenstelling tot in Rome, want daar werd

de staat door monsters bestierd, en een Patriotisch Treurspel zoude de pas gesmoorde 
zugt tot vryheid weder aangeblaazen, en misschien de leuze tot opstand gegeeven heb-
ben; want daar is somtijds maar één goed Treurspel in een land noodig om eene geheele 
omkeering in eene snoode regering te maaken, en ’t is met reden, dat Tyrannen daar al-
toos bang voor zyn.159

Van Engelen lijkt voor deze politiek gerelateerde passage nu eens niet geïnspi-
reerd te zijn door Gottsched, maar door een Franse toneelschrijver: Louis-Sé-
bastian Mercier (1740-1814), en wel in negatieve zin. Het is tot nu toe onvermeld 
gebleven, maar Van Engelens verhandeling heeft een aantal opmerkelijke over-
eenkomsten, tot citaten aan toe, met Merciers Du théâtre, ou Nouvel essai sur l’art 
Dramatique (1773), eveneens een pleidooi voor het theater, dat een aantal jaren 
eerder was verschenen.160 De gelijkenis zit hem in de ideeën over de vorm en de 

157 Ibidem, 63.
158 Ibidem, 64.
159 Ibidem, 64.
160 L.-S. Mercier, Du theâtre, ou Nouvel essai sur l’art Dramatique (1773), facsimile (Hildesheim/New York 
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werking van het toneel. Er is alleen op het hier relevante politieke punt een be-
langrijk verschil: Van Engelen trekt andere conclusies dan Mercier. Hij gaat zelfs 
lijnrecht in tegen Merciers beweringen, die opruiend genoemd kunnen worden. 
Mercier pleit na de passage over de Romeinen, die ook bij hem voorkomt, juist 
wél voor het theater als middel voor het volk om in opstand te komen. Van Enge-
len laat deze mogelijkheid onvermeld en concludeert iets heel anders. Een verbod 
op politieke stukken, zoals bij de Romeinen, is in de Republiek niet nodig want

Wy beleeven die elendige tyden niet; wy mogen de gevoelens van vryheid, van Gods-
dienstige en burgerlyke vryheid, onverhinderd in malkanderens zielen inblaazen, wy 
mogen elkanderen onze handvesten en privilegiën herinneren, wy mogen Overheden 
zo wel als onderdaanen doen hooren, en zien, en voelen, dat wy allen Nederlanders, 
vrygevogten Nederlanders, zyn, dat wy allen een gezamenlyk belang hebben, dat na-
menlyk van onze wetten en constitutie handhaaven; wy moogen, ja wy moeten, dit, als 
regtgeaarde Ingezetenen, elk naar zyne vermogens doen, en niets is haatelyker, niets zal 
onzen ondergang meer berokkenen, dan die laauwheid, welke zo veelen onzer hier om-
trent laaten blyken.161

Het lijkt er dus op dat Gottscheds zedelijke en nationale speerpunten Van Enge-
len meer aanstonden dan de politieke van Mercier.

De Spectatoriaale Schouwburg

Na deze uitvoerige uiteenzetting over zijn doelstellingen komt Van Engelen tot 
de beschrijving van het toneel dat hij voor ogen heeft: het burgerlijk drama. In het 
volgende hoofdstuk komt aan bod wat deze nieuwe vorm van toneel inhield en 
hoe ze verschilde van het oudere toneel. Hier wordt uiteengezet hoe Van Enge-
len zijn betoog kracht bijzette door de uitgave van toneelteksten. Eene wysgeerige 
verhandeling over den Schouwburg fungeerde namelijk als inleiding op een ne-
gendelige serie vertalingen, De Spectatoriaale Schouwburg (1775-1791). Hiermee 
wilde Van Engelen de Nederlandse toneelschrijvers stukken ten voorbeeld geven, 
wat weer aan Gottscheds Deutsche Schaubühne doet denken. Uit de serie blijkt 
zijn grote belangstelling voor de Duitse toneelproductie. Het eerste deel bestaat 
meteen al uit drie vertalingen uit het Duits. In totaal komt de meerderheid van de 
stukken van de Duitse landen vandaan.162 In hoeverre zijn uitgever, Pieter Meyer, 
hier de hand in heeft gehad valt moeilijk te achterhalen.

In het vervolg van Van Engelens serie, De Nieuwe spectatoriaale schouwburg 
(1791-1801), wordt gewezen op de internationale samenstelling van de bundel 

1970). Er is op overeenkomst gewezen door A. Wijngaards, ‘De wijsgerige verhandeling over de schouw-
burg (1775), pleidooi voor een vernieuwd, modern toneel door Cornelis van Engelen’, in: Spektator 6 
(1976/1977), 74-96. 

161 Van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling, 64-65.
162 Namelijk 31 toneelstukken van de 64, overigens direct gevolgd (24) door die van Franse herkomst.
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en het doel om daarmee Nederlandse toneelschrijvers te inspireren. De anonie-
me schrijver van het voorwoord bij de nieuwe reeks meldt hetzelfde oogmerk te 
hebben als ‘onze voorganger Pieter Meijer met de uitgave van de negen eerste de-
len’.163 Hij zag zijn werk dus als een vervolg op de eerste serie, die in opdracht van 
Van Engelen was samengesteld. Het is onzeker of Van Engelen, die kort na de ver-
schijning overleed, aan de continuatie heeft meegewerkt, maar waarschijnlijk tot 
1793. De doelstelling luidde al volgt:

163 Anon., Nieuwe Spectatoriaale Schouwburg (1791-1801), deel 21 (Amsterdam: d’Erven P. Meijer en G. 
Warnars, 1791), inleiding.

Afb. 9. Cornelis van En-
gelen, De Spectatoriaale 
Schouwburg, deel I (1775-
1791) (uba). 
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[...] onzen Landgenooten met de beste Tooneelstukken der Franschen, Engelschen en 
Duitschers, en inzonderheid met zodanigen, welke sedert eenige jaren, onder den naam 
van Drames, of tafereelen van het Burgerlyk leven, zyn te voorschyn gekomen, bekend 
te maken; waarmede wy, zo wy ons vleijen durven, den Nederduitschen Minnaaren van 
het Tooneel geen’ geringen dienst gedaan hebben. Immers zoals voor schilderliefheb-
bers het aangenaam is om verschillende schildermanieren te leren, zo kan het ook voor 
toneelminnaars niet onaangenaam zijn om de verscheiden smaak van de buitenlanders 
te leren. Dit is een der hoofdbedoelingen van de spect. schb. Hierin ligt ook de reden 
waarom er nu en dan stukken tussenzitten die wij anders, wegens een te grote uitvoerig-
heid, of het vreemde nationale, niet voor anderen zouden gekozen hebben.164

De toevoeging ‘Hierin ligt ook de reden waarom er nu en dan stukken tussen-
zitten die wij anders, wegens […], of het vreemde nationale, niet voor ande-
ren zouden gekozen hebben’ is een verontschuldiging. En het lijkt wel of die is 
opgeschreven met de kritiek van Lessing op Gottsched in het achterhoofd. De 
zwaarste kritiek van de eerste op de laatste in zijn zeventiende Literaturbrief was 
immers dat Gottsched te veel op het Franse theater georiënteerd was om zijn na-
tionale doelstelling te kunnen realiseren.165 In dit voorwoord wordt het gras voor 
de voeten weggemaaid van Nederlandse critici die eventueel vergelijkbare bezwa-
ren hadden.

2.5 De Toneelkritiek

De Duitse toneelkritiek

Gottsched legde de basis voor de theaterkritiek, die in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw tot ontwikkeling kwam. Het duurde niet lang of zijn ideeën wer-
den opgepakt door een groeiende schare burgers die hun mening over het toneel 
aan de wereld kenbaar wilden maken via tijdschriften. De criticus Johann Frie-
drich Schink (1755-1835) schreef in 1781: ‘Man hat wohl nie mehr über und für 
das Theater geschrieben, als in diesen Zeitläuften.’166 Volgens theaterhistorici le-
verde de kritiek een belangrijke bijdrage aan de groei van de openbare menings-
vorming.167 Zij volgen daarbij in grote lijnen de cultuursociologische theorie van 
Jürgen Habermas, al wil Heßelmann die op een aantal punten aanscherpen.168 
Volgens deze theorie speelde de kunstkritiek, waar de theaterkritiek onderdeel 
van uitmaakte, een grote rol in het ontstaan van een publiek forum waar iedere 

164 Ibidem.
165 Waarin Lessing overigens helemaal de plank missloeg, aldus Krebs, L’idée de “Théâtre National”, 191-

202.
166 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 9.
167 Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 260 e.v; Heßelmann, Gereinigtes Theater, 69-75; Krebs, ‘Die 

frühe Theaterkritik’, 463-483.
168 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (Neuwied/Berlijn 1962).
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burger zijn mening over kunst kon ventileren. Op den duur zou de burger er zelfs 
kritiek op de maatschappij en het landsbestuur hebben kwijt gekund.

Habermas’ theorie wordt in ieder geval in kwantitatieve zin onderschreven. De 
explosieve toename van toneelkritische teksten in de tweede helft van de eeuw is 
inderdaad onmiskenbaar. Behalve in de talloze navolgingen van Gottscheds Mo-
ralische Wochenschriften groeide de aandacht voor toneel ook in aparte rubrie-
ken van de algemeen-culturele tijdschriften. Bovendien kwam er een zelfstan-
dige toneelpers op. Het blad Beyträge zur Historie und Aufnahme des Theaters 
(1750) van Mylius en Lessing wordt gezien als het prototype van het gespeciali-
seerde toneeltijdschrift. Het was encyclopedisch van karakter en bracht de lezer, 
die hierover tot nu toe nauwelijks geïnformeerd was, kennis bij over het toneel 
door middel van historische overzichten, biografieën van belangrijke toneelspe-
lers, fragmenten uit klassieke en moderne Europese toneelstukken en theoretische 
traktaten. Tevens beoogden de auteurs regels te formuleren op grond waarvan ei-
gentijdse stukken beoordeeld konden worden en toneelschrijvers hun stukken 
moesten schrijven.

Deze eersteling van Mylius en Lessing bereikte zijn doel echter niet en hield 
al na een jaar op te bestaan. De jaren daarna kwamen steeds meer publicaties op 
de markt met titels als ‘Journal’, ‘Zeitschrift’, ‘Kalender’, ‘Almanach’, ‘Taschen-
buch’, Chronik’, Briefe’, Beiträge’, ‘Tagebuch’, ‘Magazin’, ‘Annalen’, ‘Epheme-
riden’, die zich aan de toneelspeelkunst wijdden.169 De toneeljournalistiek bleef 
echter nog vaak steken in tamelijk oppervlakkige stukken en verviel soms zelfs tot 
roddel over het wel en vooral het wee van acteurs en theatermakers.

Met de verschijning van Lessings Hamburgische Dramaturgie (1767) lijkt zich 
echter een cesuur af te tekenen.170 Lessing, die zich de slechte staat van de kritiek 
aantrok, kondigde zijn werk als volgt aan:

Wahrlich, ich betaure meine Leser, die sich an diesem Blatte eine theatralische Zeitung 
versprochen haben, so mancherley und bunt, so unterhaltend und schnurrig, als eine 
theatralische Zeitung nur seyn kann. Anstatt des Inhalts der hier gangbaren Stücke, in 
kleine lustige oder rührende Romane gebracht; anstatt beyläufiger Lebensbescheibingen 
drolliger, sonderbarer, närrischer Geschöpfe, wie die doch wohl seyn müssen, die sich 
mit Komödienschreiben abgeben; anstatt kurzweiliger, auch wohl ein wenig skandalö-
ser Anekdoten von Schauspielern und besonders Schauspielerinnen: anstatt alle dieser 
artigen Sächelchen, die sie erwarteten, bekommen die lange, ernsthafte, trockne Kri-
tieken über alte bekannte Stücke; schwerfällige Untersuchungen über das, was in einer 
Tragödie syn sollte und nicht seyn sollte; mit unter wohl gar Erklärungen des Aristo-
tels. Und das sollen sie lesen? Wie gesagt, ich betauere sie; sie sind gewaltig angeführt!171

169 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 12. Voor een bibliografie van de Duitse theaterperiodieken zie: W.F. 
Bender, S. Bushoven en M. Huesmann (red.), Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts. Bibliographie und 
inhaltliche Erschließung deutschsprachiger Theaterzeitschriften, Theaterkalender und Theatertaschen-
bücher, 8 banden (München etc.) 1994-2005).

170 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 8-9.
171 Geciteerd naar Heßelmann, Gereinigtes Theater, 12-13.
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Als vaste dramaturg van het Hamburgische Nationaltheater volgde en beoordeel-
de Lessing de verschillende voorstellingen. Wekelijks gaf hij in zijn periodiek niet 
alleen feitelijke informatie maar besteedde hij ook uitgebreide, serieuze aandacht 
aan de enscenering. Hiermee was een nieuw soort theaterkritiek geboren. Zijn 
werk wordt in de meeste literatuur- en theatergeschiedenissen als voorbeeldig be-
schouwd.172 Ook in zijn eigen tijd werd hij als inspirator gezien van vele recen-
senten. In de woorden van de literator Friedrich Nicolai: ‘[…] Seit Lessing Seine 
Hamburgische Dramaturgie schrieb, hat jedes kleine wandernde Theater in Deut-
schlands seinen Dramaturgen.’ In de jaren zeventig van de achttiende eeuw brak 
de bloeitijd van het genre aan. In Lessings kielzog stonden talloze dramaturgen op 
die bladen uitgaven met ‘dramaturgie’ en de plaatsnaam van het betreffende thea-
ter in de titel.173 In de loop der jaren ging men spreken van een ‘Theatromanie’ of 
een ‘Theaterwut’, zoals Johann Kaspar Riesbeck in 1783:

[…] dass Deustchland seit einigen Jahren mit einer Art von Theaterwut befallen ist. 
Da werden die Buchläden von Zeit zu Zeit mit einem ungeheuren Schwall von neu-
en Schauspielen, Dramaturgien, Theateralmanachen, Theaterchroniken und Journalen 
überschwemmt, und in den Katalogen neuer Bücher nehmen die Theaterschriften allzeit 
richtig den dritten Teil ein.174

Naast toneelstukken en zelfs hele romans waarin een beeld van het toneelleven 
gegeven werd, waren de tijdschriften een belangrijk onderdeel van die ‘Theater-
wut’. Overigens bleven de roddelrubrieken in trek. De lezer had een grote honger 
naar informatie over nieuw uitgekomen toneelstukken, acteurs, personele wisse-
lingen in de theaters en (niet het minst) in achterklap.175

Dat het theater volgens Habermas tot een breed forum uitgroeide, waar iedere 
burger zijn mening over de dramatische kunst kwijt kon, is hiermee wel geïllu-
streerd. Maar op het punt van de maatschappijkritiek behoeft zijn theorie volgens 
Heßelmann enige aanpassing.176 Habermas beschrijft de unanieme kritiek van 
de burger op de adellijke suprematie. Het opkomende burgerlijke toneel zou de 
identiteit van de burger hebben gevestigd en hem hebben gesterkt in een nieuwe 
mondige houding. De criticus speelde in dit proces een belangrijke rol. Hij was de 
kunstrechter die tegelijk als leraar en zegsman van het publiek optrad. Maar dit is 
een vereenvoudigde voorstelling van zaken, die Habermas ook nog eens baseerde 
op de situatie in Engeland en Frankrijk. In het staatkundig versnipperde Duitse 
cultuurgebied bestonden verschillende sociale, economische en politieke omstan-
digheden en werd dientengevolge op uiteenlopende manieren gedacht over bij-

172 Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 260-261; Krebs, L’idée de “Théâtre National”, 167-191; Krebs, 
‘Die frühe Theaterkritik’, passim. Heßelmann, Gereinigtes Theater, passim.

173 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 8.
174 Geciteerd naar Heßelmann, Ibidem, 9.
175 Ibidem, 9.
176 Ibidem, 73 e.v.
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voorbeeld de rol van de criticus en de verhouding tussen adel en burger, om over 
de definitie van dat begrip ‘burger’ nog maar te zwijgen. Ook de manier waarop 
de wereld op het toneel gestalte kreeg was onderwerp van discussie. De Duitse 
praktijk was dus weerbarstiger dan Habermas suggereert. 

Dat er onder burgers en recensenten allerminst overeenstemming bestond, 
blijkt uit de behandeling van het reeds besproken centrale thema in de kritiek: de 
goede smaak. Aanvankelijk was het gemeengoed dat de criticus het publiek hier-
in moest onderwijzen. Zowel op esthetisch als op ethisch gebied werd hij geacht 
het goede voorbeeld te geven. Gottsched had hierin de weg gewezen. Die had zich 
immers geafficheerd als kunstrechter en zedenleraar. Ook het grote voorbeeld 
Lessing koos deze positie als uitgangspunt en hierin werd hij door elke zichzelf 
respecterende criticus gevolgd. Zoals uit de talloze expliciete uitingen in de inlei-
dingen en verantwoordingen van de tijdschriften blijkt, meende nagenoeg iedere 
recensent de waarheid in pacht te hebben. In deze zin komt Habermas’ voorstel-
ling van zaken overeen met de contemporaine idealen. Maar de achttiende-eeu-
wers zelf signaleerden al dat er allerminst sprake was van eensgezindheid over 
de goede smaak of over de vorm van een nationale theaterstijl.177 Dit was volgens 
velen te wijten aan het slechte functioneren van de recensenten. Het was zeer de 
vraag in hoeverre de talloze beoefenaars van de theaterkritiek op hun taak waren 
berekend. Zo meende de toneelspeler en artistiek leider Johann Franz Brockmann:

Ueber das Theater zu urtheilen und zu schreiben, das sieht so leicht aus, beinahe so 
leicht, wie für das Theater zu schreiben. Und gleichwohl giebt es unter den Millionen 
Critikern so wenig ächte Kunstrichter, gleichwohl sind unter den tausendmal tausend 
Theaterstücken so äusserst wenige, welche Probe halten.178

Behalve over de onkunde klaagden de critici zelf steen en been over de partijdig-
heid van hun collega’s. Die zouden zich laten leiden door persoonlijke motieven. 
Zij kraakten acteurs af waar zij nog een appeltje mee te schillen hadden of lieten 
zich beïnvloeden door de schoonheid van een actrice: ‘Hier lockt dem Theater-
zoilus eine schöne Wade, und dort ein offener Busen sienen Beifall ab.’179 Ande-
ren afficheerden zich geheel met één bepaald theatergezelschap, dat vervolgens als 
enige nog hun goedkeuring kon wegdragen. De vermeende onkundigheid en par-
tijdigheid van de criticus deed af aan zijn pretentie de theatermaker, de lezer en de 
toeschouwer esthetisch en zedelijk te scholen en het Duitse cultuurgebied een ori-
gineel nationaal theater te schenken met een eigen, unaniem gehuldigde stijl. Want 
deze drieledige doelstelling lag sinds Gottsched nog steeds aan de basis van de to-

177 Voor een beknopt overzicht van de contemporaine discussie over de functionering van de theaterkritiek 
zie: Krebs, ‘Die frühe Theaterkritik’.

178 Geciteerd naar Heßelmann, Gereinigtes Theater, 75-76.
179 Geciteerd naar ibidem, 82. Zoilus, [ca. 400-320 v. Chr.] was een Thracische redenaar en criticus, naar wie 

in de achttiende eeuw nog onredelijke critici vernoemd werden; J.H. Zedler, Universallexikon aller Wis-
senschaften und Künste, 64 delen (1731-1754), deel 63, 90.
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neelkritische activiteit. Op de vraag hoe die nationale theaterstijl er dan uit moest 
zien, werden kortom vele antwoorden gegeven, die in het vervolg van deze studie 
aan bod zullen komen.

Voor zo’n zware taak moest een criticus dus goed beslagen ten ijs komen. Daar-
om werden eisen gesteld aan zijn eigenschappen en handelwijze. Hij moest bele-
zen zijn en vertrouwd zijn met de praktijk van het theater, idealiter zelfs als acteur 
of dramaturg gewerkt hebben. Ook moest hij over mensenkennis beschikken. Al-
leen als hij gezegend was met deze eigenschappen, was hij in staat zijn standpun-
ten te onderbouwen en redelijk en objectief te zijn.180 Dat roept de vraag op wat de 
achtergrond van de critici was. Om met hun grote voorbeeld te beginnen: nadat 
Lessing verscheidene malen een studie had gevolgd, werd hij schrijver en wel ‘ein 
freier Schriftsteller’, wat inhield dat hij een van de hoven onafhankelijke positie in-
nam en niet de woordvoerder van een of andere mecenas was. Van schrijven kon 
men ondanks het groeiende lezerspubliek echter niet leven, en zo werd zijn leven 
getekend door het zoeken van baantjes, aanbevelingen en het voeren van sollicita-
tiegesprekken.181

De Nederlandse toneelkritiek

Net als Gottsched had Van Engelen het toneel ingezet om zijn verlichtingspro-
gramma onder een breed publiek te verspreiden en zo de burger mondiger te ma-
ken. Het is echter de vraag in welke mate het theaterwezen in de Republiek net als 
in de Duitse landen uitgroeide tot een publiek forum met meer deelnemers dan 
voorheen. Op grond van andere, reeds besproken gegevens, zoals de toename van 
het aantal theaters en de contemporaine uitspraken over de bloei van het theater-
leven, lijkt inderdaad sprake te zijn geweest van een verbreding van het publiek. 
Maar de bijdrage daaraan van de theaterjournalistiek is onzeker, want die lijkt 
zich hier op kleinere schaal te hebben ontwikkeld dan in het Duitse cultuurge-
bied. Afgaande op de overgeleverde tijdschriften was het immers bijna alleen het 
Amsterdamse theater dat besproken werd. In het onderzoek naar de boeken- en 
tijdschriftenbranche in het algemeen, waaronder ook de toneeljournalistiek valt, 
betwijfelt men toch al ten zeerste of in de Republiek wel sprake was van een groei 
van het lezerspubliek, die aan de basis zou liggen van wat de leesrevolutie wordt 
genoemd.182 Wel nam het aantal titels toe, maar waarschijnlijk kwam dat eerder 
doordat de reeds bestaande lezerselite meer verschillende werken ging lezen dan 
voorheen: de veranderende leesattitude van intensief naar extensief leesgedrag.183 

180 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 82-85, 90.
181 W. Barner, G.E. Grimm e.a., Lessing. Epoche, Werk, Wirkung (München 1987), 103.
182 Over de leesrevolutie in het Duitse cultuurgebied zie: R. Engelsing, Der Bürger als Leser. Lesergeschichte 

in Deutschland 1500-1800 (Stuttgart 1974). Voor een overzicht van het onderzoek naar de leesrevolutie in 
Nederland zie: De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 29.

183 G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830 (Denhaag 1995); voor 
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Zo zou het best kunnen dat de elite van lezers die al bestond nu ook een toneel-
tijdschrift ging lezen, in plaats van dat nieuwe groepen lezers geïnteresseerd raak-
ten in toneelkritiek en zo betrokken raakten bij een nieuw openbaar forum.

Maar deze scepsis over de groei van het Nederlandse lezerspubliek neemt niet 
weg dat er een gespecialiseerde theaterkritiek op gang kwam. Daarvan een alge-
meen beeld te geven is hier om twee redenen gewettigd. In de eerste plaats om-
dat de kritiek een opvallende rol speelde in de receptie van het Duitse toneel, in 
de tweede plaats vanwege het feit dat in de Nederlandse toneeljournalistiek dui-
delijke echo’s te horen waren van de Duitse. Omdat de belangrijkste recensenten 
in de rest van deze studie nog nader aan het woord komen over vorm, inhoud en 
spelwijze van het toneel, zal het hier gaan over de algemene kenmerken en doel-
stellingen van de bladen. Daarin kwamen de Nederlandse tijdschriften niet alleen 
met elkaar, maar ook met de Duitse, opvallend overeen. Achtereenvolgens komen 
aan bod: de zedelijke, esthetische en nationaal-culturele doelstelling, de expliciete 
Duitse invloed en ten slotte de klachten over het hoge roddelgehalte, de partijdig-
heid en de commerciële belangen. De verschillende elementen worden toegelicht 
aan de hand van citaten uit een tijdschrift dat deze het beste illustreert. Zo passe-
ren bijna alle Nederlandse toneeltijdschriften de revue.

Net als in het Duitse cultuurgebied begon de toneelkritiek hier te lande met 
aparte rubrieken in spectators en in algemeen-culturele tijdschriften, zoals de Va-
derlandsche Letteroefeningen (1761-1876) en in de Nederlandsche (later Vader-
landsche) Bibliotheek (1774-1811). De informatie beperkte zich tot het noemen 
van een pas verschenen toneelwerk en de beschrijving van de inhoud, met hier en 
daar een summier oordeel over de zedelijke waarde van het stuk. Deze beoorde-
ling geschiedde slechts op basis van het lezen ervan. In 1762 verscheen het eerste, 
anonieme toneelkritische tijdschrift, weliswaar in het begin als bijlage bij een al-
gemeen-cultureel tijdschrift, de Boekzaal der Heeren en Dames (Zaltbommel), 
maar spoedig apart gebundeld als Schouwburg-nieuws (1762).184 In de eerste num-
mers staan slechts inhoudsbeschrijvingen van stukken. Later wordt ook de kostu-
mering en het stemgebruik in een opvoering beschouwd. Aan het eind van het jaar 
kwam de redactie ook met nieuwsberichten, mogelijk uit concurrentievrees voor 
een nieuw verschenen toneelblad: de Hollandsche Tooneel-beschouwer (1762-
1763), een vertaalde versie van het Franse Oberservateur des Spectacles, dat op-
voeringen van Franse toneelspelers in Den Haag en Amsterdam besprak. Maar de 
verschijning van Schouwburg Nieuws was in ieder geval een belangrijke ontwik-
keling. De Nederlandse podiumpraktijk werd zodoende verbonden met een be-
langrijk orgaan van de Verlichting: de periodieke pers. Omdat er geen recensies of 
aankondigingen van Duitse toneelstukken in stonden zal deze voorloper verder 
buiten beschouwing worden gelaten.

een overzicht van het onderzoek naar de leescultuur zie: De Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers, 23-30.
184 Het hiernavolgende is ontleend aan A. Hanou, ‘Juli 1762. Publicatie van Schouwburg Nieuws’, passim.
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Het zou nog een tijd duren voordat er opnieuw uitgebreide, zelfstandige to-
neeltijdschriften verschenen, laat staan gevallen waarin gerept wordt over Duits 
toneel. De Ryswyksche vrouwendaagsche Courant verscheen in 1774.185 In de ja-
ren tachtig en negentig kwamen er wel steeds meer zelfstandige titels op de markt 
waarin het toneel (nagenoeg) de belangrijkste plaats innam, zoals De Lachebek 
in agttien vrolyke en schertsende vertoogen (1780-1781), Nederduitsche dicht- en 
tooneelkundige Bibliotheek (1781), Nederlandsche dicht- en toneelkundige wer-
ken (1785-1787).186 Het valt direct op dat het spectatoriale, zedenvormende en po-
pulariserende ideaal nog steeds aan de stimulering van het toneel ten grondslag 
lag, gezien de expliciete en impliciete verwijzingen naar Van Engelen. Dat is niet 
alleen te zien aan bijvoorbeeld een titel van een toneeltijdschrift als De Tooneel-
spectator (1792), waarin aan het spectator-karakter gerefereerd wordt. De auteur, 
de toneelschrijver Johannes Nomsz, heeft het ook letterlijk over Van Engelens 
idealen. Hij is negatief over de tot dan toe verschenen bijdragen over het Neder-
landse toneel (mogelijk doelt hij op de oppervlakkige rubrieken in de algemeen-
culturele tijdschriften). Maar er zijn uitzonderingen:

Evenwel hebben niet allen die in ons vaderland over het Tooneel hebben geschreven, 
zich aan soortgelijke zwakheden schuldig gemaakt: in den Philantrope, in den Denker, 
in den Philosooph, papieren die ons vaderland eere hebben aangedaan, word op eene 
eedle wijze gehandeld over het Tooneel, in den smaak van den Engelschen Spectator.187

Nomsz was blijkbaar geïnspireerd door Van Engelen, de auteur van de genoemde 
bladen, omdat hij hem als autoriteit aanhaalt. Zijn stemming was alleen niet zo op-
timistisch meer als die van zijn voorganger. Hij vervolgt: ‘Dan, hoedanig was de 
uitslag? Hebben zy de Engelschen wyzer, deugdzamer, en braver gemaakt? Wie 
zal dat durven beweren?’188 Vervolgens zegt hij dat deze aandacht voor het toneel 
ook in Amsterdam nog niet heeft geleid tot een verbetering van de zeden. In deze 
negatieve visie op het toneel en het publiek stond Nomsz niet alleen. Ook Jan Fre-
derik Helmers (1767-1813), de vermoedelijke auteur van het tijdschrift de Am-
sterdamse Nationale Schouwburg (1795), maakt zich zorgen over de zedenvor-
mende werking van het hedendaagse toneel, want

185 Ryswyksche vrouwendaagsche Courant. Wordt uitgegeven by de meeste Boekverkopers. Duitsland en 
aangrenzende ryken, nr. 1-24 (Schiedam: L. Schmit en Middelburg: Gillissen en Bohemer enz., 1774).

186 De Lachebek in agttien vrolyke en schertsende vertoogen, nr. 1-18 (Amsterdam: s.n., 1780-1781); Ne-
derduitsche dicht- en tooneelkundige Bibliotheek, behelzende vryë en onpartijdige beöordeelingen van 
poëtische werken, tweemaandelijks (Amsterdam: A.J. van Toll, 1781); Nederlandsche dicht-en toneelkun-
dige werken van het Genootschap Door natuur en kunst, 3 delen (Amsterdam: s.n., 1785-1787).

187 Nomsz, De Tooneelspectator, 1.
188 Ibidem.
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Ieder huisvader heeft ’er belang bij. Gy, goede vader! Zend uwen zoon naar den 
Schouwburg, niet om deugdzamer te worden, want dit is een overdreven denkbeeld, 
maar om tenminste eenige uren in een onschuldig vermaak door te brengen.189

Vervolgens waarschuwt hij de vader, want het is niet zoals hij denkt: ‘Weinig 
denkt gy dat hy daar […] de bloedschande hooren verdedigen, het huwelyk hoo-
ren bespotten, en de kuischheid als belagchelyk zal hooren voorstellen.’190

Er was eigenlijk geen enkel toneeltijdschrift dat een ethisch-poëticale doelstel-
ling níét huldigde, al wilden de critici die soms op verschillende manieren verwe-
zenlijken. Dit gold ook voor de algemeen-culturele tijdschriften en de zelfstandige 
toneeltijdschriften van na 1800. Of we nu de Algemeene Vaderlandsche Letteroe-
feningen (1791-1811) opslaan of De Tooneelkijker (1816-1819), het morele ge-
halte vormt doorgaans de maatstaf voor de beoordeling van het gerecenseerde 
stuk. De enige vragen die beantwoord werden waren of ‘hij’ ‘haar’ wel of niet 
kreeg en of het betreffende werk een zedelijke werking bezat.191 Volgens Helmers 
(in de Amsterdamse Nationale Schouwburg) was dat een evident uitgangspunt: 

Te willen beweeren dat in eene groote en volkryke stad een schouwburg volstrekt 
noodzakelyk is, dat aldaar de smaak gezuiverd en verbeterd word, dat een welingerich-
te schouwburg tot eene school der zeden kan verstrekken, dat men aldaar den mensch 
en zyne hartstogten leert kennen, het edele en schoone beminnen, het kwade schuwen, 
is overtollig: niemant, die eene beschaafde en geregelde opvoeding gehad heeft, twyfelt 
hier meer aan.192

De zedelijke malaise op het toneel werd door de meeste recensenten geweten aan 
een gebrek aan zuivere of goede smaak. Net als in de Duitse, blijken in de Neder-
landse toneeljournalistiek de esthetische idealen verstrengeld met ethische uit-
gangspunten. Zo gaf ook de eerder geciteerde Nomsz als verklaring voor de gerin-
ge opvoedende werking van het toneel dat

sommigen, die het Bestuur des Amsterdamschen Schouwburgs op zich genomen had-
den, naar ons inzien, geenszins dezen kieschen smaak, dat fyne gevoel, het schoone en 
edele, dat geöefend vernuft, bezaten, ’t welk wy gaarne in besturers van zodanig een ge-
sticht wenschten aan te treffen.193

Het ideaal van de kunstrechter die als enige de goede smaak bepaalde, werd ook 
in de Republiek geventileerd, bijvoorbeeld door Barbaz in zijn Amstels Schouw-

189 J.F. Helmers, De Amsteldamse Nationale Schouwburg (Amsterdam: Uylenbroek, 1795), 35. Over Hel-
mers en het auteurschap van dit tijdschrift zie: M. van Hattum, Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven 
en werk van een Amsterdamsche wereldburger (Amsterdam 1996), 50-51.

190 Ibidem.
191 De term ‘zedelijk’ moet hier net als ‘moraal’ opgevat worden in de ruime achttiende-eeuwse zin van het 

woord.
192 Helmers, De Amsteldamse Nationale Schouwburg, 4.
193 Ibidem.
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tooneel. Hij was naar eigen zeggen goed op de hoogte van alle belangrijke Euro-
pese toneelschrijvers- en critici, en elders in zijn blad verwijst hij onder anderen 
letterlijk naar Lessing. Overigens wilde hij deze kennelijk bekende Duitse criticus 
niet volgen in diens smaak: 

Ondertusschen, men behoeft slechts den naam van Lessing te hooren noemen, om te 
begrypen dat ’er in dat zelfde stuk overvloed van fyn vernuft word gevonden; doch het 
is misbruikt vernuft: waar is hier de natuur? Waar het gezond oordeel? Waar de goede 
smaak? enz.? enz.?194

Lessings landgenoten waren voor hem evenmin een voorbeeld. Naar aanleiding 
van een toneelstuk van Iffland oppert hij:

doch men mocht hen [de Duitsers] alzulke voortbrengselen gerust voor henzelven al-
léén laten behouden, want zy smaken onze verstandige landgenooten zo niet, die ten 
minste hierdoor betoonen hunne nageburen in goeden smaak vóóruit te zyn.195

Let ook op de autoriteit die hij zichzelf aanmatigt ten aanzien van de nationale 
smaak. Dit brengt ons op de nationaal-culturele doelstelling. Het smaakdebat was 
gekoppeld aan de vaderlandse aspiraties van de critici. In deze bezielde uitspra-
ken schemert het verband door dat gelegd werd met het groeiende nationale senti-
ment. Goede smaak was één unanieme, nationale smaak, of zou dat moeten zijn.196 

Wat die nationale smaak ook mocht inhouden, in ieder geval is duidelijk dat die 
naar de mening van de meeste critici niet mocht worden ingevuld door de Duit-
se buren. Het streven van Van Engelen naar meer oorspronkelijk Nederlands to-
neelwerk was, tot groot verdriet ook van de toneelcritici na hem, nog niet gere-
aliseerd.197 Er verschenen wel stukken van Nederlandse origine. Pieter ’t Hoen 
bracht zelfs een hele serie uit getiteld, Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behel-
zende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden, 
maar die stukken werden nauwelijks opgemerkt, laat staan vaak gespeeld.198 Mis-
schien dat men daarom ook niet uitgediscussieerd raakte over de nationaal-cultu-
rele waarde van het toneel. Vanaf de jaren tachtig zwaaide men op alle maatschap-
pelijke en culturele fronten met de vaderlandse vlag en uitte men ideeën over de 
Hollandse natie. Net als bij Van Engelen werd het toneel door velen als middel 
aangewezen om nationaal besef bij de burger aan te kweken. Maar waar Van En-
gelen nog enthousiast Duitse toneelstukken had vertaald en laten uitbrengen om 

194 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 255.
195 Ibidem, 228.
196 Zie hierover ook E.A. Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 

1800 (Zutphen 2010).
197 Dit signaleerde ook J.J. Kloek, ‘Vaderland en letterkunde. 1750-1800’, in: N.C.F. van Sas (red.), Vader-

land. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999), 237-274, aldaar 268.
198 P.T.H., Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der 

Nederlandsche zeden, 2 delen (Amsterdam: Izaac de Jongh, 1782 [-1790]).
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als voorbeelden te dienen voor de eigen productie, sloeg de stemming ten aanzien 
de Duitse toneelproductie in de latere toneelperiodieken geheel om. Zoals gezegd 
werd Nederland in de laatste decennia van de eeuw overspoeld met vertalingen uit 
het Duits en het Frans, terwijl de weinige stukken van Nederlandse makelij maar 
mondjesmaat hun weg vonden naar het publiek. Die Duitse ‘invasie’ was in de tijd 
van Van Engelen nog niet aan de orde.

Ook in de algemeen-culturele tijdschriften kregen nationale stukken verre de 
voorkeur boven buitenlands goed. Als er al eens een Nederlands stuk verscheen, 
werd dit nadrukkelijk gemeld. De volgende opmerking in een recensie in de Nieu-
we Vaderlandsche Bibliotheek van het treurspel Liefde en rampspoed, of het be-
rouw der dwaaling (1799) door ene H. mag dit illustreren:

Toen wij den tijtel van dit treurspel lazen, niet vertaald, verheugden wij ons, denkende 
eens een goed gewas, op onzen Vaderlandschen grond geteeld, onder de menigte van 
vertaalde toneelstukken te ontmoeten.199

Niet alleen de speciale aanwijzing ‘niet vertaald’ op de titelpagina gaf de kennelij-
ke bijzonderheid van een toneelstuk van eigen bodem aan, ook het signaleren er-
van door de recensent had dit effect.

Vanaf de jaren negentig werd de hausse aan Duitse toneelstukken door de to-
neelrecensenten aangegrepen om een nationaal vertoog te voeren en over de ware 
Nederlandse volksaard te delibereren. Dit deden ze door flink tekeer te gaan tegen 
de buitenlandse import. Volgens De Toneelspectator van 1792 waren de Duitse 
zeden niet de onze en daarom hoorden ze niet op het Nederlandse toneel:

Stukken van dien aart, […] stukken alleen geschikt voor eene krijgshaftige natie, en 
waarin alle caracters Duitsch zijn, kunnen niet de rechte stukken genaamd worden voor 
een Hollandsch Tooneel. Onze zeden zijn niet die der Duitschers, even weinig als die 
der Franschen de onzen zijn; […].200

De nationale doelstelling bleef tot zeker 1800 van groot belang. Maar ook daarna 
bleven de critici het nodig achten om tegen de influx van Duits toneel te proteste-
ren. De Tooneelkijker veronderstelt geërgerd dat wanneer Kotzebue het Amster-
damse toneel met een bezoek zou vereren, hij zeer tevreden zou zijn: 

Wij gelooven, dat, indien de groote Kotzebue ooit onze stad met een bezoek mogt ver-
eeren, hij met een welgevallig oog op het Amsterdamsche Schouwtooneel, weleer op 
Griekschen grondkanteel gesticht, thans ondersteund door twee pilaren van Duitschen 
en Franschen oorsprong, zoude nederzien; dáár immers worden zijne tallooze Tooneel-
spelen, zoo wel de weinige goede, als die reeks van zeden- en smaakbedervende ge-
wrochten, aan het gapende volk vertoond; dáár roken de Duitsche altaren, door het 

199 Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek (Amsterdam: Martinus de Bruijn, 1797-1804) VI (1802), 157-160.
200 Nomsz, De Toneelspectator, 6.
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gedurige plengen van nieuwen offerwijn onderhouden; dáár is varietas delectat de stok-
regel, en abracadabra de dagelijksche kost.201

Volgens De Tooneelkijker, die zich hiervoor op Bilderdijk beriep, zou er na 1814 
een nieuwe tijd zijn aangebroken. Bilderdijk had in zijn Najaarsbladen geschreven 
dat een nationale instelling een tijd lang misschien niet zo nodig was geweest, toen 
de vaderlandse smaak en zeden, taal- en dichtkunst toch al in een hopeloze toestand 
verkeerden; het nationale smaakoordeel was geheel weggevaagd door de Duitse 
wansmaak.202 Maar nu het land een zelfstandige eenheid was moest op de smaak 
gepast worden.203 De deun blijft hetzelfde, maar het euvel werd niet verholpen.

Tot overmaat van ramp stond de tijdschriftkritiek zelf ook onder Duitse invloed. 
In het tijdschrift Kabinet voor mode en smaak (1791-1794), dat overigens qua titel 
verdacht veel overeenkomst vertoont met Journal des Luxus und der Mode (1787-
1812), werd de Nederlandse lezer niet alleen op de hoogte gebracht van de drama-
tische verrichtingen in de Hoogduitsche Schouwburg, maar ook van het gebeuren 
op de grote podia in de Duitse landen zelf.204 Dit gebeurde door middel van reper-
toirelijstjes en hier en daar ook op basis van informatie over de ontvangst van een 
stuk, zoals van Sara van Salisburij (1801) van J.C. Brandes (1735-1799):

Te Berlijn is op den 1 November laatstleden, voor de eerstemaal vertoond Miss Sara Sa-
lisburij, een Tooneelspel in vier bedrijven, van den Heer Brandes. Dit stuk beviel niet, 
het is sleepend en langwijlig, en de Acteurs maakten het nog langdraadiger. Bij de be-
kendmaaking, dat men den volgenden dag het weder zoude vertoonen, floot men.205

Ook de stijl van de kritiek lijkt soms van de Duitsers te zijn overgenomen. De au-
teur van De Amsteldamse Nationale Schouwburg (1795) – een titel die Lessings 
Hamburgische Dramaturgie in herinnering roept – spreekt weliswaar zijn erger-
nis uit over de Duitse toneelproductie – die ‘ellendige herssenvruchten’ van Kot-
zebue en de ‘gedrochtelijke en rampzalige voortbrengselen’ van Iffland en Schil-
ler –, maar Lessing was onmiskenbaar de directe inspirator van de auteur, zoals 
behalve uit de titel, ook uit de manier van recenseren en zelfs uit letterlijke verwij-
zingen blijkt: 

Sints lang hadden wy gewenst, dat iemant voor ons tooneel dat deed, het geen Lessing 
voor het tooneel in Hamburg gedaan heeft. Zyne dramaturgie bevat een’ schat van aan-
merkingen, en zeer vele juiste en richtige oordeelvellingen. Lessing bezat een uitgebrei-
de beleezenheid, diepe kennis van het menschelyk hart, en, zo wy Wieland en Winkel-
man uitzonderen, had geen Duitscher zulk een kiesch gevoel voor het schoone, voor het 

201 A. van Halmael Jr. en Jan van ’s Gravenweert e.a., De Tooneelkijker, 4 delen (Amsterdam: S. Delachaux, 
1816-1819), I (1816), 505.

202 W. Bilderdijk, Najaarsbladen, 2 delen (Den Haag: Immerzeel & comp., 1808-1809), deel 2, 106.
203 Van Halmael, De Tooneelkijker I (1816), 3-4.
204 Kabinet voor Mode en Smaak (Haarlem: A. Loosjes Pz., 1791-1794), 45-46, 156, 290-291, 356.
205 Ibidem, 156. Een Nederlandse vertaling verscheen in het 28e deel van de Spectatoriaale Schouwburg in 

1801 bij G. Warnars (Amsterdam).
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edele der fraaije kunsten. Had iemant, in naarvolging van Lessing, voor ons nationaal 
tooneel geschreven, wy zouden ons wel gewacht hebben de pen op te vatten; dan zo 
langh vruchteloos gewacht hebbende, wagen wy het eindelyk dien grooten Duitscher 
van verre te volgen.206

De auteur noemt het Hamburgse theaterproject en lijkt van zins dat in Amster-
dam na te volgen nu 

Het oude bestier des schouwburgs is vernietigd; eene menigte van acteurs […] door de 
nieuwe directie [is] aangenoomen; het is dus thans geen ongeschikte tyd voor den be-
minnaar van taal-, dicht- en tooneelkunde, ook iets toe te brengen tot bevordering van 
den goeden smaak, tot herstel van het tooneel, en tot verbetering onze vaderlandsche 
dichtkunst.207

Naast het nationaal-culturele en zedelijke oogmerk, stelt de auteur zich net als 
‘dien grooten Duitscher’ tot doel om het nationaal toneel te verbeteren door ook 
het spel te beoordelen, want

Indien wy ons echter alleen bepaalden tot het beoordeelen van tooneelstukken, zoude 
ons weekblad geheel onvolledig zyn: de uitvoering der stukken zal ons niet minder dan 
derzelver samenstelling bezig houden.208

Een laatste element dat aan beide zijden van de grens voorkomt, is de verzekering 
van onpartijdigheid. Vaak opende een tijdschrift met de bewering dat het voor-
goed met zijn voorgangers zou afrekenen door in tegenstelling tot dezen nu eens 
wel redelijk en objectief te werk te gaan.209 Dat was op een gegeven moment ook 
wel nodig om geloofwaardig over te komen. Zonder uitzondering dachten de cri-
tici de waarheid in pacht te hebben. Maar dat kwam hen dan vaak weer op de be-
schuldiging van partijdigheid te staan door een korzelige, betweterige collega. Zo 
werd Nomsz beschuldigd van het profileren van zijn eigen werk.210 En een paar 
jaar later beweerde de in Amsterdam woonachtige Duitser L.F.C Haug (1773-
1834) in zijn Tooneelkundige Brieven over het tijdschrift De Tooneelmatige Ros-
kam (1799), dat het in het geheel niet in staat was geweest tot een onpartijdige be-
oordeling.211 Ook Barbaz meent de onpartijdigheid te moeten aansnijden als hij 
zich in de inleiding van zijn Amstels Schouwtooneel (1808-1809) afvraagt waarom 
alle toneeltijdschriften tot dan toe maar zo kort hadden bestaan. Was het soms de 
te flauwe leeslust van zijn stadgenoten? Of waren die misschien ‘te bedilzuchtig 

206 Helmers, Amsterdamse Nationale Schouwburg, 2.
207 Ibidem, 3.
208 Ibidem.
209 Anon., Nederduitsche dicht- en tooneelkundige Bibliotheek, behelzende vryë en onpartijdige beöordee-

lingen van poëtische werken (Amsterdam: A.J. van Toll, 1781). Anon., Nederlandse Tooneel- en Dicht-
kundige Werken (Amsterdam: Willem Holtrop, 1786), 1-18; Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 2; Witsen 
Geysbeek, De Roskam, 18.

210 Door Barbaz in zijn Amstels Schouwtooneel, 325.
211 L.F.C. Haug, Tooneelkundige Brieven (Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1808), 4-5.
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en partijdig in oordeel omtrent stukken, autheurs en toonelisten?’212 Daarom ver-
zekerde Barbaz:

Geen bytende of stekelige aanmerkingen op besturers van den schouwburg, tooneel-
dichters, of spelers, zullen ’er ooit in worden geplaatst; de beöordelingen zullen nooit 
in personelykheden ontäarten, maar slechts kunstaanmerkingen wezen: dezen zullen 
heusch en onpartydig zyn, naar gelang der voorkomende gelegenheden, echter altyd 
op den toon welke een’ bescheiden kunstbeminnaar voegt, die anderen en zich zelven 
poogt te onderrichten en te vermaken.213

Hiermee verdween de haat en nijd echter niet. Barbaz kreeg op zijn beurt weer 
genadeloos commentaar op zijn zachtaardige werkwijze in een ingezonden brief 
in De Toneelkijker (1817). De briefschrijver vond dat Barbaz te lang van stof was 
geweest in zijn kritiek op dat tijdschrift, dat volgens Barbaz uit de laffe anonimi-
teit moest treden.214 Voor het overige is de briefschrijver zogenaamd zeer tevreden 
over Barbaz’ eigen blad:

Voor het overige willen wij gaarne erkennen, dat de Tooneelkijker eene prul is, in ver-
gelijking van die honingzoete Recensiën van Amstels Schouwtooneel; den grooten naam 
van Barbaz hopen de liefhebbers nog eens voor eene tooneelkritiek te zien; want dan 
eerst is de kunst gered en Apolloos koor gereinigd!215

Al met al kan geconcludeerd worden dat de critici zich in veel facetten van hun 
professie de brothers in crime betoonden met hun Duitse collega’s en dat zij pa-
radoxaal genoeg tegelijkertijd een negatief stempel wilden drukken op de receptie 
van het Duitse toneel.

Er is één aspect van de Nederlandse toneelkritiek dat in de literatuur over de 
Duitse niet wordt beschreven. Volgens verscheidene bronnen hadden de critici 
naast hun idealen ook financiële belangen. Daarin zou wel eens de oorzaak kun-
nen liggen voor de partijdigheid en al die haat en nijd onder de critici. In het tijd-
schrift De Lachebek (1780-1781) is het volgende ingezonden gedichtje te lezen, 
waarin het blad zelf wordt uitgemaakt voor paskwil dat te pas en te onpas het to-
neel afkeurde:

Wie heeft tot rechter u verheeven,
Ja, wie heeft u den macht gegeeven,
Te maaken veelerley pasquil,
Gy doet maar alles wat gy wil,
[…]
Dan rost gy de Commedie troep,
Maar zie, zij agten ’t als poep.

212 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 1.
213 Ibidem, 2.
214 Het is niet duidelijk waar Barbaz’ kritiek op De Tooneelkijker in stond. Niet in zijn blad Amstels Schouw-

tooneel, dat daarvoor te vroeg, want nog voor De Tooneelkijker (1816-1819) verscheen (1808-1809).
215 Van Halmael, De Tooneelkijker, II (1817), 277.
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[…]
Maar mannen van een groot verstand,
Die vreezen niet voor uwe hand.
Doch vrienden laat het mens maar schryven,
Al wat hy doet is om de schyven.’216

Mogelijk ging het om een fictieve ingezonden mededeling. Dit doet echter niets 
af aan de actualiteit van de zaken die aangeroerd werden. In de eerste regels: ‘Wie 
heeft tot rechter u verheeven/Ja, wie heeft u den macht gegeeven’ kan de kwalifi-
catie herkend worden van critici als kunstrechters. De kunstrechter of criticus had 
zich tot doel gesteld het niveau van de kunst te waarborgen door de beoefenaars 
ervan te corrigeren (‘Dan rost gy de Comedie troep’).217 Maar volgens de dichter 
namen de toneelspelers (‘de Commedie troep’) de rechter of de criticus, hier De 
Lachebek, niet serieus (‘Maar zie, zij agten ’t als poep’), omdat de criticus niet met 
de juiste motieven oordeelde. De Lachebek zou het namelijk slechts ‘om de schy-
ven’ gaan. Die formulering wijst op een ander, minder idealistisch motief voor het 
schrijven van toneelkritiek: het financiële belang. De reactie van De Lachebek was 
te verwachten: hij moest erom lachen. 218 En hij voegt eraan toe dat het hem na-
tuurlijk slechts om kunst en liefde gaat.

Ironisch of niet, de publicatie van dit gedichtje geeft aan dat het thema actu-
eel was. De dichter uit de De lachebek kon wel eens gelijk hebben gehad met zijn 
scepsis over de toneelkritiek. De recensenten hadden in twee opzichten daadwer-
kelijk zwaarwegende financiële belangen. Ten eerste was het voor een toneeltijd-
schrift moeilijk het hoofd boven water te houden.219 Er waren veel tijdschriften en 
de Nederlandse lezersmarkt was klein. Bovendien duurde het toneelseizoen maar 
kort: ongeveer van oktober tot en met mei. In die tijd moesten de bladen de lezer 
aan zich weten te binden. Voor de kleinere gespecialiseerde tijdschriften, zoals die 
over toneel, was het daarom lucratief om tendentieus te schrijven.220 Gert-Jan Jo-
hannes oppert terecht de mogelijkheid dat recensenten met smeuïge berichtjes zo-
als de ingezonden mededeling kwamen en krachtige, kritische taal gebruikten om 
lezers te trekken. De tijdgenoten zelf hebben dit in elk geval ook bedacht, zoals 
blijkt uit de parodie De Tooneelkritiek, of de recensenten ontmaskerd van Corne-
lis van der Vijver (1784-1855), die veel Franse drames vertaalde en (via het Frans) 
ook een stuk van Kotzebue.221 Daarin zegt de ene recensent tegen de andere:

216 Anon., De Lachebek (Amsterdam: s.n., 1780-1781), nr. 13, 1, 2.
217 Zie de vorige paragraaf.
218 Anon., De Lachebek, nr. 13, 1-2.
219 Johannes, Barometer, 107, 128.
220 Ibidem.
221 Kotzebue, De echtgenoot kluizenaar (1809), vertaald door C. van der Vijver.
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En waarom heeft ons blad aftrek? Alleen, omdat ’er nu en dan eens eenen [actrice] in wordt 
doorgehaald; hoe meer wij schelden, hoe meer anderen lagchen, en hoe beter debiet.222

Een tweede financieel belang dat de beoordelingen van de tijdschriften minder be-
trouwbaar maakte heeft te maken met het feit dat critici meerdere petten op had-
den. De idealistische criticus en de op geld bewuste toneelschrijver waren soms 
een en dezelfde persoon. De aandacht die de recensenten met hun scheldkanon-
nades trokken, leverden niet alleen meer lezers op voor het tijdschrift, maar ook 
voor de besproken stukken. Zo lijkt het in eerste instantie vreemd dat Witsen 
Geysbeek in zijn blad De Tooneelmatige Roskam in vlammende, ironische be-
woordingen van leer trok tegen de toneelstukken van Kotzebue, aangezien hij zelf 
maar liefst negen titels van de man vertaalde! Maar bij nader inzien kan dit wel 
eens een reclamestunt zijn geweest; de kritiek moest de lezer nieuwsgierig maken. 
Ook werden toneelstukken van concurrerende schrijvers afgekraakt, of werden 
collega-critici van oneerlijkheid beschuldigd. Er is nog een andere bron dan de to-
neelkritiek zelf die zich over deze wantoestand uitspreekt. In de genoemde paro-
die De Tooneelkritiek, of de recensenten ontmaskerd van Van der Vijver wordt de 
dubbele moraal van critici genadeloos aan de kaak gesteld. Daarin onthult een ac-
teur dat de critici Hexameter en Alexandrijn – de namen verwijzen naar de voor-
keur van de criticus voor klassieke versvormen – in hun anonieme toneelkritische 
weekblad hun eigen werk loven en dat van anderen (die hen ooit hebben berispt), 
afkraken. Ook wil Hexameter een auteur neerhalen omdat hij van hem geen pre-
sentexemplaar van diens nieuwe toneelstuk heeft gekregen:

Hexameter: Apropos, over het nieuwe stuk van woensdag laatstleden, wat zullen wij 
daarvan zeggen?
Alexandrijn, hem een boek toonende. Ik heb een velin [kalfsleren] exemplaar, verguld op 
snede van hem present gekregen.
Hexameter: En mij heeft hij vergeten!...dat zal ik hem inpeperen. […] van tooneel tot 
tooneel zal ik hem vegen.223

Na de ontmaskering geven Hexameter en Alexandrijn elkaar de schuld en wil 
geen van beiden instaan voor het blad.

2.6 Goudmijn

Commercie

Met dit alles komt de zedelijke kritiek op de vertalingen in een ander licht te staan. 
De recensenten waren soms minder idealistisch dan ze zich voordeden. De to-

222 C. van der Vijver, De Tooneelkritiek, of de recensenten ontmaskerd (Amsterdam: H. van Kesteren, 1815), 
24.

223 Ibidem, 25-26.
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neelwereld was niet zo gemakkelijk in ‘goeden en kwaden’ in te delen. Dit wil 
echter niet zeggen dat zij maar wat bij elkaar verzonnen. Ook uit andere bronnen 
blijkt namelijk dat de critici terecht wezen op het geldelijk gewin van de produ-
centen van vertaald Duits toneel.

Hoe gretig valt men nogthans op alles wat Kotzebue schryft ter vertaling aan! Even als 
of ’er een goudmyn uit te haalen ware.224

De tirades van de critici ten spijt, ontstond er een levendige handel in Duitse to-
neelproducten. De populariteit ervan maakte de uitgave tot een lucratieve bezig-
heid. Vertalingen uit het Duits zouden in de laatste decennia van de achttiende 
eeuw uitgroeien tot een factor van betekenis in het Nederlandse boekbedrijf.225 
Naar schatting besloeg het aantal Duitse toneelvertalingen ruim zeshonderd. To-
neel had daarin een flink aandeel. En de critici schaamden zich ondanks hun eigen 
financiële belangen niet om duchtige kritiek te leveren. Als we De Roskam mogen 
geloven was het Nederlandse theaterwezen bevolkt met inhalige lieden uit allerlei 
beroepsgroepen:

Het verwondert ons by voorbeeld in ’t minst niet dat de liefhebbers van de Hoogduit-
sche Drama’s, de krabbelaars die ze om den broode of eenige vrybilletten gebrekkig 
overschryven, de boekverkoopers, die door het schouwburgbestier begunstigd, verze-
kerd zyn dat ze gespeeld zullen worden, en ’er by gevolg een broodje [?] mede te ver-
dienen is, ze drukken, het schouwburgbestier zelve, dat de acteurs zich byna te barsten 
speelen, en de goede menschen schier krankzinnig en ylhoofdig maakt, door het menig-
vuldig aanleeren van nieuwe rollen, zo dat men verbaasd en verwonderd moet staan hoe 
zy dien vreeslyken voorraad van verhandeld Hoogduitsch in hunne kleine harsenmaga-
zynen kunnen bergen, die in vroeger dagen met een paar honderd treurspelregels reeds 
zo propvol waren, dat men ’er geen vier kluchtspelregels zou by in hebben kunnen kry-
gen, men deed wat men deed; het verwondert ons niet, zeggen wy, dat deze menschen 
ons vijandig zyn: zy moeten het zyn, dewyl hunne grondbeginselen hemelsbreed van 
de onzen verschillen.226

De Roskam reageert op een ingezonden brief met kritiek op zijn blad. Het ge-
bruik van de woorden ‘om den broode’, ‘verhandeld’ en ‘broodje mede verdie-
nen’ wijst op de vermeende commerciële bedoelingen van de betrokkenen. Die 
kwamen niet overeen met de grondbeginselen van de redacteur, die als rechtge-
aard criticus natuurlijk oorspronkelijk Nederlands werk hoog in het vaandel had 
staan. Hij had het daarom regelmatig aan de stok met iedereen die op een of an-
dere manier aan het vertalen van dat verfoeilijke Duitse drama verdiende. Andere 
bronnen bevestigen zijn uitlatingen, al chargeert hij op sommige punten. 

224 Witsen Geysbeek, De Roskam, 101-102.
225 Ibidem, 6; Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, 490; J. van Eijnatten, ‘Paratexts, Book Reviews, and 

 Dutch Literary Publicity. Translations from German into Dutch, 1760-1796’, in: Wolffenbütteler Notizen 
25 (2000), 95-127, aldaar 106.

226 Witsen Geysbeek, De Roskam, 147-148.



2.6 Goudmijn 103

Het is overigens van belang even stil te staan bij het feit dat andere beroepsgroe-
pen evenzeer een verborgen agenda bezaten. Een dubbele positie zoals de critici 
innamen was in deze tijd bepaald geen uitzondering. Het maken van vertalingen 
lijkt voor velen een noodzakelijk kwaad te zijn geweest. Eén vertaler benadrukte 
dat hij er zich in de ‘uren die overschoten van zijn beroep en andere letteroefenin-
gen’ mee bezighield.227 Sommige acteurs vulden hun gage aan met vertaalwerk. En 
uitgevers gaven, misschien hun idealen ten spijt, naast oorspronkelijk Nederlands 
ook vertaald toneel uit.

De krabbelaars of vertalers

De Roskam spreekt van ‘de krabbelaars die ze om den broode of eenige vrybillet-
ten gebrekkig overschryven’.228 Vertalingen lijken inderdaad vooral ‘om den brode’ 
te zijn vervaardigd in plaats van uit ‘liefde voor de letteren’, al konden beide mo-
tieven natuurlijk samengaan.229 Het was waarschijnlijk niet zo dat veel schrijvers 
maar ‘ armzalige halzen in het vak der Letterkunde’ waren en daarom veel vertaal-
den, zoals De Roskam schrijft, maar eerder dat uitgevers hun oorspronkelijke werk 
niet wilden uitgeven.230 Schrijvers konden bij de uitgever gemakkelijker vertalingen 
kwijt dan eigen maaksels.231 Daarbij komt dat er veel makkelijk vertaalbaar werk 
voorhanden was. Dat had te maken met de opkomst in Europa van literair proza, 
dat ook op het toneel steeds meer terrein won.232 Het toneelproza was eenvoudi-
ger te vertalen dan tot dan toe gangbare toneelpoëzie. Bovendien bestond er geen 
internationaal auteursrecht.233 En daarbij had de relatief kleine markt van de Repu-
bliek extra onder de buitenlandse instroom van proza te lijden.234 Zo kwam het dat 
Nederlandse schrijvers op grote schaal aan het vertalen sloegen.

Naast voorrang bij de uitgever kon met toneelvertalingen gratis toegang ver-
kregen worden tot de voorstellingen in de schouwburg. Dit feit wordt verbeeld en 
bekritiseerd in de besproken droom uit de proloog van deze studie. Daarin krijgt 
de ik-persoon, alias de redacteur van De Roskam, bij zijn bezoek aan het buiten-
verblijf van Apollo meteen ‘vrije entree’ aan de eettafel. Hij kon zomaar doorlo-
pen zonder dat naar zijn naam of verdiensten werd gevraagd:

227 T.Ph. Gebler, Clementina (1781), vertaald door Thz. M.D. Houtman, voorwoord.
228 Witsen Geysbeek, De Roskam, 147-148.
229 L.G. Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een 

Westeuropees kader (Amsterdam 1992), 52.
230 Voor het volledige citaat zie de proloog van deze studie.
231 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, 491.
232 Ibidem, 490. 
233 A. Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en 

Zoon 1745-1823 (Den Haag 2000), 250; J.J. Kloek, Een onbegrensd vaderland. De roman rond 1800 tussen 
nationaal karakter en internationale markt (Amsterdam 1997), 19-21.

234 Kloek en Mijnhardt, Blauwdrukken, 491.
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De man had my van zyn leven, zo min als ik hem, gezien, en daadelyk bood hy my de 
vrye entree aan zyne tafel aan: ik kon het bygevolg ook niet meer vreemd vinden dat de 
vrye entree in zyn’ tempel met de annexe privilegien en prerogatieven zo gemaklyk te 
bekomen was; ja, het geheele raadsel van deszelfs slechte administratie wierd éénsklaps 
opgehelderd, toen ik op het denkbeeld kwam dat de goede Febus uit hoofde zyner hoo-
ge jaaren kindsch mogt geworden zyn en suffen moest;235

Met ‘zyn tempel’ wordt de schouwburg van Febus Apollo bedoeld, met de ‘an-
nexe privilegiën en prerogatieven’, dat wil zeggende de uitgave bij de schouw-
burgdrukker en de vrijkaartjes voor verwanten of vrienden van de vertaler. Apol-
lo moest seniel zijn geworden aldus de ik-persoon. Het vertalen zou niet moeten 
worden aangemoedigd met een dergelijke grote beloning. De ik-persoon over-
dreef nu eens niet. Het privilege van ‘de vryë entree’ was een bekend fenomeen 
waar in ieder geval veel aan gerefereerd wordt in bronnen over vertalen.236

Dat het vertalen inderdaad aan marktwetten onderhevig was, is ook te zien aan 
de klachten van de vertalers zelf. Gezien de grote concurrentie op de uitgevers-
markt moest een vertaler zijn werk in korte tijd verrichten, anders stak een collega 
hem de loef af. Zo meldt Henrik van Elvervelt (ca. 1700-1781) in zijn voorwoord 
bij de vertaling van Engels Der Dankbare Sohn (1771) dat iemand hem helaas net 
voor was geweest met de uitgave van een vertaling van hetzelfde stuk:

Zeker Heer, my dit Stukje in Origineel ter hand gesteld, en ik hetzelve gelezen hebben-
de, behaagde het my derwijze, dat ik besloot het Hoogduitsche Proza in Nederduitsche 
Vaarzen, met eenige veranderingen, die ik noodzaaklyk oordeelde, over te brengen, een 
aan den Schouwburg van onze Amstelstad over te geeven; maar toen ik het afgemaakt 
had, vernam ik, dat het reeds aan de Heeren Regenten opgedraagen, en door hun Eds. 
Aangenomen was.237

De voorrang bij de uitgever, de financiële vergoeding en de vrijkaartjes voor voor-
stellingen in de schouwburg brachten kennelijk velen in de verleiding te gaan ver-
talen. De Roskam suggereert zelfs dat zo langzamerhand Jan en Alleman het lu-
cratieve vertalen had ontdekt. Een (fictieve?) briefschrijver in het blad is op het 
idee gekomen een vertaalwinkel op te zetten:

Ik ben dus op een andere inval gekomen, die misschien nog al zo lucratief kan wezen, 
naamelyk dewyl tegenwoordig veele menschen met de vryë entree-ziekte gekweld zyn, 
en ongelukkig het hen meestal aan vermogen ontbreekt, om deze begeerte te kunnen 
voldoen, zo ben ik te rade geworden een winkel van Hoogduitsche Vertalingen op te 
zetten, alwaar ieder patient voor een gering prysje een vertaald stuk zal bekomen te we-
ten à ƒ3. het bedryf, […]. Zeg het voort.238

235 Witsen Geysbeek, De Roskam, 98. Ook geciteerd in: Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 53.
236 Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen, 53. Over de vrije entree ook voorwoorden van Duitse 

toneelvertalingen zie bijv. Brandes, De Vrouw naar de waereld (1805).
237 J.J.Engel, De dankbaare zoon (Amsterdam: Hermanus Selleger, 1777), vertaald door Henrik van Elvervelt 

(ca. 1700-1781). 
238 Witsen Geysbeek, De Roskam, 72.



2.6 Goudmijn 105

De financiële nood onder schrijvers was zo hoog, dat ook zij aan het vertalen sloe-
gen, zelfs als zij de brontaal slecht beheersten. Het was algemeen geaccepteerd dat 
men een tussenvertaling in een andere taal die men wel kende, bijvoorbeeld het 
Frans, gebruikte om een werk uit het Duits in het Nederlands over te zetten.239 
Maar dat werd niet door iedereen gedaan. Zo zegt de anonieme vertaler van Selico 
en Berissa, of de liefde onder de negers (1802) van de eerder genoemde Hagemann 
dat hij met deze vertaling juist zijn Duits wilde oefenen:

Ik besloot tot de vertaling, zó wel om my in eene taal, waar ik nooit onderwijs genoot, 
te oefenen, als om de schoonheden in dit stuk voorkomende, anderen, de Hoogduitsche 
Sprake onkundig, te doen kennen.240

In de inleiding bij haar vertaling van Schillers Don Carlos gaf Elizabeth Maria 
Post zelfs toe dat ze helemaal geen ervaring had met vertalen: ‘Het was my aange-
naam, maar een moeilijk werk: vooral daar het vertaalen my en [sic] geheel vreemd 
is; doch ik deed wat ik konde.’241 Het vertalen uit het Duits gold toch al als moei-
lijk, aldus De Nederlandsche Dicht- en Tooneelkundige Bibliotheek:

Ondertusschen is juist de schijnbare gelijkheid van de Hoogduitsche taal met de Ne-
derduitsche juist de klip, op welke niet zelden veelen, die hun werk maaken van 
Hoogduitsche schriften te vertaalen, schipbreuk lijden.242

Met alle gevolgen vandien. De Roskam geeft er een voorbeeld van, naar aanleiding 
van de vertaling van Die Zauberflöte (1791) van Emmanuel Schikaneder (1751-
1812):

De Meester heeft getrouwelyk gegenstand door tegenstand vertaald: ’t is jammer dat hy 
geen beëdigd translateur is!243

Niet alleen De Roskam, bijna alle toneeltijdschriften stonden bol van de klachten 
over slordigheden en germanismen die in de vertalingen uit het Duits aanwijsbaar 
waren.244 In de Nederlandsche Dicht- en Tooneelkundige werken (1786) wordt 
De Messias (Der Messias, 1765) van Friedrich Gottlob Klopstock (1724-1803) be-

239 L.G. Korpel, In Nederduitsch gewaad. Nederlandse beschouwingen over vertalingen 1760-1820 Den 
Haag 1993), 6.

240 F.G. Hagemann, Selico, of de liefde onder de negers (Groningen: H. Eekhoff Hz., 1802), door anonieme 
vertaler. Vertaling van: Seliko und Berissa, oder die Liebe unter den Negern (1798).

241 Het moet gezegd dat het Post wel degelijk ook om de mooie inhoud ging, zoals zij even voor deze zin 
vertelt: ‘Maar ik heb gevoel, om de voortreffelykheid van dit stuk, zoo ryk in waare dichterlyke kunst en 
schoonheid, door Duitschland te recht opentlyk toegejuicht, in stilte te bewonderen; ook gevielen my de 
verhevenheid der gedachten, het naïve der vindingen, de fynheid der trekken, het kragtvolle der taal, zoo 
zeer, dat ik een onweerstaanelyken trek gevoelde, om mynen landgenooten dit Werk algemeener te doen 
kennen;’ (Schiller, Don Karlos (1789), vertaald door Elisabeth Maria Post).

242 Nederlandsche Dicht- en Tooneelkundige werken (1786), 188.
243 Witsen Geysbeek, De Roskam, 54; E. Schikaneder, De Toverfluit (Amsterdam: Abraham Mars, 1799), 

vertaald door Jan Coenraad Meijer. 
244 Bijv. Vaderlandsche Bibliotheek IV (1800), 768, ibidem, V (1801), 681. Zie ook: Korpel, Over het nut en 

de wijze der vertalingen, 52.
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sproken door middel van een uitvoerige vergelijking van origineel en vertaling.245 
Weliswaar ging het bij De Messias niet om toneel, maar de vergelijking geeft het 
perspectief van de critici toch goed weer. De redacteur vergelijkt het Duitse origi-
neel met de vertaling:

10. Weihe sie, Geist Schöpfer, vor dem ich im stillen hier bete;
vertaaling:
10. Heilig haar zelf, Geest Schepper, voor wien ik hier stil aanbidde;
Dit vers is niets anders dan eene overbrenging van de Hoogduitsche woorden, klanken 
en woordenschikking; en, even hieröm, zeer gebrekkig. Geest Schepper, is vooräl geen 
Nederduitsche uitdrukking, daar Geist Schöpfer in ’t Hoogduitsch een zeer verheven 
denkbeeld oplevert.246

In het belabberde niveau zagen de klagers een bewijs dat vertalers slechts uit wa-
ren op snelle winst, zonder zich te bekommeren om de keuze van de stukken en 
zorg te besteden aan de stijl van vertalen. De ik-persoon van de bekende droom in 
De Roskam biedt ter voorkoming van al dat slechte, economische vertaalwerk de 
volgende oplossing: vertalers een aalmoes geven of vrije toegang tot de schouw-
burg, pro deo, zonder iets overgezet te hebben. Alles was beter dan dat zo’n verta-
ler zijn activiteiten voortzette:

[…] de schade, die de inkomsten van diergelyke gestichten daar door zouden lyden, is 
zeer gering, in vergelyking van het zedelyk nadeel, dat hy de natie zou toebrengen, in-
dien hy den vrijën ingang, door het vertaalen van een ontuchtig laf of zedeloos stuk ver-
diende […].247

Wat dat zedelijk nadeel van de vertalingen inhield zal in deel ii aan de orde komen.
Het is overigens niet waarschijnlijk dat deze ludieke oplossing van De Roskam 

overgenomen is. In ieder geval zat men tien jaar later nog met hetzelfde probleem. 
Toen werd zelfs op het hoogste niveau gepoogd het vertalen tegen te gaan. De mi-
nister van binnenlandse zaken vroeg in 1808 aan de leden van de Tweede Klasse 
van het Koninklijk Instituut of het een idee zou zijn dichters geldelijk te belonen 
indien zij zelf stukken zouden schrijven in plaats van die van anderen te vertalen. 
Kennelijk zag hij een financiële prikkel als oplossing voor het probleem. Maar de 
leden van het instituut – de ondertekenaars van de notulen waarin het voorstel 
stond opgetekend waren Willem Bilderdijk, Lodewijk van der Palm en Cornelis 
Loots – waren er niet over te spreken en repliceerden retorisch of zijne excellen-
tie het oogmerk van zijne majesteit (koning Lodewijk Napoleon) om het Neder-
landse toneel te verbeteren toch niet ‘blotelijks door een pecunieel interest dacht 

245 F.G. Klopstock, De Messias (Amsterdam: wed A.D. Sellschop en P. Huart 1784-1785), vertaald door Cor-
nelis Groeneveld († 1785/6).

246 Nederlandsche Tooneel- en dichtkundige werken (1786), 183.
247 Ibidem, 103.
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te bereiken?’.248 Een dergelijke maatregel zou heus geen dichterlijk genie tot ont-
wikkeling brengen: 

Vooral in ons Vaderland, waar, zoo ergens, de onweêrstaanlijke trek en neiging en de 
daarin zich concentreerende eerzucht en zelfverheffing altijd de enige vormgeevende 
drijfveer en prikkel van den Poeet zijn geweest, en ook inderdaad alleen iets verhevens 
en den dichterlijke naam waardig kunnen voortbrengen; terwijl het zelfs nog tegen-
woordig bij zeer velen vernederend wordt gerekend, met zijn talent in dit opzicht een 
soort van handel te drijven.249

Ten slotte wordt hier één schrijver onder de loep genomen om te laten zien voor 
welk dilemma vele letterkundigen zich geplaatst zagen: nota bene de zojuist ge-
noemde dichter Cornelis Loots. Zeker voor hem, die in de vergaderingen van het 
Koninklijk Instituut zon op maatregelen tegen het vertalen en de eer hooghield 
van de oorspronkelijke, Nederlandse literatuur, zou je niet verwachten dat hij 
zich aan vertalingen wijdde. Enerzijds verkeerde hij in kringen van literatoren die 
zich veel aan de Nederlandse cultuur gelegen lieten liggen, anderzijds schreef hij 
vertalingen. Hij was regelmatig te gast op de literaire middagen van Pieter Johan-
nes Uylenbroek (1748-1808), een uitgever bij wie onder het genot van ‘brood en 
koffie, bitterfles en lange pijpen’ gediscussieerd werd over literatuur en voorgele-
zen uit eigen werk.250 In de woorden van Witsen Geybeek:

De voormiddagbijeenkomsten in zijnen [Uylenbroeks] boekwinkel waren eene wezen-
lijke leerschool van goeden smaak in ieder vak der fraaije letteren en het werktuiglijke 
der dichtkunst; in deze school ontwikkelden Bilderdijk, Vereul, Helmers, Loots, Tol-
lens, Klyn en zoo vele andere naderhand beroemd geworden dichters hunne eerste be-
kwaamheden.251

Loots bekommerde zich om de nationale cultuur. Hij schreef veel oorspronke-
lijk Nederlands werk, dat bovendien vaak over het nationale verleden ging. Be-
kende titels zijn: Aan myn vaderland, by de krygsverrichtingen der Batavieren 
op de Noordzee, in Oogstmaand, 1795 (1795), De Batavieren, ten tyde van Cajus 
Julius Cezar, wegens het hen voorgeslagen staatsverbond der Romeinen (1805), 
uitgesproken in het genootschap Concordia et Libertate (1805), of de verhande-
ling De Hollandsche Taal (1810). Met een aantal van de vrienden van de middag-
jes in Uylenbroeks boekwinkel vulde hij ook een toneelkritisch tijdschrift: De 
Amsteldamsche Nationale Schouwburg, waarvan zijn zwager en vriend J.F. Hel-
mers hoofdredacteur was.252 Het blad ging zoals gezegd hevig tekeer tegen de to-

248 nha, kniw, nr. 88, rapporten 1, nr. 7.
249 Ibidem.
250 M. de Vries, ‘Geleefd voor poëzie (I) Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808)’, in: Nederlandse Letter-

kunde 11 (2006), 44-61, aldaar 46, 48, 55-56.
251 Geciteerd in: ibidem.
252 M. van Hattum, J.F. Helmers, De Amsteldamsche Nationale Schouwburg (Amstelveen 1992); M. van Hat-

tum, ‘Jan Frederik Helmers (1767-1813); H. de Groot ‘Bibliografie van in Nederland verschenen 18e- en 
19e-eeuwse Toneeltijdschriften (1762-1850) en toneelalmanakken (1770-1843)’, in: Scenarium 4 (1980), 
118-146, aldaar 129.
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neelvertalingen uit het Duits en wenste het nationale toneel uit het slop te halen. 
Het is duidelijk dat Loots veel met de Nederlandse cultuur ophad en dat hij deze 
wilde vrijwaren van vertalingen. Hij had echter aan zijn beroep als makelaar geen 
vetpot.253 Waarschijnlijk daarom maakte hij vertalingen, bijvoorbeeld van Armuth 
und Edelsinn (1795) (Armoede en Grootheid) van Kotzebue. Het is tekenend voor 
zijn positie dat hij zich voor zijn vertaling meende te moeten verontschuldigen:

Wien behoef ik te zeggen.. dat ik geen roem in het vak der letterkunde met deze onder-
neming heb kunnen beöogen? Niemant zal toch zo dwaas zyn om te vooronderstellen, 
dat dusdanig eene proza overzetting, hoe kunstig, hoe nauwkeurig dezelve ook zoude 
mogen wezen, hem het recht geeft tot eene plaats in het choor der wetenschappen;254

Loots beoogde geen roem: vertalen behoorde immers niet tot de wetenschap der 
letteren. De toevoeging dat alleen vertaald mocht worden door diegenen die zich 
hadden bewezen met eigen werk, verduidelijkt zijn opvatting. Het leveren van 
oorspronkelijk werk stond voorop:

neen; hy, die slechts twintig oorspronglyke goed dichtregelen voortbrengt, heeft aan-
spraak op den naam van dichter; niet hy, die een hondertal soortgelyke overzettingen 
als deze vervaardigt.255

Boekhandelaren en uitgevers

Volgens de Roskam was de druk waaronder de vertalers hun werk moesten doen niet 
in de laatste plaats te wijten aan de uitgevers en boekhandelaars. Het moest allemaal 
zo goedkoop en snel mogelijk. Er woedde een ware oorlog, waarin zij elkaar steeds 
te snel af probeerden te zijn met een vertaling van een nieuw stuk uit het Duitse cul-
tuurgebied. Het gebrek aan regels over rechten van publicaties droeg daaraan bij. 
Zoals eerder gezegd bestond er geen internationaal auteursrecht, waardoor werken 
uit het buitenland zonder extra kosten in Nederland konden worden uitgegeven. 
Ook in de Republiek kon men zijn gang gaan. Alleen door een provinciaal octrooi 
konden uitgevers de eigenaar van een uitgave worden, maar de daaraan verbonden 
rechten hadden weinig om het lijf, want ze golden niet buiten de provincie.256 Zo-
doende werden in de praktijk de meeste boeken zonder privilege uitgegeven. Het 
was zaak er snel bij te zijn en als eerste zoveel mogelijk van een bepaalde nieuwe 
titel te kunnen verkopen. Sommige uitgevers zouden aldus De Roskam alleen al 

253 K. ter Laan, Letterkundig woordenboek (Den Haag 1941).
254 Kotzebue, Armoede en grootheid, vertaald door Cornelis Loots (Amsterdam: Abraham Mars, 1822, 

(17961)).
255 Kotzebue, Armoede en grootheid. Naast het benadrukken van het belang van oorspronkelijkheid, gaat het 

Loots om een brevet van bekwaamheid, en wel in het dichten in plaats van het vermaledijde prozaschrij-
ven. Dit valt onder de formele aspecten van de Duitse instroom, waarover meer in hoofdstuk twee.

256 Baggerman, Een lot uit de loterij, 249.
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op grond van een nieuwe Duitse titel, dus zonder het werk gelezen te hebben, een 
vertaling ervan hebben proberen te slijten:

het is immers kluchtig om te zien hoe de Boekverkopers zich weeren met advertentien 
als ’er een stuk van Kotzebue in Duitschland uitkomt! De een zou den ander byna rui-
neeren om zyn recht te doen gelden tot het vertaald uitgeven van iets waarvan hem niets 
dan dikwyls alleen de naam bekend is: en dit, niet de wezentlyke waarde van den in-
houd, verzekert hun alreeds een groote winst. Hoe smakeloos moet uwe natie niet zyn 
dat zy alle vreemd uitbraakzel zo gretig binnen zwelgt, en de vruchten die haare eigen 
akker kan voortbrengen zo schandelyk veracht en verwaarloost!257

Hij verwijst naar de regel dat uitgevers zich het privilege op een titel konden ver-
schaffen door daar drie keer voor te adverteren in de courant van hun woonplaats.258

De concurrentie was hard. De affaire rond de Amsterdamse uitgeefster de we-
duwe Doll, bekend van de twee series Zedelyk Schouwtooneel der menschelyke 
hartstochten en daaden of tooneelstukken van vernuft en smaak (1796-1808) en 
Gezellige Schouwburg, verzameling van tooneel- en blyspelen (1801-1808), kan 
dit illustreren.259 Het zal niet verbazen dat de uitgeversoorlog vooral woedde rond 
de toneelstukken van Kotzebue. Doll was in een conflict verwikkeld met de uitge-
ver Hendrik van Kesteren in verband met diens titel De weduwe en het rydpaard, 
een toneelstuk van Kotzebue.260 Doll gaf het stuk uit met een kleine verandering in 
de titel: De weduwe en het rypaard, dus met één ‘d’ minder.261 Een eventueel pri-
vilege kon men namelijk ontduiken door de titel van het werk enigszins te wijzi-
gen.262 Er bestonden ook overlappingen met het fonds van andere uitgevers, maar 
Doll lijkt de meest agressieve van het stel. Zij nam als enige verschillende dubbel-
uitgaven voor haar rekening. Zo gaf zij ook De Lasteraar uit, terwijl in hetzelf-
de jaar uitgever J.W. Smit dat stuk al in zijn fonds had opgenomen onder de titel 
De Lasteraars.263 Drie andere stukken, De Ongelukkigen, Robert Maxwell en De 
Verzoening, of de broedertwist, had ze weer met de Haagse uitgever J.C. Leeu-
wenstyn (*1789) gemeen.264 Er was voor zover bekend geen sprake van samen-
werking tussen beide uitgevers.

257 Witsen Geysbeek, De Roskam, 100.
258 Daarnaast moest overigens een exemplaar aan het gemeentebestuur worden getoond. Zie: B.P.M. Dongel-

mans, Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste 
helft van de negentiende eeuw (Amstelveen 1992), 44, 85 (noot 9), 438.

259 Over de affaire Doll zie: M. Everard, ‘Catharina Dóll-Egges te paard: uitgeefsters tijdens de patriottentijd 
en de Bataafse Republiek’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 12 (2005), 79-94, aldaar 79-81.

260 Kotzebue, Die Witwe und das Reitpferd (1796).
261 Everard, ‘Catharina Dóll-Egges te paard’, 79-81.
262 Baggerman, Een lot uit de loterij, 249. Zo gaven de uitgevers Jan Steven van Esvelt-Holtrop en Hendrik 

van Kesteren een andere titel aan Kotzebues Das Intermezzo, oder der Landjunker zum ersten Male in 
der Residenz (1809), resp. Het Intermezzo, of de landjonker voor de eerste maal in de residentie (1810) en 
De landjonker in Berlijn (1810).

263 Kotzebue, Die Verläumder (1796).
264 Vertalingen van resp. Die Unglücklichen (s.a.), Der Opfertod (s.a.) (dat Leeuwenstyn als Robert Maxwell 

vertaalde) en Die Versöhnung (s.a.).
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Ook de reclame voor het werk van Kotzebue kende geen weerga. In 1809, nog 
ver voor zijn dood, werd volgens Barbaz ‘in de nieuwspapieren’ al geadverteerd 
voor een omvangrijk verzameld werk van de beroemde veelschrijver:

Het verwondert my niet, in de nieuwspapieren aangekondigd te zien dat Kotzebue zyne 
werken in 40 deelen zal uitgeven: wanneer men altyd in proza en dan noch zó onöver-
dacht schryft als hy, zou men, in een’ hoogen ouderdom, wel tot 80, ja tot 100 delen 
gevorderd kunnen wezen.265

Niet alleen in de krant, ook in de toneeluitgaven werd door de uitgevers druk ge-
adverteerd. Veel Nederlandse Kotzebue-uitgaven bevatten stoklijsten. Dat zijn 
lijsten met de boeken die de uitgever op voorraad had, in dit geval met alle an-
dere stukken van Kotzebue.266 Uitgever Van Kesteren maakte het helemaal bont: 
de uitgave van Ontrouw en vergeving (1804) bevatte drie lijsten: een met alle to-
neelstukken in Van Kesterens voorraad, een met die van Kotzebue en dan nog een 
aparte advertentie voor de uitgave van de vertaling van Kotzebues blad Der Frei-
muthige (1803) (De Vrijmoedige, 1804).267

Opvallend genoeg werd in vele van die stoklijsten reclame gemaakt voor zowel 
vertalingen als voor oorspronkelijk Nederlands werk. De meeste uitgevers van 
vertaald Duits toneel toonden zich van beide markten thuis. Het is bekend van 
toenmalige uitgevers dat zij vooral hun inkomsten in het oog hielden en daarom 
niet zo nauw keken op de inhoud. Zo gaf Van Kesteren talloze vertalingen van 
Kotzebue uit, terwijl hij tegelijkertijd de publicatie van De Roskam voor zijn re-
kening nam, waarin juist tegen het vertalen van vooral Kotzebue tekeer werd ge-
gaan. Het is mogelijk dat De Roskam voor de uitgever een manier was om de aan-
dacht te vestigen op de vertalingen van Kotzebue in zijn fonds. Maar hoe dan ook 
was zijn beleid tweeslachtig.

Ook boekhandelaren werd verweten dat zij te veel vertalingen aanboden. Het 
blad De Koopman merkt op:

niet dan vertaalingen overkroppen ons. Zelfs denken wij bijna niet meer; de oorsprong-
lijkheid is verlooren. Maecenaten, Opkweekers van Vaderlandse Verstanden, waar zijn 
die? Weetlust, graagte tot de Letteren is ’er niet veel meer dan enkel tot laffe en kwaad-
aartige vodden, en het spijt mij dat nog al Boekverkoopers die ter goeder naam en faam 
staan, en die onderschraagers behoorden te zijn van het veege Gebouw der Nederlandse 
Taal en Wetenschappen, zig daar mee ophouden. Zij bezwalken de weinigegoede dingen 
welke zij ooit uitgegeven hebben met al dien zondvloed van elendige wangedrogten van 
verwarde en vergalde hersenen.268

265 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 254.
266 H. van Goïnga, ‘Alom te bekoomen’. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800 

(Amsterdam 1999), 24; E. Meyer, ‘By den drukker dezes is ook gedrukt en te bekomen’: een verkennend 
onderzoek naar stocklijsten in Nederlandse uitgaven in de zeventiende en achttiende eeuw, in: Jaarboek 
voor Nederlandse boekgeschiedenis 9 (2002), 73-88.

267 Stoklijst van H. van Kesteren in Ontrouw en vergeving (1804), anonieme vertaler, bij uitgever C.A. Vie-
weg en zoon te Dordrecht (een deal tussen de uitgevers).

268 Anon., De Koopman. Geciteerd in A.C. Kruseman, Aanteekeningen betreffende den boekhandel van 
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Volgens Witsen Geysbeek was er één uitgever die zich van zijn collega’s onder-
scheidde: eerder genoemde Uylenbroek.269 Hij zou zijn bedrijf in tegenstelling tot 
anderen niet als ‘finantiespeculatie’ gebruikt hebben. Toch diende Uylenbroek 
verschillende belangen, zoals blijkt uit recent onderzoek.270 Enerzijds zette hij 
zich in voor de auteurs van oorspronkelijk Nederlands letterkundig werk, maar 
anderzijds gaf hij vertalingen uit het Duits uit, bijvoorbeeld Loots’ Armoede en 
Grootheid (1795).271 Sterker nog: Uylenbroek vertaalde ook zelf Duitse toneel-
stukken, bijvoorbeeld Wilhelmina von Blondheim (Wilhelmina van Blondheim) 
van Gustaf Friedrich Wilhelm Grossmann (1744-1796).272 Blijkbaar had ook hij 
de inkomsten van het vertalen nodig om rond te komen. Hield Witsen Geysbeek 
hem de hand boven het hoofd? Mogelijk wilde hij zijn vriend niet associëren met 
de vertaalpraktijk, die immers in een kwade reuk stond.

De schouwburgdirecteuren

Ook de schouwburgdirectie werd regelmatig beschuldigd van winstbejag. De 
commissarissen waren verantwoordelijk voor de samenstelling van het repertoire 
en hadden de macht stukken ten bate van de schouwburg te verkopen. We citeren 
opnieuw de historicus Fokke:

Behalven andere bezigheden, is het werk der Gecommitteerden, de Tooneelspelen, wel-
ke hun worde aangebooden, te leezen en te beoordeelen, om dezelve, vervolgens, ten 
gebruike van het Tooneel, aan te neemen of afte keuren. Zy hebben het regt, met uitslui-
ting van alle andere, om de goedgekeurde Stukken, voor rekening van den Schouwburg, 
te laten drukken, en, ten voordeele van denzelven, te verkoopen. Gemeenlyk, egter, 
staan zy dit regt af aan eenen Boekverkooper, volgens daarop beraamde voorwaarden.273

Het drukkersrecht dat hier beschreven wordt kwam eerder ter sprake als het 
schouwburgprivilegie. Dat gaf de commissarissen een grote verantwoordelijk-
heid, die zij volgens De Roskam niet aankonden. De schouwburgdirectie liet geld 
een grotere rol spelen dan artistieke kwaliteit:

[…] doch dit [de verbetering van het toneel] is ondoenlyk zo lang zy daarin niet de be-
hulpzaame hand geboden worden door de bestierders onzer kunstgestichten, die door-

Noord-Nederland in de 17e en 18e eeuw (Amsterdam 1893), 176-177; 
269 P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, 

deel 5 (Amsterdam: Schleijer, 1824).
270 Over Uylenbroek zie: M. de Vries, ‘Geleefd voor poëzie (I)’, passim.
271 Ibidem.
272 G.F.W. Grossmann, Wilhelmina van Blondheim, 1787 (17771). Zie ook M. de Vries, ‘Geleefd voor poëzie 

(I)’, passim.
273 Fokke, Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, 123 e.v.
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gaans het pecunieele meer dan het waare schoon in het oog houden, en dierhalven die 
stukken ten tooneel laaten voeren welke het fonds het meeste voordeel aanbrengen.274

Verderop in De Roskam staat nog een aanwijzing dat de schouwburgdirecteu-
ren het ‘pecunieele’ te zwaar lieten wegen.275 In een (gefingeerd?) gesprek zegt 
een man dat in sommige gevallen ‘een vriendelijk verzoekje van de commissaris-
sen [van de schouwburg] vermag’ om een schrijver over te halen een vertaling te 
leveren. Blijkbaar gaf het schouwburgbestuur soms opdracht tot vertalen, terwijl 
de leden gericht waren op oorspronkelijk Nederlands toneel en als gezegd niets 
moesten hebben van het Duitse prozatoneel. Blijkbaar hadden ze om financiële 
redenen toch oren naar vertalingen.

Er is een bron die een positieve verklaring geeft voor dit tweeslachtige be-
leid van de Schouwburg. Barbaz vond in zijn Amstels Schouwtoneel dat het niet 
verwonderlijk was dat de Amsterdamse schouwburg vertalingen op het toneel 
bracht. Hij nam het het bestuur niet kwalijk dat het van alles op het programma 
zette. Dat was gezien de vele verschillende soorten publiek de enige manier om 
iedereen te kunnen behagen. In andere Europese steden bestonden immers meer 
soorten theater, terwijl in Amsterdam alles in één schouwburg gespeeld moest 
worden.276 Het is niet helemaal duidelijk of hij hier de Franse en Duitse schouw-
burg over het hoofd zag, of dat hij doelde op andere soorten van theater, zoals 
opera en ballet.

Er zijn meer aanwijzingen dat De Roskam het bij het juiste eind had met zijn 
beschuldiging van winstbejag aan het schouwburgbestuur. In de eerste plaats was 
de veronderstelling dat de schouwburg in geldnood zat terecht. Elk bestuur had te 
kampen had met tekorten omdat de inkomsten tegenvielen. De stad moest steeds 
toeleggen. De schouwburg had ook erg veel personeel in dienst. Twee commis-
sarissen moesten betaald worden uit de opbrengst. Bovendien ging een derde er-
van naar de wees- en oudemannenhuizen. Die regel werd weliswaar in 1795 afge-
schaft, maar de schouwburg had ook nog te maken met de toenemende vraag naar 
kostenverslindende balletten.

Andere aanwijzingen zijn de opmerkingen van verscheidene vertalers dat zij 
hun vertaling op verzoek van een (bevriende) schouwburgdirecteur gemaakt had-
den.277 Zo meldt de vertaler Jacob Lutkeman van Krausenecks Zama:

Hoewel myn oogmerk niet geweest is dat dit Stukje zoude vertoond worden, maar door 
my geschikt was om bye ene byzondere gelegenheid ter beoefening van Taal- en Dicht-
kunde, buiten eene betrekking op den Schouwburg, voor my-zelven gebruik daarvan 

274 Witsen Geysbeek, De Roskam, 22.
275 Ibidem, 34-38.
276 Barbaz, Amstels Schouwtoneel, 133.
277 Andere voorbeelden zijn: Loots met zijn vertaling van Kotzebues Armoede en grootheid, P.G. Witsen 

Geysbeek met de vertaling Robert, of de Struikrovers van de Franse bewerking Robert, chef de Brigan-
ds van Schillers Die Raüber en P.J. Uylenbroek met een vertaling van Gustav Friedrich Wilhelm Gross-
manns (1744-1796), Wilhelmina van Blondheim.



2.6 Goudmijn 113

te maken, heb ik echter het vriendelyk aanzoek door den Wel. Ed. Heer mr. Jan Jacob 
Hartsinck, als Medebestierder van onzen Schouwburg, vervolgens by my gedaan om 
hetzelve ten Tooneel te voeren, niet onvriendelyk willen van den hand wyzen, maar 
veelëer van myn voorneemen afstand gedaan en myne Zama aan haar noodlot overge-
geeven.278

Als we De Roskam mogen geloven namen de schouwburgdirecteuren naast 
‘vriendelijke verzoekjes’ een drastischer middel ter hand:

Onder ons gezegd en gezwegen, onze directeur heeft een duitscher op een salaris van 
ƒ999:– ’s jaars aangenoomen, om tooneelstukken op den naam van Kotzebue en Iffland 
te schryven die hy door den vertaler die een advertentie in ulieder 9de nommer geplaatst 
heeft, zal laten overzetten en heet van de rooster laaten speelen; wat dunkt u van dit ont-
werp? Of dit ook smorfioenen zal opbrengen! Wat bliefje?279

Laten we deze laatste beschuldiging met een korreltje zout nemen. Er zijn geen 
andere bronnen die van een ingehuurde stukkenschrijver gewag maken.

De klacht over de commerciële houding van de directie viel de rest van de on-
derzochte periode nog veelvuldig te horen. De directie van de Amsterdamse 
Schouwburg werd vaak gewisseld, maar het lijkt er niet op dat de kritiek op het 
bestuur per lichting veranderde. In het tweede decennium van de negentiende 
eeuw was die nog hetzelfde. Het toneelkritische tijdschrift De Tooneelkijker sig-
naleert in 1816 het proces van commercialisering in de Schouwburg. Hij schrijft 
dat ‘in de negentiende eeuw woeker en kunst vereenigd zijn geworden, en dat 
zonder geld de schoorsteen (en de Hollandsche Schouwburg heeft twee bazen van 
schoorsteenen, die magtig veel vuur verslinden) niet kan rooken’.280

De acteurs

Eén schakel in de Duitse toneelproductie is nog niet besproken: de acteurs. Vol-
gens het schaarse onderzoek naar het Nederlandse toneelleven werd de toneelspe-
ler tot 1900 doorgaans gezien als een minderwaardig persoon die slechts bezig was 
op moeizame en onzedelijke wijze zijn brood te verdienen en wiens positie pas in 
de loop van de negentiende eeuw enigszins verbeterde.281 Daar deed de internatio-
nale artistieke waardering die Nederlandse acteurs ten tijde van de Franse bezet-
ting ten deel viel niets aan af.282 Dat blijkt ook wel uit het feit dat De Roskam het 
verderop in het blad opneemt voor de arme acteurs, die het ook niet konden hel-
pen. Er zou een generaal belastingplan ingevoerd moeten worden op de vertalin-

278 J.F. Krauseneck, Zama (Amsterdam: I. Duim, 1777), vertaald door Lutkeman (1720-1782).
279 Witsen Geysbeek, De Roskam, 113-120.
280 Van Halmael, De Tooneelkijker I (1816), 187.
281 R.L Erenstein, ‘De emancipatie van de acteur in de negentiende eeuw’, in: Tijdschrift voor geschiedenis 

(1991), 381-395, passim.
282 Ibidem, 381-382.
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gen zelf en op het privilege van vrije toegang dat daarmee verdiend kon worden. 
De opbrengst zou dan naar de dienaren van de schouwburg moeten gaan, zoals de 
kaarsensnuiters, de boekhouder en ook de acteurs, die veel te weinig verdienden:

Plan van een generaale belasting op de Vertaalingen van Tooneestukken, in Proza en 
Vaarzen, en op de vrye entréën, Daaruit voor deszelfs vertaalers proflueerende; mits-
gaders ook op die vryë entréën, die aan byzondere perzoonen, hoewel geen dichters of 
vertaalers zynde, ofte wel aan derzelver vrouwen, uit byzondere gratie geaccordeerd 
worden.283

Op grond van een andere bijdrage in De Roskam lijkt het evenwel alsof de ac-
teurs van de Duitse toneelrage profiteerden. Correspondent Ambulant is aan het 
woord, de eerste komiek van de troep van W*** Bonderus, welke naam wel eens 
naar de destijds beroemde Nederlandse acteur Ward Bingley (1757-1818) zou 
kunnen verwijzen. Bonderus speelde met zijn groep veel Duitse stukken, zoals De 
Roskam hem zelf laat zeggen: ‘De Jagers,[…], Abällino, de Dood van Rolla, Klara 
van Hoheneichen, de Struikrovers, de Verzoening. Gij beklaagt u, burgers, dat wij 
zo weinig smaak bezitten.’ Hij verontschuldigt zich met de opmerking dat hij en 
zijn collega’s maar weinig tijd krijgen om iets nieuws in te studeren, bovendien:

283 Witsen Geysbeek, De Roskam, 155.

Afb. 10. De acteur Andries 
Snoek (1766-1829) (saa).
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[…] doch Ued. weet zo wel als ik, en misschien ook onze directeur, dat onze bende juist 
niet ingericht is om de doolenden te recht te brengen en blinden ziende te maken, maar 
om geld, geld te fourneren, en den zomer kost- en schadeloos pleizierig door te brengen: 
wat kan het dan ook schelen wat men speelt, de hoofdzaak is maar te geven wat het best 
behaagt, en hier over behoeft men niet lang te practiseeren; want halfsleeten vertaald 
goedje van den Amsteldamschen Schouwburg is goed genoeg om onze landgenooten die 
geen schouwburg hebben ’s zomers eenige weeken een nationaale opvoeding te geven: 
baat het hun niet, wy hebben ’er echter ons voordeel by, […] en laggen hartelyk in ons 
vuistje dat Vrankryk en Duitschland ons een lui middel van bestaan verschaffen […].284

De Roskam wilde met deze ingezonden brief illustreren dat acteurs een slaatje 
sloegen uit al die vertalingen en suggereren dat ze maar een gemakkelijk bestaan 
hadden. Dat laatste was waarschijnlijk maar scherts. Maar het beeld van de arme 
toneelspeler die slechts op geld uit was, werd door van De Roskam in ieder geval 
niet gecorrigeerd.

Of de acteurs nu voordeel hadden van die vertalingen of niet, er zijn aanwijzin-
gen dat zij ook inhoudelijk betrokken waren bij hun kunst. In de inleiding van 
Barbaz Amstels Schouwtooneel geeft hij te kennen dat hij zijn blad begonnen is op 
verzoek van enige acteurs: 

284 Ibidem, 118-120.

Afb. 11. De actrice A.M. 
Kamphuyzen-Snoek (1778-
1849) (saa). 
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Hieröver peinzende, en, vóór een’ geruimen tyd, door eenigen onzer verdienstelyke ak-
teurs en andere lieden aangezocht zynde zulk een tydschrift te ondernemen, heeft ein-
delyk de schryver, toegelicht door eene vyftienjarige ondervinding in de beöefening der 
tooneelpoëzy en door eene noch langer verkeering in den schouwburg, zich laaten over-
reden aan dat verëerend aanzoek gehoor te geven.285

Daarnaast hielden sommige acteurs zich ook zelf bezig met het vervaardigen van 
stukken, zoals de genoemde Ward Bingley. Uit een andere bron blijkt dat dezelf-
de acteur om esthetische redenen ingenomen was met het Duitse toneel. In zijn 
enthousiasme overtuigde hij I. de Jongh om het blijspel Felix en Antje, of gelyk 
by gelyk maakt het beste huwlyk van Christian Friedrich Bretzner (1748-1807) te 
vertalen, dat hij onlangs in de Hoogduitsche Schouwburg had gezien.286

Of esthetische of politieke voorkeuren meespeelden bij de keuze van de bene-
fieten van auteurs (immers de enige mogelijkheid voor een acteur om invloed uit 
te oefenen op het repertoire) valt moeilijk te achterhalen. Er zaten opvallend veel 
vertalingen uit het Duits onder de stukken die bij deze gelegenheden werden op-
gevoerd. En dat niet alleen. Juist de in verschillende opzichten gewaagde toneel-
stukken die in deel ii aan bod komen, werden alle als benefiet opgevoerd. Dat 
geldt niet voor het minder progressieve toneel van iemand als Iffland. Het kan 
natuurlijk zijn dat die keuzes alleen werden bepaald door de commerciële oog-
merken van de acteurs. In dat geval zegt het benefietenrepertoire meer over het 
publiek dan over de toneelspelers. Maar er waren wel spelers lid van vrijmetse-
laarsloges, waar doorgaans vrijzinnige, verlichte idealen gepropageerd werden.287

Tussenstand

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de Nederlandse toneelwereld zich met name 
vanaf 1770 in toenemende mate richtte op de Duitse toneelwereld, die toen al 
weer enkele decennia bezig was met een indrukwekkende culturele inhaalslag. 
Nederlandse toneeltheoretici en recensenten spiegelden zich aan de successen 
die in de Duitse landen werden geboekt bij het stimuleren van een hoogwaardi-
ge landseigen toneelproductie, die de vorming van een weerbare cultuurnatie zou 
moeten ondersteunen. 

Paradoxaal genoeg is het echter met name de Duitse toneelproductie waar de 
Nederlandse critici zich tegen af moesten zetten. Eveneens vanaf 1770 was na-
melijk de instroom van Duitse toneelstukken in de Nederlandse republiek zeer 

285 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 2.
286 Voorwoord van Bretzner, Felix en Antje, of gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk (1792), vertaald door 

I. de Jongh.
287 Over het verband tussen de vrijmetselarij en de Amsterdamse acteurs zie P. van den Heuvel, In één woord: 

‘Men zorge voor elkander!’ Toonelisten en vrijmetselarij 1795-1844 (masterscriptie Universiteit van Am-
sterdam 2003).
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toegenomen. Dat gebeurde eerst via de opvoering van Duitstalige werken door 
Duitse toneelgenootschappen en op het toneel van de Hoogduitse schouwburg in 
Amsterdam, maar ook al snel via de uitgave en opvoering van in het Nederlands 
vertaalde stukken. Uitgevers, vertalers, acteurs en schouwburgcommissarissen 
stortten zich op deze groeimarkt, waar duidelijk winst te behalen viel. 

Niet alleen de grote hoeveelheid uitgegeven vertalingen, maar ook de kijkcij-
fers van de Amsterdamse schouwburg geven aan dat het Duitse toneel snel popu-
lair werd. Daarbij valt op dat vooral auteurs die in de literatuurgeschiedenissen 
als vervaardigers van triviaaltoneel te boek stonden, populair waren: van cano-
nieke auteurs zoals Goethe, Lessing en Schiller werd relatief én absoluut minder 
stukken vertaald en opgevoerd, dan van auteurs als Zschokke, Iffland, Brandes en 
Kotzebue. Vooral de laatste veelschrijver spant de kroon: er gingen zelfs geruch-
ten dat het bestuur van de Amsterdamse schouwburg in het geheim een Duitse au-
teur zou hebben aangesteld die toneelstukken moest vervaardigen die men dan als 
‘de nieuwste Kotzebue’ kon laten spelen.

De grote populariteit van het Duitse toneel blijkt ook uit de aandacht die recen-
senten van algemeen culturele tijdschriften besteedden aan de Duitse instroom. In 
eerste instantie kon het oordeel van de recensenten positief zijn: sommigen raad-
den het Duitse toneel aan bij het publiek dat zich op een moreel verantwoorde 
manier wilde vermaken. De ethische beoordeling ging hierbij vaak vooraf aan de 
esthetische: stukken van ‘goede smaak’ waren allereerst toch werken waarin de 
smaak en zeden werden verbeterd, doordat men het edele en schone leerde be-
minnen en het kwade te verafschuwen. In principe kon volgens de recensenten 
ook Duits toneel een bijdrage leveren aan het beschaven van de ‘smaak der natie’. 
Naar mate echter de instroom toenam en deze meer gedomineerd werd door snel 
geschreven en makkelijk te vertalen toneelstukken, die in de Republiek werden 
vertaald door weinig of niet geschoolde vertalers en opgevoerd door slecht betaal-
de acteurs die in minder dan geen tijd de teksten moesten leren, nam ook het ver-
zet tegen deze instroom toe. Dat gold met name voor de toneelcritici die onder-
deel uitmaakten van de toneelwereld en die moesten aanzien dat er minder ruimte 
kwam voor de eigen productie ten gunste van het uit het Duits vertaalde toneel. 
Met name in de toneeltijdschriften, maar ook in de algemeen-culturele tijdschrif-
ten werd een uiterst kritisch vertoog ontwikkeld over de nadelen van de te grote 
aandacht voor de Duitse toneelproductie in de Nederlandse Republiek. Daarbij 
stipuleerden de critici een dichotomie tussen het Duitse vermaakstoneel dat voor-
al door het gemeen zou worden gewaardeerd en de goede smaak van de ware to-
neelkenners en -liefhebbers. Kotzebue en consorten werden door dit vertoog tot 
triviaalauteurs gebombardeerd en de vertaalrage tot een commercieel gericht be-
drijf dat ten koste zou zijn gegaan van het ethisch en esthetisch elan van het Ne-
derlandse toneel. Doordat de Duitse instroom echter gewoon door zou gaan, en 
zelfs toe zou nemen, bleef dit vertoog actueel.
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Dit sterk gepolemiseerde vertoog geeft ons echter nog weinig inzicht in de ach-
tergrond van de populariteit van deze Duitse toneelstukken: wat vond het Neder-
landse publiek dan zo aantrekkelijk aan dit toneel? Welke veranderingen brach-
ten de Duitse stukken teweeg op het Nederlandse toneel? Dit zal later aan de orde 
komen. Allereerst is het noodzakelijk om nader in te gaan op het kritische vertoog 
over het Duitse toneel. We hebben immers nog weinig zicht op de precieze rede-
nen die door de recensenten werden aangevoerd om het Duitse toneel te waarde-
ren en af te keuren. Welke poëticale discussies werden losgemaakt door de Duitse 
instroom? Dat zal het onderwerp van het volgende hoofdstuk zijn.



3.1 Teloorgang van het classicisme

De periode rond 1800 staat in de Europese literatuurgeschiedenis bekend van-
wege de teloorgang van het classicistische poëticale systeem. Die teloorgang te-
kende zich ook af in het Duitse en Nederlandse toneeldebat. Met het Duitse to-
neel kwamen nieuwe ideeën en vormen in de Republiek terecht die op weerstand 
stuitten, maar ook lof ontvingen. De Tooneelkijker blikt in 1816 spijtig terug op 
alle poëticale verschuivingen. Volgens dit tijdschrift was De Vrouw naar de wae-
reld (1777)1 van J.Chr. Brandes (1735-1799) een van de weinige toneelstukken van 
Duitse herkomst geweest die nog volgens de ‘stipste nauwgezetheid in de betrach-
ting der kunstregelen’ tot stand waren gekomen,

in eenen tijd […], dat zich de Duitsche tooneelschrijvers nog aan regelen van éénheid ge-
bonden achten, […] in eenen tijd, dat zich de Kotzebue’s en meer anderen, in de school 
der nieuwere filozofen gevormd, nog niet verstout hadden, om ook in het vak der kun-
sten alle aangenomene begrippen, van de Ouden ontleend, te verwerpen; en, indien wij 
ons zoo mogen uitdrukken, de losbandigheid in kunstgevoel te huldigen, onder het ver-
leidelijke voorwendsel, dat vrijheid ook in de kunst moet heerschen.2

De criticus onderscheidt dus twee fasen in het Duitse toneel, waarvan het toneel 
van de eerste fase nog de door hem gewenste, namelijk classicistische, regels op-
volgde. De zaak lag in werkelijkheid niet zo zwart-wit: de fasen waren lang niet zo 
homogeen en duidelijk te onderscheiden als De Tooneelkijker doet voorkomen. 
Ook de eerste Duitse stukken die in de Republiek vertaald werden bevatten ele-
menten die niet classicistisch te noemen zijn. Zijn vereenvoudigde voorstelling van 
zaken kwam waarschijnlijk voort uit de ergernis over de tweede lichting van ‘de 
Kotzebue’s en meer anderen’, die nog veel meer afweek van de bekende regels en 
hier ook veel meer opschudding teweegbracht. In dit hoofdstuk zal de twee deling 

1 J.Chr. Brandes, De Vrouw naar de waereld (Amsterdam: Iz. Duim, 1777), vertaald door A. Hartsen.
2 Arent van Halmael Jr. en Jan van ’s Gravenweert e.a., De Tooneelkijker, 4 delen (Amsterdam: St. Dela-

chaux, 1816-1819), II (1817), 6-12.
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van De Tooneelkijker omwille van de overzichtelijkheid toch worden aangehou-
den (hoewel de nodige nuanceringen zullen worden aangebracht). Ze correspon-
deert namelijk met poëticale verschuivingen die zich voordeden in de Duitse li-
teratuur. Daar komt die tweedeling in de Nederlandse receptie feitelijk vandaan. 

Met ‘in eenen tijd’ doelt de recensent van De Tooneelkijker op het einde van de 
jaren zeventig, toen Cornelis van Engelen het Duitse toneel in de Republiek op de 
literaire landkaart zette. De toneelstukken behoorden tot het nieuwe burgerlijk 
drama, dat in de voorafgaande decennia in Europa was opgekomen en hier niet 
eerder was opgevoerd. Door de introductie ervan speelde Van Engelen een cruci-
ale rol in de eerste fase van de receptie van het Duitse toneel. Aldus voegde hij aan 
het Nederlandse toneel enkele innovatieve elementen toe. Dat het om vernieu-
wing zou gaan lijkt in tegenspraak met de opmerking van De Tooneelkijker dat 
dit toneel, in tegenstelling tot dat van de tweede fase – dat van Kotzebue en ande-
ren – nog bij ‘de Ouden’ aansloot. Het burgerlijk drama was immers duidelijk iets 
nieuws, terwijl met ‘de Ouden’ verwezen wordt naar klassieke toneeltheoretici 
als Aristoteles en Horatius. Toch valt er wel wat voor zijn typering te zeggen. De 
eerste Nederlandse en Duitse pleitbezorgers van dit genre wezen namelijk op de 
continuïteit ervan met de klassieke traditie. Daarnaast namen zij in hun theorieën 
over het nieuwe drama stilzwijgend allerlei traditionele elementen over, zoals de 
door De Tooneelkijker genoemde regels van eenheid. Dit zal verderop duidelijk 
worden bij de vergelijking tussen Van Engelen en Lessing, degene die het burger-
lijk drama in het Duitse cultuurgebied introduceerde.

Ook de uitspraak van De Tooneelkijker over de tweede fase Duits toneel valt 
goed te begrijpen. In zijn ogen was het Duitse toneel er niet op vooruit gegaan. 
Zijn oordeel valt niet uit de toon bij de ophef die vanaf het begin van de jaren ne-
gentig in het Nederlandse toneelleven rond Kotzebue en de zijnen was ontstaan. 
Deze auteurs hielden zich volgens hem niet meer aan ‘de regelen van eenheid’ en 
‘alle aangenomene begrippen, van de Ouden ontleend’, waar toneelschrijvers van 
de eerste fase zich nog wel aan hadden gehouden. De veranderingen waren vol-
gens de recensent in gang gezet onder invloed ‘der nieuwere filosofen’.

Om erachter te komen op welke regels, begrippen en filosofen De Tooneelkij-
ker doelde, zal in paragraaf 2 naar de eerste fase van het Duitse toneel in Neder-
land gekeken worden. Tegen de achtergrond daarvan is de enorme ophef in de 
toneelwereld te begrijpen die de komst van de tweede lichting Duits toneel ver-
oorzaakte. Die vormt het onderwerp van de paragrafen 4, 5 en 6. Over de lof die 
het Duitse toneel eveneens ten deel viel rept De Tooneelkijker niet. Met name de 
karakterweergave, die De Tooneelkijker hier overigens überhaupt niet aankaart, 
bleek in de tweede fase gewaardeerd te worden. Omdat het zich minder makke-
lijk in twee opeenvolgende fasen laat verdelen, komt daarvóór, in paragraaf 3 eerst 
het debat over taal en metrum aan de orde. Door steeds eerst de Nederlandse en 
daarna de Duitse situatie in ogenschouw te nemen krijgen we de meeste grip op de 



3.2 De eerste fase: gematigd succes 121

ontvangst, vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw, van het Duitse drama 
hier te lande, in het bijzonder van de opvattingen en theorieën over de vorm ervan.

3.2 De eerste fase: gematigd succes

Nederlandse ontwikkelingen

Omdat Van Engelen de bekendste Nederlandse pleitbezorger van het burgerlijk 
drama werd en ook omdat zijn selectie drama’s zo’n succes had, staat hij in deze 
paragraaf centraal. De Toneelkijker vond dat het burgerlijk drama van de eerste 
fase nog bij ‘de Ouden’ aansloot, terwijl het toch om een heel nieuw genre ging. 
Dat valt te verklaren uit het feit dat Van Engelen het nieuwe drama als gezegd in-
bedde in de traditie. Enerzijds noopte zijn nieuwe mensbeeld, dat hij had ontleend 
aan de empirisch-sensualistische filosofie, hem tot een aantal fikse aanpassingen 
van het ‘hedendaagschen toneel’, die hij verwezenlijkt zag in het burgerlijk drama. 
Het nieuwe van dit drama moet dan ook niet onderschat worden. Anderzijds lijkt 
Van Engelen – wellicht om zieltjes te winnen – te hebben geprobeerd de continu-
iteit te schetsen met ‘de Ouden’. Hun dichtwerken vond hij echter te wild en on-
zedelijk, wat hij verklaarde uit het feit dat hun beschaving nog jong en onontwik-
keld was. Daarom volgde hij de Fransclassicistische poëtica, die een eigentijdse 
interpretatie van de klassieken behelsde. De Nederlandse versie van het Fransclas-
sicisme was vanaf 1672 gepropageerd door het toneelgezelschap Nil volentibus 
arduum (Nil). Al waren de richtlijnen van Nil voor verbetering vatbaar, ze wa-
ren nog steeds maatgevend.3 Van Engelen zette er zich daarom enerzijds tegen 
af, maar sloot er zich anderzijds weer bij aan door regelmatig Fransclassicistische 
theoretici te citeren, zoals de grondlegger van de stroming, Nicolas Boileau-Des-
préaux (1636-1711) en enkele helden van Nil, zoals Andries Pels (1655-1731) en 
Lucas Rotgans (1653-1710).

Van Engelen achtte veel eigentijds, Fransclassicistisch toneel niet voor opvoe-
ring geschikt, omdat het de toeschouwer te weinig zou raken. Gevoelens en drif-
ten kregen een belangrijke plaats in zijn toneeltheorie. Het gevoel maakte (naast 
de rede) als drijfveer voor het handelen immers een belangrijk onderdeel uit van 
zijn mensbeeld. Hij gebruikte in dit verband de termen ‘ontzwagteling’ en ‘ont-
bolstering’, die zoiets betekenden als ‘het openstaan voor’ en de ‘ontluiking van’ 
emoties. Door het vertoonde op zichzelf te betrekken kon de toeschouwer de ge-
voelens van het personage internaliseren. Alleen zo zou hij vatbaar worden voor 

3 Voor een uitvoerige beschrijving van deze toonaangevende poëtica in de Republiek van 1700-1772 zie: 
A. de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772 (Hilversum 1998), 
passim.
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de juiste zedelijke vorming. Zelfs zou hij als mens beoordeeld kunnen worden 
naar de mate waarin hij door een toneelstuk ontroerd werd: 

die vatbaarheid voor driften, die gevoeligheid van gestel, die opwekbaarheid, als ik my 
zo mag uitdrukken, meen ik getoond te hebben, dat juist dat is, het geen ons tot men-
schen maakt, het is de ziel van ons zedelyk wezen, het is het dierbaarst geschenk der 
Natuur: Men mag de menschen byna beoordeelen uit den trap van ontroering, die zy 
onder een goed Tooneelstuk ondervinden.4 

Van Engelen voegt er een oproep aan zijn collega’s en de toeschouwers aan toe:

staak uw vruchtloos poogen, dorre Zedekundige! verwagt nooit eenige uitwerking van 
uwe langwylige lessen, zo gy de driften weert; het zyn geene schoolsche onderscheidin-
gen, geene overnatuurkundige besluiten, het zyn belangen, het zyn gemoeds-beweegin-
gen, die ons doen werken: Nadert myne medeburgers! hoort, ziet, voelt, en trilt – Gy 
schreit. – God zy gedankt, dat ik menschen in u heb aangetroffen!5

Op het eerste gezicht lijkt hij met zijn ode aan het gevoel in te gaan tegen de 
Fransclassicistische opvattingen. Die werden namelijk beïnvloed door de ratio-
nalistische filosofie, waarin het verstand centraal wordt gesteld.6 Volgens de ra-
tionalisten verhinderden de hartstochten een deugdzaam en gelukkig leven. Het 
verstand moest het gemoed in toom houden. Onder literatuurhistorici bestaat 
echter discussie over de manier waarop de rationalistische filosofie doorwerkte in 
het Fransclassicistische toneel.7 Sommige auteurs hechtten namelijk wel degelijk 
waarde aan het opwekken van hartstochten bij de toeschouwer. Het is dus niet zo 
gek dat Van Engelen, ondanks zijn nieuwe mensbeeld, toch aansluiting meende te 
vinden bij de Fransclassicisten. Sterker nog, hij citeert met instemming Boileau, de 
grondlegger van de stroming, over de vereiste werking van een toneelstuk op het 
gevoel van de toeschouwer: 

Het geheele stuk moet van het begin tot het einde werken; het Drama zelf, het Ensem-
ble, moet de verandering in den Toehoorder voortbrengen, die de Toneelschryver be-
doelt.

4 C. van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling over den Schouwburg (Amsterdam: Pieter Meyer, 1775), 
47.

5 Van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling, 47.
6 Over het verband met het Fransclassicisme zie: B. van Oostveldt, Tranen om het alledaagse. Het verlan-

gen naar natuurlijkheid en de enscenering van burgerlijke identiteit in drama en theater in de Oostenrijkse 
Nederlanden (2005), 94 e.v. Over rationalistische invloeden op Nil zie: T. Holzhey en K. van der Haven 
(ed.), Nil volentibus arduum. Tieranny van eigenbaat (1679). Toneel als wapen tegen Oranje (Zoeter-
woude 2008), 29-31. Over de rationalistische filosofische systemen zoals het cartesianisme, spinozisme en 
die van Leibniz en Wolff zie: H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie (Houten 2008), 337-372.

7 Over de invloed van Descartes op Corneille zie: G. Lanson, ‘L’influence de la philosophie cartésienne sur 
la littérature Française’, in: Revue de métaphysique et de morale. IV (1896), 517-550; R. Petsch, Lessings 
Briefwechsel mit Mendelssohn und Nicolai über das Trauerspiel. Nebst verwandten Schriften Nicolais und 
Mendelssohns (Leipzig 1910), IV. Over het omstreden verband tussen het cartesianisme en het fransclas-
sicistische toneel zie: Van Oostveldt, Tranen om het alledaagse, 94-101.
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 Si d’un beau mouvement l’agreable fureur
 Souvent ne nous remplit d’une douce terreur,
 Ou n’excite en notre ame une pitié charmante,
 En vain vous étalez une Scéne sçavante.
 Le secret est d’abord de plaire & de toucher,
 Inventez des ressorts qui puissent m’attacher.
Dus dagt ’er Boileau in zyn Art. Poëtiq. dus dagt ’er voor hem Horatius, over; en dus 
moet elk verstandig mensch daar over denken.

Gezien de termen die in dit citaat gebruikt worden, waarvan sommige, zoals 
‘mouvement’ en ‘toucher’, onmiskenbaar betrekking hebben op de emotione-
le gesteldheid van de toeschouwer, verbaast het niet dat Van Engelen bij Boileau 
steun zocht voor zijn gevoelspoëtica.

Het gevoel was volgens Van Engelen een belangrijke factor bij het moreel 
handelen, zoals de filosoof A.A.Cooper of Shaftesbury (1671-1713) bepleit had. 
Nieuw ten opzichte van het rationele mensbeeld was namelijk dat er naast slechte 
ook goede gevoelens bestonden. Van Engelen fulmineert tegen de filosoof Man-
deville (1670-1733), die had beweerd dat de mens alleen maar tot egoïstische, in 
Van Engelens ogen slechte, emoties geneigd was. Van Engelen meende dat alleen 
de onbeschaafde en de minst ‘ontbolsterde’ zielen, zoals die van dieren, aan slech-
te driften overgeleverd waren. Het toneel kon de juiste driften losmaken, emoties 
die de mensen tot elkaar brachten:

Alle hartstochten, die ons eigen belang alleen bedoelen, en welke wy met de dieren ge-
meen hebben, zyn sterkst in de hardste en koudste harten, in de minst ontbolsterde zie-
len, in de dierlykste menschen; het zyn de toorn over regtstreeksche beledigingen, het 
is de haat, de vrekheid, de hoogmoed, die in Domkoppen heerschen; naare en eenzaame 
driften, die de menschen van malkanderen doen loopen. – Om hen te saamen te brengen 
moeten wy die driften opwekken, die ons wezen veredelen.8

Om de goede en slechte gemoedsbewegingen uit elkaar te houden moest de toe-
schouwer overigens nog altijd zijn verstand gebruiken, wat de continuïteit van 
Van Engelens theorie met de Fransclassicistische traditie laat zien:

Gy blaakt van toorn. Ik dank den Hemel andermaal, dat uwe Rede zig tegen de boos-
heid wapent! – ja uwe Rede! Het is deze, welke ik aan de zyde van den toorn, maar van 
een teruggekaatsten toorn, plaats, en ik weet zeer wel wat ik hier zeg:9 

De slechtste emotie was boosheid, die met behulp van de rede onderscheiden kon 
worden van de goede ‘teruggekaatsten toorn’. In tegenstelling tot kwade toorn 
mocht de toorn die uit medelijden geboren was aangemoedigd worden. Vooral 
het medelijden en de emoties die daar weer uit voortsproten achtte Van Engelen 
van waarde omdat die het algemeen belang dienden:

8 Van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling, 47-48.
9 Ibidem.



124 3 Losbandigheid in kunstgevoel

Medelyden, vriendschap, dankbaarheid, en toorn; maar toorn van een geheel verschil-
lende natuur, en die men met den min wysgeerigen naam van verontwaardiging be-
noemt; toorn, die de verongelyking van anderen ten doel heeft; toorn, die niet uit ei-
genliefde, maar medelyden geboren wordt; toorn die ons den ongelukkigen ter hulp 
doet vliegen; toorn eindelyk, die men als de ziel van kerkelyke en burgerlyke vryheid 
kan beschouwen, en die, met eene wyze eerzugt medewerkende, den mensch wonderen 
doet verrigten.10

De goede hartstochten vormden de motor van Nederlands beschaving. Van Enge-
len koppelt ze hier namelijk aan de kerkelijke en burgerlijke vrijheid. Dat waren 
de waarden die gelukkige burgers en daarmee de goed functionerende samenle-
ving garandeerden die hij beoogde.

Om bij het publiek goede gevoelens op te roepen was een aantal wijzigingen in 
het bestaande toneel nodig. Medelijden kon de toeschouwer slechts voelen als hij 
zich kon identificeren met de personages. Hij moest dus een herkenbare wereld 
voorgeschoteld krijgen waarin hij zichzelf kon verplaatsen. Daarom was het zaak 
dat een toneelstuk het dagelijkse leven van de toeschouwer zo natuurlijk of van zo 
nabij mogelijk weergaf. ‘Natuurlijk’ moet hier opgevat worden als ‘werkelijk’ of 
‘zoals in het dagelijkse leven’. Om die reden vond Van Engelen de scherpe schei-
ding tussen komedie en tragedie, die tot dan toe gebruikelijk was, onnatuurlijk:

Ik heb reeds aangemerkt, dat de onderscheiding, de plotselyke overgang, van Treur- tot 
Blyspel niet natuurlyk was, zy strookt niet met het beloop des levens, en zy vertoont 
ons derhalven de zaaken of persoonen niet zo als zy zyn. […] Waarom zouden wy ein-
delyk die noodelooze kluisters niet verbreeken?11

Hij vervolgt: ‘Dit geeft my aanleiding om een ander vooroordeel weg te neemen; 
men is namelyk nog vry algemeen van gedagte, dat het Tooneel zig plotselyk tus-
schen Treur- en Blyspel splitse.’12 Het eerste had altijd een triest verloop en het 
tweede draaide slechts om spot. Van Engelen stelt dat in een echt leven verdriet en 
plezier afwisselend voorkwamen en dat dit in een toneelstuk ook het geval moest 
zijn. Een goede toneeldichter mocht ‘ernst en boert vermengen; hij doet beurte-
lings verscheiden hartstogten werken’:13

Het Drama vertoont het menschelyk leven zo als het is; het kiest zulke persoonen, uit de 
hoogste, of middelbaare, of laagste, klasse uit, als de Digter goedvindt, het doet elk der-
zelven vrolyk of ernstig, wys of dwaas, spreeken zo als met zyn karakter overeenkoomt, 
en zo als het geheele beloop van het stuk vordert; het verdeelt dat stuk in zo veele of zo 
weinige bedryven als de natuur van de zaak medebrengt, en het wordt dus eene schil-
dery, daar elk belang in neemt, om dat ‘er alle staaten van menschen in verschynen.14

10 Ibidem.
11 Ibidem, 70.
12 Ibidem, 67.
13 Ibidem, 69.
14 Ibidem, 71.



3.2 De eerste fase: gematigd succes 125

De aloude scheiding van beide genres was verder storend omdat er geen verschil-
lende typen mensen in konden voorkomen. Tekenend is, dat Van Engelen zich 
op een rationalistische filosoof, namelijk Leibnitz, beroept om de lezer hiervan te 
overtuigen: 

Naarmaate wy meer vordering in eenige weetenschap gemaakt hebben, worden wy be-
geeriger om daar dieper in te dringen, en in ‘t byzonder naar maate wy meer karakters 
gezien hebben, verlangen wy meer, om de zelfde driften in andere omstandigheden ge-
plaatst, en met andere neigingen verbonden, te zien werken. Leibnits zegt, daar zyn 
geene twee bladeren in ’t Heelal, die malkanderen gelyk zyn; het Gemeen maakte die 
zelfde aanmerking dikwils van de wezenstrekken; maar in welken zin ook het eerste 
waar, en wat ook van het ander, zyn moge, zeker is het, dat geene twee menschen op de 
wereld malkanderen in denkwyze en neigingen volkomen gelyken.15

Naar analogie van Leibniz’ uitspraak over de natuur – ‘daar zyn geene twee bla-
deren in ’t Heelal, die malkanderen gelyk zyn’ – poneert hij dat het ‘zeker is dat 
geene twee menschen op de wereld malkanderen in denkwyze en neigingen vol-
komen gelyken’. Hij doet een beroep op Leibniz’ gezag om zijn opvattingen over 
de mens kracht bij te zetten. Wederom sluit hij aan bij bij de lezer vertrouwde 
ideeën, zodat hij deze gemakkelijker kan overtuigen.

Van Engelen verlangde dus verscheidenheid in karakters. Al naar gelang wat ie-
mand overkwam of wat voor stemming of karakter iemand had, moest wisseling 
van emoties optreden. Zo zouden de personages meer op echte mensen gaan lij-
ken, dus ook op de toeschouwers. De identificatie gold niet alleen het karakter of 
de stemming van het personage maar tevens diens komaf, zoals blijkt uit de vol-
gende zinsnede: ‘het [toneel] kiest zulke persoonen, uit de hoogste, of middel-
baare, of laagste, klasse uit, als de Digter goedvindt’. Ook de scherpe grens tussen 
de standen namelijk maakte het onderscheid tussen treur- en blijspel onnatuur-
lijk. Laat overigens duidelijk zijn dat Van Engelen de afkomst van de persona-
ges niet om politieke redenen aansneed. Zoals al uit zijn doelstellingen bleek, ging 
het hem om het verbeteren en weergeven van de mens en het menselijke, niet om 
de emancipatie van de ene of andere stand. De Fransclassicistische wereld stond 
eenvoudigweg te ver af van het menselijke, van de toeschouwer in het algemeen. 
Voordien was een belangrijk uitgangspunt geweest dat op het toneel de belle na-
ture werd afgebeeld, die neerkwam op de werkelijkheid zoals die idealiter was. 
Op het toneel moest een werkelijkheid worden voorgesteld zoals die zou kunnen 
of zou moeten zijn. In de komedie werd het volk bespot, in de tragedie ging het 
over het lot van de voorbeeldige elite, zoals heersers en helden:

dat het Treurspel Vorstelyke Personaadjes, of ten minsten Grooten, moet vertoonen, 
[…] De geestige Moliere, de groote Corneille, de wyze Racine, de zagte Destouches, en 
de verheven Voltaire zelf, hebben dat begrip gekoesterd. […] en Diderot hadt in zyn 

15 Ibidem, 62.
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Pére [sic] de famille en le Fils naturel, na eene flaauwer aanduiding van Terentius en 
Corneille de gemengde soort met een zeer gelukkigen uitslag gegeeven; maar hy wierdt 
bewonderd zonder nagevolgd te worden, en het is maar onlangs, dat men van zyn ver-
keerd denkbeeld is begonnen te herkoomen.16

Weliswaar noemt hij enkele Fransclassicisten – Molière, Corneille, Racine, De-
stouches en Voltaire – die ten onrechte de tweedeling hanteerden, maar er is we-
derom geen sprake van polemiek. Van Engelen zorgt voor continuïteit door erop 
te wijzen dat Diderot, een van de Franse voorgangers van het burgerlijk drama, 
zich zowel op een klassieke dichter – de komediedichter Terentius – als op een van 
de Fransclassicistische dichters – Corneille – beriep voor de introductie van ‘de 
gemengde soort’, waarin ook burgerlijke personages optraden.

Er is nog een laatste aanpassing van het bestaande toneel die bijdroeg aan een 
levensechtere weergave van de personages. In plaats van de rijmende alexandrijn, 
die tot dan toe gebruikelijk was op het Nederlandse toneel, stelde Van Engelen 
het proza voor:

“Maar Tooneelstukken in Prose!” – Zie daar weder een ontzagchelyk vooroordeel, dat 
ik in de laatste plaats moet wegneemen; ja Tooneelstukken in Prose; […] hoe zou dit 
niet in Tooneelstukken gebezigd kunnen worden? In een Heldendigt spreekt de Poëet, 
op het Tooneel spreeken de Persoonen zelve.17

Dit voorstel zou al snel leiden tot veel discussie, waaraan de volgende paragraaf is 
gewijd.

Als we op Van Engelen moeten afgaan, sloot het burgerlijk drama zeker niet in 
‘alle begrippen’ maar toch wel enigszins aan bij de ideeën van ‘de Ouden’, en wel 
bij de Fransclassicistische interpretatie daarvan. De aansluiting valt nog het beste 
af te leiden uit sommige impliciete aannames van Van Engelen. Zoals uit de stuk-
ken in zijn serie blijkt, werd een aantal classicistische regels aangehouden, bij-
voorbeeld ‘de regelen der eenheid’, die ook De Tooneelkijker ter sprake bracht. 
Zowel in de Fransclassicistische poëtica als in de theorie van het burgerlijk drama 
gold dat er eenheid van handeling, tijd en plaats betracht moest worden. Een han-
deling mocht geen nevenhandelingen tellen, tenzij deze de hoofdhandeling on-
dersteunden. Verder mocht de handeling niet langer dan een dag beslaan, al ver-
schilde het aantal uren nog wel eens per auteur. Ten slotte diende de plaats waar de 
handeling zich afspeelde gelijk te blijven. Het tegendeel zou ongeloofwaardig zijn 
en de werkelijkheidsillusie voor de toeschouwer verbreken. De aristotelische een-
heden behoorden zeer waarschijnlijk tot de elementen die Van Engelen impliciet 
goedkeurde in het nieuwe drama dat hij introduceerde.

16 Ibidem, 67.
17 Ibidem, 73-74.
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Duitse ontwikkelingen

Nu het duidelijk is geworden dat Van Engelen de eerste fase burgerlijk toneel in 
de Fransclassicistische traditie plaatste, is het de vraag in hoeverre Van Engelen 
zich voor zijn pleidooi liet inspireren door de Duitse toneelpoëtica. Uitgaande 
van het feit dat Van Engelen zoveel Duitse toneelstukken uitkoos om te verta-
len is het zelfs waarschijnlijk dat hij zich in zijn opvattingen behalve door Dide-
rot en Mercier ook heeft laten inspireren door Lessing, die vanaf de jaren vijftig 
zou uitgroeien tot de belangrijkste Duitse pleitbezorger van het burgerlijk drama. 
In de tijd dat Van Engelen zijn verhandeling en vertalingen begon te publiceren 
was men in de Duitse toneelwereld allang vertrouwd met het burgerlijk drama. Er 
was echter een verschil met Van Engelen: Lessing zette zich nadrukkelijk af tegen 
de Fransclassicisten. Hij vond dat die de klassieke dichters verkeerd hadden ge-
interpreteerd. Hij ging daarom sterk terug op ‘de Ouden’ zelf en liet zich daarbij 
juist niet, zoals Van Engelen deed, leiden door de Fransclassicistische interpreta-
tie daarvan.

Om te begrijpen hoe Lessing en zijn collega’s het drama presenteerden en hoe 
ver Van Engelen daarin met hen meeging, is een beeld van hun uitgangspositie ge-
wenst. Het had moeite gekost om het toneel uit het keurslijf van de Duitse vari-
ant van het Fransclassicisme te bevrijden. Dat was ontwikkeld door Gottsched, 
wiens poëtica Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen (1730) door 
zijn kritische opvolgers in de toneeltheorie ‘Regelpoëtik’ werd genoemd. Gott-
sched was in het begin van de achttiende eeuw de Fransclassicistische autoriteit in 
het Duitse cultuurgebied. Zijn ideeën bleven decennia lang als referentiepunt fun-
geren.18 Aan zijn poëtica lag een rationeel wereld- en mensbeeld ten grondslag, 
in zijn geval dat van de filosofen Leibniz en Wolff.19 Volgens deze filosofen was 
de wereld perfect, want gebaseerd op natuurwetten die met het verstand te bere-
deneren waren. Ieder verschijnsel, ieder mens, dus ook de toeschouwer, zat vol-
gens dezelfde wetten in elkaar. Wilde een toneelschrijver zijn morele boodschap 
(Lehrsatz) over laten komen, dan moest hij het stuk volgens logische regels in el-
kaar zetten, zodat de toeschouwer slechts de conclusie kon trekken die de maker 
beoogd had. Als grondlegger van de doctrine was Boileau, naast Corneille, Gott-
scheds voornaamste inspirator.20 De hartstochten, die altijd een centrale rol had-
den gespeeld in de toneelpoëtica en voor sommige Fransclassicistische toneelken-
ners nog steeds belangrijk waren, kregen bij hem echter een ondergeschikte rol. 
Voor Gottsched waren emoties stoorzenders van de rede, die de mens ongeluk 

18 Voor een overzicht van de Duitse poëticale ontwikkelingen ten tijde van de Verlichting zie: P.-A. Alt, 
Tragödie der Aufklärung (Tübingen 1994); E. Borries en E. Borries (e.a.), Deutsche Literaturgeschichte, 
12 delen (München 1991-2003), deel 2: Aufklärung und Empfindsamkeit. Sturm und Drang.

19 Over Gottscheds schatplichtigheid aan Leibniz en Wolff zie: Alt, Tragödie der Aufklärung, 59-62.
20 Alt, Tragödie der Aufklärung, 79 (en 66-84 voor al Gottscheds opvattingen).



128 3 Losbandigheid in kunstgevoel

brachten. Hij vond dat de toeschouwer de vertoonde gevoelens meteen ‘in den 
Schranken’ zou moeten plaatsen, dat wil zeggen dat hij ze bij zichzelf moest be-
teugelen. Voor de werkelijkheidsweergave ging Gottsched uit van het Fransclassi-
cistische begrip van de belle nature of ideale werkelijkheid. Hij hield ook vast aan 
de zogenoemde standenclausule, volgens welke de tragedie over de elite en de ko-
medie over het volk moest gaan.

Gottscheds doctrine was, onder invloed van Franse en Engelse ideeën uit zo-
wel filosofische als toneeltheoretische hoek, aan kritiek onderhevig. Filosofisch 
gezien was de kritiek, net als bij Van Engelen, gebaseerd op het empirisch-sensu-
alistische systeem van Shaftesbury. De morele instelling van de mens sproot niet 
voort uit het verstand, maar was een vruchtbare combinatie van gevoel en intel-
lect. Daarom zette Lessing zich af tegen Gottsched en het hele Fransclassicisme.21 
Wat mogelijk met voorbedachten rade geschiedde, in ieder geval achteraf gezien 
heel tactisch bleek, was dat Lessing zich hierbij nadrukkelijk beriep op ‘de Ou-
den’, met name op de Ars poetica van Aristoteles. Hij verwees er veelvuldig naar 
in zijn Hamburgische Dramaturgie (1766-1767).22 Zo onderbouwde hij zijn nieu-
we drama met de uitspraken van de klassieke autoriteiten. Lessing vond dat Gott-
sched – die waarschijnlijk niet eens Grieks kon lezen – en zijn Fransclassicistische 
school Aristoteles’ poëtica verkeerd had geïnterpreteerd.23 Gottsched had de em-
pirische inslag van diens werk veronachtzaamd. Daardoor konden zijn toneel-
wetten slechts een onnatuurlijk ideaalbeeld van de wereld opleveren, dat de toe-
schouwer nooit zou overtuigen, laat staan tot zedelijker handelen aanzetten. De 
boodschap kwam volgens Lessing alleen over als de toeschouwer de wereld op het 
toneel uit eigen ervaring kon herkennen. Zo zou de toeschouwer zich goed kun-
nen inleven in het lot van de personages en de boodschap van het toneelstuk op 
zichzelf kunnen betrekken. Vooral de emotie medelijden was belangrijk. Het was 
niet alleen het middel tot maar ook het bewijs van het hebben van moreel gevoel: 
‘Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch’.24 Om de nodige identificatie te 
bewerkstelligen liet hij de ‘Standenclausule’ van Gottsched los en gaf hij ook in 
ernstige toneelstukken de hoofdrol aan mensen die niet van adel waren, de zoge-
noemde burgers. Dat wil overigens niet zeggen dat de adel op het toneel was uit-
gespeeld. Het ging nu om een gemengd burgerlijk-adellijke wereld, wat gezien de 
groeiende invloed van de burgerij een betere afspiegeling opleverde van de Duitse 
maatschappij. Het ging Lessing dus net zoals Van Engelen niet zozeer om het op-
heffen van de standsverschillen, maar om het menselijke, dat in elke persoon aan-

21 H.A. Glaser, ‘Lessings Kampf gegen die ‘tragédie classique’ in der Hamburgische Dramaturgie’, in: P.A. 
Bois, R. Krebs e.a., Die Französische Literatur in der Deutsche Zeitschriften des 18. Jahrhunderts (Bern/
Berlijn 1997), 123-132.

22 W. Barner, G.E. Grimm (e.a.), Lessing. Epoche, Werk, Wirkung (München 1975), 145-146.
23 Glaser, ‘Lessings Kampf’, 129.
24 Alt, Tragödie der Aufklärung, 180.
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wezig was, van welke rang of stand ook.25 Zo kon iedere toeschouwer ontroerd 
raken.

Behalve door Aristoteles en Diderot werden Lessing en zijn collega’s ook ge-
inspireerd door het Engelse toneel. Op dit punt verschilde Van Engelen, die de 
Engelsen alleen noemde in verband met hun lange tijd volgehouden woestheid 
en hun uitvinding van de roman, overigens van de Duitsers. In Engeland waren 
in de jaren dertig de eerste burgerlijke treurspelen geschreven, die in de jaren vijf-
tig – via het Frans – in het Duits vertaald en met groot succes opgevoerd waren.26 
Men roemde het feit dat ze de toeschouwers zo diep roerden.27 Als prototype 
geldt The London merchant, or, the history of George Barnwell (1731) van George 
Lillo (1693-1739), dat in 1752 via een Franse vertaling in het Duits werd overgezet 
door Henning Adam von Bassewitz (Der Kaufmann von Londen oder Begeben-
heiten Georg Barnwells, 1752).28 Hierop oriënteerde Lessing zich voor zijn eer-
ste burgerlijke treurspelen.29 Verder was The gamester (1753) van Edward Moore 
(1712-1757), vertaald door J.C. Bode als Der Spieler (1754), toonaangevend. Van 
beide stukken verschenen tot in de jaren negentig nog Duitse bewerkingen.30 Niet 
alleen de contemporaine Engelse productie, maar ook het werk van Shakespeare 
verscheen in het Duitse vizier. De stof van zijn toneelstukken was al bekend ge-
worden door Engelse theatergezelschappen die in de zeventiende eeuw in het 
Duitse cultuurgebied rondtrokken (de strolling players), maar nu werd Shake-
speare ook als toneelschrijver ontdekt. Ook hij werd door de theoretici van het 
burgerlijk drama gewaardeerd om zijn gave het gemoed te bewegen, wat Lessings 
schatplichtigheid aan hem al ten dele verklaart.31 Dat zou Shakespeare bewerk-
stelligd hebben door zijn onnavolgbare weergave van de mens.32 Lessings Emilia 
Galotti (1772) wordt wel als Shakespeareaans treurspel bij uitstek gezien.33 Shake-
speares impact op het Duitse toneeldebat trad in de Republiek echter pas op de 
voorgrond in de tweede lichting Duitse import.34

Er is nog één element in verband met de eerste lichting Duits toneel dat bespro-
ken moet worden. De Tooneelkijker roemde de Duitse auteurs van deze fase van-

25 A. Wierlacher, Das bürgerliche Drama (München 1968), passim.
26 Over de ontwikkeling van het begrip bürgerliches Trauerspiel zie: R. Daunicht, Die Entstehung des bür-

gerlichen Trauerspiels in Deutschland (Berlijn 1965), 192 e.v.
27 R. Häublein, Die Entdeckung Shakespeares auf der deutschen Bühne des 18. Jahrhunderts. Adaption und 

Wirkung der Vermittlung auf dem Theater (Tübingen 2005), 18.
28 E. Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas. Epochen der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur 

Gegenwart, 2 delen (Tübingen 19992 (1990)), deel 1: Von der Antike bis zur deutschen Klassik), 294; Alt, 
Tragödie der Aufklärung, 151.

29 Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas, 296.
30 K.S. Guthke, Das deutsche bürgerliche Trauerspiel (Stuttgart 1994), 29.
31 R. Zeller, Struktur und Wirkung. Zu Konstanz und Wandel literarischer Normen um Drama zwischen 

1750 und 1810 (Stuttgart 1988); Häublein, Die Entdeckung Shakespeares, 18.
32 Zeller, Struktur und Wirkung, 150; Häublein, Die Entdeckung Shakespeares, 18.
33 Zeller, Struktur und Wirkung, 151.
34 Zie paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
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wege het feit dat zij zich nog aan de aristotelische regels van eenheid hadden ge-
houden. Het is niet zo vreemd dat Van Engelen hieraan geen aandacht besteedde. 
Ten aanzien van de eerste vormen van het burgerlijk drama waren die regels even-
min in de Duitse landen zelf een punt van discussie. Het belang van de ‘eenheid 
van handeling’ stond ook bij Lessing cum suis buiten kijf.35 Het was geen nieuw 
element. De Fransclassicistische georiënteerde Duitse schrijvers hadden de re-
gel eveneens toegepast, al legden zij verschillende accenten. In Gottscheds tijd 
hanteerde men de Einheit von Absicht, dat van het perspectief van de maker uit-
ging, terwijl Lessing later de toeschouwer centraal zou stellen. Aan de handeling 
moest volgens Gottsched ‘eenheid van ontwerp’ ten grondslag liggen, wat bete-
kende dat alle delen in een causaal verband moesten staan om zo tot één einddoel 
te komen.36 Om dit te bewerkstelligen bestonden er naar Fransclassicistisch voor-
beeld allerlei regels die de toneelschrijver werden aangeraden te volgen. Volgens 
Corneille en Boileau was een tragedie opgebouwd aan de hand van de drie eenhe-
den van handeling, tijd en plaats.37 Eventuele episodes moesten noodzakelijk zijn 
voor het verhaal. Dit was volgens Gottsched een logisch gevolg van zijn aanname 
dat een treurspel over één enkele morele les (Lehrsatz) ging, waarvan de aandacht 
niet afgeleid mocht worden: ‘Die Fabel hat nur eine Hauptabsicht; nämlich einen 
moralischen Lehrsatz: also muss sie auch nur eine Haupthandlung haben, um de-
rentwegen alle übrige vorgeht.’38 Om dezelfde reden tolereerde hij geen vermen-
ging van ernstige en komische elementen of scènes. Een personage als Harlekijn 
bijvoorbeeld hoorde niet thuis in een treurspel. Verder zorgden de eenheden van 
tijd en plaats ervoor dat de illusie en daarmee ook de concentratie op de handeling 
door de toeschouwer niet verstoord werd. De gespeelde tijd waarin een stuk zich 
voltrok, mocht niet langer dan twaalf uur bedragen omdat ze anders te veel van 
de daadwerkelijke speeltijd zou afwijken. Wisseling van plaats werd vermeden 
aangezien het publiek in principe ook op zijn stoel bleef zitten. Voor het hande-
lingsverloop was ook de waarschijnlijkheidseis van belang. Geestverschijningen, 
monsters en engelen, zoals die te zien waren in de barokke ‘Haupt- und Staats-
aktionen’, waren uit den boze. Zulke fantasiewezens pasten niet in de op de ratio 
gebaseerde natuur of werkelijkheidsvoorstelling van Gottsched en zouden de il-
lusie en daarmee de focus op de hoofdboodschap verstoren.39

Tot in de jaren zeventig hielden de meeste theoretici aan de eenheid van han-
deling vast. Lessing volgde op dit punt ‘de Ouden’ en verschilde daarin niet noe-
menswaardig van de Fransclassicististisch georiënteerde generatie. Wel kwam 
door nieuwe interpretaties van Aristoteles’ poëtica in plaats van de maker nu het 

35 Zeller, Struktur und Wirkung, 35-36.
36 Ibidem, 37.
37 Alt, Tragödie der Aufklärung, 79. Voor een overzicht van Fransclassicistische opvattingen over de hande-

ling zie: J. Scherer, La Dramaturgie classique en France (Parijs 1976, (19501)), passim.
38 Alt, Tragödie der Aufklärung, 79.
39 Ibidem, 80.
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perspectief van het publiek voorop te staan. De Einheit von Absicht werd omge-
doopt tot de eenheid van interesse (Einheit des Interesses). De toeschouwer moest 
het hele stuk lang geboeid blijven. Meerdere handelingen naast elkaar zouden hem 
te veel afleiden en vermoeien. Reagerend op een Engelse recensent die Voltaires 
Ecossaise (1760) bekritiseerd had omdat het te weinig handelingen zou bevatten, 
stelde Lessing:

Es ist an dieser Kritik manches nicht ganz ungegründet; indess sind wir Deutschen es 
sehr wohl zufrieden, dass die Handlung nicht reicher und verwickelter ist. Die engeli-
sche Manier in diesem Punkte, zerstreut und ermüdet uns; wir lieben einen einfältigen 
Plan, der sich auf einmal übersehen lässt. So wie die Engländer die französischen  Stü cke 
mit Episoden erst vollpropfen müssen, wenne zie auf ihrer Bühne gefallen sollen; so 
müssten wir die englischen Stücke von ihren Episoden erst entladen, wenn wir unsere 
Bühne glücklich damit bereichern wollten.40

Hij vond de Engelsen op dit punt dus niet erg sterk. Aan de opbouw van de han-
deling werden door hem en de andere theoretici van het drama dan ook weer aller-
lei eisen gesteld, maar die verschilden in wezen niet zo veel van die van Gottsched 
en de Fransclassicisten.

3.3 Taal en metrum

Proza versus poëzie

Het debat over het taalgebruik strekt zich zoals gezegd uit over beide fasen van 
Duits toneel in de Republiek. Het eerste Duitse drama in de Republiek veroor-
zaakte geen discussie over de nadruk op het gevoel en de introductie van bur-
gerpersonages. Wat de pennen wel in beweging bracht was het voorstel van Van 
Engelen om stukken in proza op het toneel te brengen. Tot dan toe waren alexan-
drijnen de standaard geweest: dichtregels met zes jambische voeten en een cesuur 
in het midden, met eindrijm. Al in de jaren zestig waren naar aanleiding van het 
nieuwe Franse drama stemmen opgegaan om het proza op het Nederlandse toneel 
te introduceren, maar de Duitse import gaf een nieuwe impuls.41

In Van Engelens argumentatie was de tegenstelling al vervat die centraal zou 
staan in de discussie die losbarstte over proza versus poëzie, oftewel die tussen na-
tuur en kunst:

In een Heldendigt spreekt de Poëet, op het Tooneel spreeken de Persoonen zelve; het 
Prose is eenvoudiger, en heeft daar door eene minder gezogte bevalligheid […]; Wy zyn 
’er thans aan gewoon, maar heeft het in den beginne ook niet vreemd moeten voor-
koomen, dat men zyne persoonaadjes hunne gewigtigste belangen in vaarzen liet ver-

40 Zeller, Struktur und Wirkung, 161.
41 De Haas, De wetten van het treurspel, 273-276.
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handelen? Heeft het niet moeten stooten, dat men hen steeds met het merkteken der 
konst, op ’t voorhoofd gedrukt, deedt spreeken? “Men moet, zegt Gravina, zelfs in de 
meest bewerkte stukken, hier en daar fyne blyken van onagtzaamheid met konst ver-
spreiden, waar agter de konst zig verberge, en waardoor zy den leezer of aanschouwer 
des te gemaklyker doe gelooven, dat alles natuurlyk en zonder konst is.”42

Van Engelen verdedigt het gebruik van proza met het argument dat het natuurlij-
ker zou overkomen. Daartegenover stelt hij de verzen die, omdat ze ‘gezogt’ klin-
ken, de toeschouwer te veel aan het kunstmatige herinneren. Hij stelt de weergave 
van de natuur of dagelijkse werkelijkheid dus boven de kunst. Hierachter ging na-
tuurlijk zijn pleidooi schuil voor identificatie en medelijden.

Ter versterking van zijn pleidooi signaleerde van Engelen nóg een bezwaar te-
gen het gebruik van de alexandrijn in de Nederlandse taal dat steeds zou terug-
komen. Dat lag op esthetisch vlak en had betrekking op de gesprekstoon. De 
rijmende alexandrijn maakte een gesprek volgens hem eentonig, omdat alle werk-
woorden en meervouden van zelfstandige naamwoorden in het Nederlands ein-
digen op ‘en’:

het [proza] vermydt zelfs eene monotonie, die in onze moderne verzen, en vooral in ons 
Nederduitsch, niet wel te vermyden is. Meest alle onze meervouden der zelfstandige 
naamwoorden, en meest alle onze onbepaalde tyden der werkwoorden, gaan op en uit, 
en men krygt, om die onverhelpelyke reden, meest altoos beurtelings twee regels, die 
dezen klank en sleepende aan onze ooren herhaalen! Dit is zekerlyk een nadeel, waar-
van de konst van een regt digterlyken veder alleen onze aandagt aanhoudend weet af te 
trekken, en daar een Prose-digter niets mede te maaken heeft.43

Zowel voor het gespreksonderwerp als voor de gesprekstoon waren alexandrij-
nen dus ongepast. Alleen een goede dichter kon de nadelen van het rijm opheffen. 
De prozaschrijvers hadden er geen last van.

Concessies

Voordat de strijd tussen proza-aanhangers en -tegenstanders losbarstte, gingen de 
eerste vertalers van Duits toneel op zoek naar een gulden middenweg. Zij namen 
het proza niet klakkeloos over, maar introduceerden allerlei alternatieve versvor-
men. In zijn voorwoord bij de overzetting van Der dankbare Sohn van J.J. En-
gel (1741-1802) schrijft de vertaler: ‘Dit stukje heeft het geluk gehad verscheidene 
Nederlandsche Vertaalers te behaagen, daarom ziet men er verscheidene overzet-
tingen van, zo in Proza, als in ongebonden Vaerzen.’44 De vertaler signaleert naast 
het proza het bestaan van ‘ongebonden vaerzen’. De ‘ongebonden stijl’ beteken-

42 Van Engelen, Eene wysgeerige verhandeling, 73-74.
43 Ibidem, 74.
44 J.J. Engel, De dankbaare zoon. Zedig blyspel (Amsterdam: Hermanus Selleger, 1777), voorwoord. Verta-

ling van Der dankbare Sohn: ein ländliches Lustspiel (1771).
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de proza.45 Met ‘vaerzen’ werd een regel op maat bedoeld, met of zonder rijm. De 
vertaler zal met de combinatie van ‘ongebonden’ en ‘vaerzen’ op de alternatieven 
gedoeld hebben die in de Republiek opdoken. Of hij dichtregels met maat en zon-
der rijm of andersom met rijm maar zonder maat bedoelde, valt uit zijn woorden 
niet op te maken. Alles kwam voor en dat was prima:

Want zommigen zyn voor ’t proza, zommigen voor ongebonden, en wederom anderen 
voor gebonden Vaarzen; dus kan een iegelyk zyn smaak hier vinden: want, de gustibus 
non est disputandum, zegt het latynsche spreekwoord.46

Er waren lieden die noch het proza, noch de alexandrijn zagen zitten. Er ontston-
den toenaderingspogingen die erop gericht waren dat kunst met natuur verenigd 
werd. Het ging om alternatieven die ergens tussen de kunstmatige, eentonige 
alexandrijn en het dagelijkse vrije proza in lagen, en waarbij zowel het klankeffect 
van de verzen als het natuurlijke van het proza behouden bleven. De voorstellen 
liepen uiteen van een voorzichtig toegeven in het voorwoord, waarbij de betref-
fende vertaling uiteindelijk toch nog, zij het met enige aanpassingen, in de rijmen-
de alexandrijn werd opgesteld, tot een radicaal alternatief, een tussenvorm met 
niet-rijmende verzen. Alle voorstellen hadden hetzelfde doel: het kunstige behou-
den en tegelijkertijd het natuurlijke tot uiting brengen.

Dat men al meteen zocht naar oplossingen, blijkt uit de volgende opmerking van 
de vertaler van Brandes’ Graf von Olsbach oder die Belohnung der Rechtschaffen-
heit (1768) en versaanhanger Abraham Maas (1726-1804). Hij ziet een probleem:

De groote zwarigheid, welke zich aan ons voordeed, was deeze: of wy den Heer van 
Stormfels, in Vaerzen, zoo krachtig zouden kunnen doen spreeken, als in Proza, zonder 
hem zyn zonderling karacter te doen verliezen, De pogingen, hier toe door ons aange-
wend, deelen wy der waereld meede, om te oordeelen, hoe verre wy daar in geslaagd 
hebben of te kort geschoten zyn.47

Maas vreesde dat het personage zijn ‘karakter’ zou verliezen, met andere woor-
den: dat zijn specifieke eigenschappen in verzen minder krachtig tot uitdrukking 
zouden komen. Hij is bang het individueel-menselijke te verliezen met het proza. 
Maar Maas hield het nog wel bij poëzie. Ook de volgende zegsman spreekt over 
nadelen van het rijm met betrekking tot de werkelijkheidsillusie, maar bleef het 
rijmende vers praktiseren. Deze anonieme auteur, ene ‘N’, constateert in zijn re-
censie van Dormont en Julia, of de Beloonde huwelijksliefde (1779) in de Neder-
landse Dichtkundige Bibliotheek dat verzen soms wat al te gekunsteld overkomen 
en stelt voor dan maar niet al te sierlijke verzen te bezigen:48 

45 wnt lemma ‘ongebonden’: ‘ongebonden stijl’ betekent ‘proza’.
46 Engel, De dankbaare zoon, voorwoord.
47 J.Ch. Brandes, De Graaf van Olsbach (Rotterdam: D. Vis, 1778), vertaald door A. Maas.
48 J.Ch. Brandes, Dormont en Julia, of de Beloonde huwelijksliefde (1779) (Amsterdam: Izaak Duim, 1779), 
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Schoon wij de Vaerzen, als ook het geheele Stukje, lofwaardig noemden, zouden wij ’er 
echter nooit voor weezen, om de fraaiste bloemen der Dichtkunste op het Tooneel uit 
te strooien: niet om dat het Algemeen dezelve weinig begrijpt, want dan zou men ver-
scheide fraaiheden moeten nalaaten; maar om dat niet de Dichter, maar de, ten Tooneel 
gevoerde, Persoonen ondersteld moeten worden, te spreeken. Dus moet men bij voorb. 
Julia voor eene Dichteresse, of voor iemant houden, die zich op de Dichterlijke beschrij-
vingen heeft toegelegt, (het geen in haar afgezondert leven wel voor moglijk kan gehou-
den worden) wanneer zij de volgende Regelen, […] uitboezemd: of men hoord duidelijk 
dat de Dichter door haar spreekt.49

De recensent ‘N’ vond dat al te mooi rijmende verzen onnatuurlijk konden klin-
ken uit de mond van gewone mensen of niet-dichters. Rijmende verzen hadden 
voor hem dus niet afgedaan, maar het moesten alleen ‘niet de fraaiste bloemen der 
Dichtkunste’ zijn. Hij hanteert hier het natuurlijkheidsargument dat Van Enge-
len juist voor het gebruik van proza aandroeg. Daarin was hij niet de enige. Het is 
opvallend dat zelfs traditionele kunstaanhangers daar iets in gingen zien. Uitgever 
Uylenbroek bijvoorbeeld gebruikte wel verzen en paste ze aan, maar vreest dat ze 
op sommigen ‘te zwierig’ zullen overkomen:

Dit stuk, ons een burgerlyke gebeurtenis voorstellende, vereischte, noodwendig, eene 
eenvouwdige naturelykheid van styl, waarop ik my met veel zorg heb toegelegd. Men 
verbeelde zich derhalve niet, dat hetzelve, hoe ernstig over het geheel ook, opgesteld is 
naar den deftigen dichttrant van eenen heldhaftigen Corneille, eenen onvergelykelyken 
Racine, of eenen verhevenen Voltaire. Daar de gemelde eenvouwdige naturelykheid 
hoogst moeijelyk in vaerzen is te onderhouden, zal myn styl aan velen, misschien, noch 
te zwierig voorkomen. In dat geval gelieve en te bedenken, dat de slatige zwierigheid, zo 
ik my niet bedrieg, eene onafscheidelyke eigenschap van alle vaerzen is; en dat de heer-
schende taal in myn stuk, de taal der hartstocht, eigenaartig welig, eene zekere zwelling 
toelaat, welke men met geen recht aan de taal der eenvoudige redekaveling geven mag.50

Hij wijst een al te deftige stijl af, maar is helaas niet erg duidelijk over de natuurlij-
ke stijl die hij gebezigd zegt te hebben. In ieder geval had hij wel de versvorm be-
houden omdat hij daarmee de hartstocht het beste kon weergeven.

De vertaler P.J. Kasteleijn (1746-1794) stelt in het voorwoord van De Graaf 
van Olsbach een andere oplossing voor. Hij was zich er van bewust dat de poëzie 
bedoeld was om de verheven taal van de hogere standen weer te geven. Rijmende 
verzen echter klonken uit de mond van eenvoudige lieden onnatuurlijk. Als hij de 
woorden nu maar aanpaste aan de afkomst van het personage zou het probleem 
verholpen zijn:

Zeker, de gesprekken eeniger personaadjen deezes stuks, waarönder voornaamelijk 
Laaghart en Vrouw Drijftol behooren, zijn niet te zeer voor ’t Heldendicht geschikt; 

vertaald door P.J. Kasteleijn. Origineel onbekend.
49 Nederlandsch Dichtkundige Bibliotheek (Amsterdam: A.J. van Tol, 1781), 374-379.
50 G.F.W. Grossmann, Wilhelmina van Blondheim, (Amsterdam: Izaak Duim, 1777), vertaald door P.J. Uy-

lenbroek, voorwoord. Origineel onbekend.
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doch daar ’t mij toescheen deezen rijmtrant, voor de hoofdpersonaadjen, gevoeglijk te 
kunnen bezigen, moesten de overigen volgen. Ik hebbe nochtans getragt, mijne woor-
den, overëenkomstig met het eigenlijke karakter van elk Personaadje, te verkiezen, en in 
deezen het natuurlijke, naar mijn vermogen, in ’t oog gehouden.51

De vertaler Henrik van Elvervelt (ca. 1700-1781) paste om dezelfde reden de 
woorden aan, maar deed dat door te variëren in de klank waarmee de personages 
de woorden uitspraken:

Het [toneelstuk] verschynt in de Waereld, niet in de hoogdravenden, maar in een lagen 
trant, zo als ik oordeelde de omstandigheden der Personagien te konnen lyden, alhoewel 
ik ze niet alle even plat boers laat spreeken, en hen ook zomtyds wel eens een woord in 
een anderen klank laat uiten, gelyk men al dikwyls onder beschaafder Lieden, dan daar 
de Boeren voor gehouden worden, hoort; by voorbeeld, nu eens veel, dan veul, enz. 
doch zo, dat de Boer altoos Boer blijve.52

Met ‘de lagen trant’ bedoelde hij waarschijnlijk een versvorm waarmee hij ook 
uitdrukking kon geven aan het karakter van gewone mensen, zoals boeren. Al te 
‘laag’ of ‘plat’ wilde hij ze nu ook weer niet laten spreken.

Er waren ook kunstaanhangers die het rijm wilden behouden maar andere vers-
maten voorstelden. De schouwburgcommissaris Antoni Hartsen (1719-1782) 
kwam, overigens in een tijd dat het proza al veruit de overhand had gekregen waar 
het de vertalingen uit het Duits betrof, met een mooi compromis:

Ik wil echter niet beweeren dat een Tooneelstuk, een gebeurtenis binnenshuis, onder 
menschen die niet van den hoogsten rang zyn, behelzende, in gladvloeijende Alexan-
drijnsche vaerzen, en andere niet, opgesteld moet worden; ik ben zelf niet ongenegen 
om toe te geeven, dat een diergelyk onderwerp, verhandeld in regels van een gelyklui-
dende cadance, door de uitspraak der meeste Acteuren vry wat van ’t natuurlyke, ’t 
welk noodzaaklyk daarïn bewaard moet blyven, zou kunnen verliezen: maar ik heb, 
om ’t laatstgezegde vóór te komen en om dat de Schouwburg [sic] ter bevordering van 
taal- en dichtkunde in den beginne is opgericht, gepoogd een middenweg op te spooren, 
waar zy beiden nog te vinden zyn, en men, hoewel de regels even lang zyn en op elkaar 
rymen, van den gewoonen spreektrant in de opzegging of uitspraak niet kan afwyken, 
schoon men zulks wilde.53

Hij liet de alexandrijn schieten en koos in plaats daarvan wel rijmende verzen van 
gelijke regellengte zonder een bepaald metrum. Daarbij moesten vers-paren met 
staand en slepend eindrijm elkaar afwisselen:

Dus heb ik de overzetting van ’t Hoogduitsch onberymd Blyspel, by ons meest onder 
den naam van de Vrouw naar de Waereld bekend, willende beproeven, en my verbeel-

51 J.Ch. Brandes, De Graaf van Olsbach (Amsterdam: Izaak Duim, 1778), vertaald door P.J. Kastelyn, voor-
woord.

52 Engel, De dankbaare zoon, voorwoord.
53 J.Ch. Brandes, De Vrouw naar de waereld (Amsterdam: Abraham Mars, 1805), vertaald door A. Hartsen, 

voorwoord. Waarschijnlijk naar Der Schein betrügt (1768).
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dende, uit hoofde der bekwaamheid van onze tegewoordige tooneellisten in ’t uitvoe-
ren van blyspelen, dat hetzelve, vertoond wordende, om den inhoud en deszelfs zede-
leer kunne behaagen, daartoe altyd de staande regels op elkander doen volgen, zo ook 
de sleepende, welke twee lettergrepen langer zyn dan de staande, acht geevende dat de 
behoorlyke smeltingen, gelyk ook, daar ’t my te passe kwam, het geoorloofd bekorten 
van sommige woorden, als verwondren voor verwonderen, of diergelyke, daarïn plaats 
hebben. De door my gebruikte lengte der Regels dien ik juist niet dat als de beste voor 
Bly- en Kluchtspellen te verkiezen zyn of bepaald moesten worden; doch ik meen, dat 
eene gelykheid der maatige lengte van regelen, hoewel zonder eene bepaalde cadance, 
als die gelykheid een gantsch Spel dóór moest gebruikt worden, indien men wenschte 
het ter vertooning goedgekeurd te zien, van nut zouden zyn om verscheidene redenen, 
waarvan ik hier niet goedvind meer dan de twee volgende by te brengen.54

Hij geeft twee argumenten voor deze bijzondere vorm. Het eerste was dat de au-
teurs hier vakmanschap voor nodig hadden en zo hun gratis kaartje konden ver-
dienen.55 Het tweede was het vaker gehoorde argument van het grotere gemak 
voor acteurs en de grotere verstaanbaarheid voor het publiek.

Ten slotte werd door de reeds genoemde Cramer in De Ster gewezen op een 
rijmloos alternatief. In de Duitse cultuur had de alexandrijn volgens hem afge-
daan, hoewel Goethe onlangs ‘het Gottscheddianismus’ nog had pogen op te 
wekken. Er was echter ook een bijzondere vorm aan komen waaien vanuit Enge-
land: het blank verse of vers blanche, dat Lessing en Schiller hadden aangetroffen 
bij Shakespeare en toepasten in hun eigen stukken. Die ‘langwijlige alexandrijnen’ 
moesten ook in Nederland maar afgeschaft worden. Cramer stelt voor in de plaats 
daarvan ook hier de vijfvoetige jambe zonder rijm in te voeren, kortom het blank 
verse:

Ik moet bekennen, dat mij zulks billijk verwondert, dat de beste Dichters van dit land 
(en het ontbreekt de natie geenszins aan zoodanige) zich voor het Theater nog volstrekt 
niet gewaagd hebben aan het vers der waarheid, afwisseling en natuur, aan de Grieksche, 
Italiaansche, Engelsche, Hoogduitsche, blanc verses.56

Maar Nederland was nog niet verloren. De Nederlandse taal lijkt volgens Cramer 
op de Duitse en is daarom ook geschikt voor het blank verse. Hij onderbouwt dit 
met de stelling dat de Nederlandse taal nauw verwant is aan de Duitse:

Ik zeg billyk, dewyl de gansche maatklank, vorm en schikking hunner Tale, als ’t ware, 
geheel vleesch van ons Hoogduitsch vleesch, geheel gebeente van ons Hoogduitsch ge-
beente, hen meer met ons, dan met de Zuidelyke Natiën vermaagschapt.57

54 Brandes, Vrouw naar de waereld (1805), voorwoord.
55 Reageerde hij hiermee op de kritiek van De Roskam of op de parodie op de recensenten? Zie hoofdstuk 

2. 
56 [J. Scheltema, J.F. Helmers, J. Kinker, B. Daalberg e.a.], De Ster, nr. 1-41 (Amsterdam: Brockhaus en J.G. 

Rohloff, 1806), 89-90; de brief is gepubliceerd in: A.J. Hanou en G.J. Vis, Briefwisseling met Kinker (Am-
sterdam/Atlanta GA 1992-1994), deel 1 (1792-1822).

57 [Scheltema e.a.], De Ster, 89-90.
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Hoe zag de ideale vorm van Cramer er dan uit? De Duitse dichter Klopstock 
(1724-1803), die nieuwe vormen uit de oudheid putte, kon een voorbeeld zijn. Er 
was trouwens wel één Nederlandse dichter die door het gebruik van de

zwaarste Klopstockse maat der lettergrepen, hen heeft aangetoond, dat, in maatkundige 
verscheidenheid en kragt, de Neêrduitsche taal even zoo veel vermag, als hare Noordsche 
zusters, de Hoogduitsche, Deensche en Zweedsche talen.58

Cramer verwijst hierbij in een noot naar De Messias, waarmee Cornelis Groene-
veld († 1785/6) een vroege vertaling in originele onberijmde hexameter leverde 
van Klopstocks dichtwerk Der Messias (1751-1756).59 Daarbij ging het weliswaar 
niet om toneel, maar kennelijk werd waar het om toneel ging ook wel naar de ont-
wikkelingen in het epos gekeken. Er was dus nog hoop voor de Nederlandse to-
neelpoëzie. Cramer geeft vervolgens twee jambische versvoeten uit de Oudheid 
die als voorbeeld moesten dienen: de homerische hexameter en de horatiaanse ly-
rische jambe. Hij prijst ook Schiller en Shakespeare aan, die met de jambe hadden 
geëxperimenteerd.

Deze opvatting was afkomstig van een Duitser – zo althans had Cramer zich-
zelf bij zijn lezers geïntroduceerd –, maar werd ook geventileerd door een Neder-
lander: Johannes Kinker († 1764-1845). Zijn pleidooi in het voorwoord bij de ver-
taling van De maagd van Orleans (1807) van Schiller lijkt althans erg op dat van 
Cramer. Ook van Kinker hoefde de rijmende alexandrijn niet gebruikt te wor-
den.60 Hij stelde eveneens de rijmloze vijf- of zesvoetige jambe voor, en liet zich 
daarvoor net als Cramer inspireren door de Duitse situatie. In beide stukken ging 
het om een meer natuurlijke stijl, maar Kinker licht dit in het voorwoord bij Schil-
lers Maagd uitgebreider en concreter toe. Hij voert alle bekende argumenten aan 
die ook de proza-adepten hanteerden. Na een omstandige uitleg dat de alexan-
drijn niet geschikt is, waarbij alle argumenten vóór het proza de revue passeren 
(de natuurlijkheid van gespreksonderwerp, gesprekstoon en karakters), noemt hij 
de argumenten die ertégen pleiten:

Vraagt men mij nu: maar waarom dan niet het gewone prosa gebragt? Ik antwoorde, en 
– gelijk ik mij voorstel – naar waarheid, dat het metrum aan de stem eenen steun geeft 
voor de natuurlijke, maar tevens hartstochtelijke declamatie, waar voor het prosa geene 
aanwijzigingen heeft. Het gehoor wordt niet beledigd, wanneer een kalm gesprek in de 
gewone zamenleving in een hartstogtelijk onderhoud verandert: dit is zoo wel natuur-
lijke- als kunst-waarheid. De natuurlijke stem wordt dan, zonder dat de spreker dit op-
merkt, meer geäccentueerd meer rythmiesch; zij verheft zich tot de declamatie. Maar wie 

58 Ibidem, De Ster, 89-90.
59 Vertaald als De Messias, in twintig zangen (Amsterdam: A.D. Sellschop en P. Huart, 1784-1785). Zie hier-

over: L.G. Korpel, In nederduitsch gewaad. Nederlandse beschouwingen over vertalen (Den Haag 1993), 
59-61.

60 J.Ch.F. Schiller, De Maagd van Orleans (Amsterdam: J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807, vertaald door J. 
Kinker, voorwoord.
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weet niet, dat op het tooneel die overgang kunstmatige hulpmiddelen noodig heeft, die 
nergends beter dan in eene metrische maatverdeeling te vinden zijn. De vijf- en zesvoe-
tige rijmloze Jambische versen zijn daartoe beter dan de moderne Alexandrijnse of de 
oude Hexametrische versen, welke beide te zangerig zijn, berekend. De eerste bootsen 
het prosa, de natuurlijke taal, beter na, en zijn echter gecadanzeerd genoeg, om den toon 
der drift in zijne klimmingen en dalingen te ondersteunen. Ook bezitten zij meer ver-
scheidenheid en staan meerdere vrijheden toe voor Metrische schilderingen, welke voor 
de eerdere wijzigingen der natuurnabootsingen, in de form daartoe door de Duitschers 
gekozen, voordeeliger zijn.61

De vijfvoetige jambe zonder rijm vormde voor Kinker dus een ideaal compro-
mis. Het moet wel gezegd dat het stuk in de Ster en het pleidooi van Kinker in zijn 
voorwoord de enige getuigenissen zijn van voorstanders van de invoering van het 
blank verse. Een van de weinige stukken van Kotzebue in vrije, rijmloze jamben 
was door Arend Fokke Simonsz (1755-1812) in proza vertaald met het argument 
dat de vrije jambe in Nederland niet zo gangbaar was. Dit klopt met de tekstuitga-
ven die nu nog beschikbaar zijn. Daarvan zijn er weinigen in de vrije jamben ge-
steld. De opmerking van Fokke Simonsz in zijn voorwoord bij de Hussiten is dan 
ook veelzeggend:

Het oorspronkelijk Tooneelstuk is gedeeltelijk in gerijmde, en gedeeltelijk in rijmeloo-
ze versen gedicht, welken wij echter, behalven de Chooren, in ongebonden stijl hebben 
trachten natebootsen, daar het, in de eerste plaats, bijna ondoenlijk is, om de kracht des 
dichters in gerijmde versen te bewaaren, en de rijmelooze maat bij ons Nederlanders 
nog te ongewoon klinkt, om de moeite, welke men aan dezelve te kosten leggen moet, 
met algemeene goedkeuring te zien beloonen.62

Alle metrische alternatieven ten spijt, uiteindelijk zou het proza overwinnen. 
Noch de Fransclassicistische alexandrijn noch de Shakespeareaans-Duitse jambe 
of enig ander alternatief zou het redden. Het was het proza dat overtuigde en blij-
vend op het toneel zou worden ingevoerd.

Proza-aanhangers: natuur!

Het pleidooi van Cornelis van Engelen voor het proza in zijn Verhandeling (1775) 
vormde in de jaren negentig een krachtige stimulans voor de discussie. Na de ver-
scheidenheid aan alternatieven spitste de discussie zich vanaf de jaren negentig 
toe op de tegenstelling vers-proza. De toegenomen aantallen letterlijke vertalin-
gen van het Duitse proza zullen daar debet aan geweest zijn. In het voetspoor van 
Van Engelen zagen sommigen het gebruik van het proza als een voorwaarde voor 
een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid. In het Kabinet voor Mode 
en Smaak (1791) had een recensent commentaar op het feit dat de vertaler Arend 

61 Kinker in Schiller, De Maagd van Orleans, voorwoord.
62 Kotzebue, De Hussiten van Naumberg (Amsterdam: H. van Kesteren, 1805), vertaald door A. Fokke Si-

monsz, voorwoord.
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Fokke Simonsz (1755-1812) zich in het burgerlijk toneelspel Ferdinand en Leono-
re (1791) niet van het proza had bediend:

Het ware daarenboven beter geweest, indien de Heer Fokke het stuk in Prosa bewerkt 
had; voor zulke stukken moet de poëzie te veel gewrongen worden, en de verhalen wor-
den minder natuurlijk.63

Kennelijk volgde Fokke die raad op, want in 1806 gaf hij een prozavertaling uit 
van Kotzebues Hendrik Reusz von Plauen, of de belegering van Marienburg 
(1806). In het voorwoord wijst hij op de kracht van de werking van het proza. Hij 
vond dat

het prosa, door den aart onzer gewoonlijke gesprekken te volgen, de samenspraaken 
met zo veel sterker indruk op het gemoed der hoorers doet werken; als de natuur altijd 
boven de Kunst vermogend is teweegtebrengen.64

Proza zou gesprekken natuurgetrouwer weer kunnen geven en daardoor bij de 
toeschouwer meer losmaken dan gestileerde, berijmde taal.

Ook hanteerden voorstanders het argument dat het individueel menselijke er-
door werd uitgedrukt. Dat gold in het bijzonder bij personages van verschillende 
afkomst. Voor personen uit de sociale elite werd het spreken van poëzie soms nog 
wel gepast geacht, maar als taal voor de gewone man deed het gekunsteld aan. Uit 
diens mond klonk proza natuurlijker. Hier kwam bij, aldus Fokke, dat als ieder-
een in keurige verzen sprak er geen onderscheid gemaakt kon worden tussen per-
sonages van diverse komaf:

[omdat] het rijm dikwijls een verheven vlucht neemt, dáár waar de uitdrukking  enkel 
natuurlijk en ongemaakt behoorde te zijn, waardoor de Boertige kracht (vis comica) in 
deze soort van onderwerpen, en wel inzonderheid in dit stuk, waar de deftigheid en 
trotsch van Don Ranudo en zijne Gemalin, tegen de naïviteit van zijn knecht Pedrillo, 
voornaamelijk contrasteert, geheel verloren gaat.65

Verder verbond Fokke Van Engelens mimetische met diens esthetische argument. 
Hij vond dat gesprekken in poëzie minder levendig en onecht waren omdat er 
moeite moest worden gedaan de verzen te laten kloppen:

Ten tweeden oordeelden wij dat een prosa vertaaling van dit Blijspel, eene betere uit-
werking op eenig Tooneel zoude doen, dan die, welke ’er in verzen van voor handen is; 
daar het rijm en de maat dikwijls eene gemaaktheid en stijfheid in deze soort van stuk-
ken te weeg brengt, wijl men, wegens den dwang der verzen, dikwijls genoodzaakt is, 

63 Anon., Kabinet voor Mode en Smaak (Haarlem: A. Loosjes, 1791-1794), I (1791), 162.
64 Kotzebue, Hendrik Reusz von Plauen, of de belegering van Marienburg (Amsterdam: Gartman/ Smit en 

Holtrop, 1806), vertaald door A. Fokke Simonsz, voorwoord.
65 Kotzebue, Don Ranudo de Colibrados (Amsterdam: H. van Kesteren, 1804), vertaald door Arend Fokke 

Simonsz, voorwoord.
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om, ten einde een’ bevalligen trek te kunnen behouden, dien met veel omschrijving te 
moeten bekleeden, ’t welk in gemeenzaame gesprekken het natuurlijke en geestige zeer 
tegenwerkt, terwijl het character der gesprekken te eentoonig wordt, […].66

Om het metrum en het rijm op elkaar af te stemmen moest een schrijver zich in 
allerlei bochten wringen. Zo voegde hij soms omschrijvingen toe die inhoudelijk 
niet nodig waren. Die haalden de vaart uit een dialoog, hetgeen de werkelijkheids-
illusie verstoorde. Daarnaast zouden de gesprekken niet geestig meer zijn en zelfs 
eentonig, waardoor het esthetische genoegen verloren ging.

Tegenstanders van het proza: Konst!

De aanhangers van de kunst waren meestal vóór rijmende verzen, al hebben ze het 
vaak ook kortweg over ‘verzen’. Met de groeiende populariteit van ‘Duitsch on-
rijm’ zagen zij zich genoodzaakt argumenten voor hun keuze aan te dragen. Daar-
aan is te zien dat zij zich ervan bewust waren wie hun tegenstanders waren. Ook 
zij wezen op zowel mimetische als esthetische aspecten. Barbaz, die overigens niet 
in alle gevallen tegen proza was, bestreed dat verzen niet levensecht konden zijn 

66 Ibidem.

Afb. 12. Arend Fokke Si-
monsz (uba).
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in zijn recensie van Kotzebues De Broedertwist, dat beter in verzen vertaald had 
kunnen worden:

Dat men my niet weder tegenwerpe, dat de burgerlyk stukken natuurlyker en beter in 
proza dan in vaerzen zyn: dit is zó niet; het is slechts een armhartig voorgeven [van lie-
den die niets van verzenmakerij verstonden] want het hooge blyspel, in vaerzen, dat 
nagrenzende aan het drama is, bewyst genoeg dat het dagelyks onderhoud zeer wel in 
vaerzen kan worden gebragt.67

Hij vond dat goede dramaschrijvers de taal heus wel natuurlijk en levensecht kon-
den maken in versvorm. Hij doelt met ‘vaerzen’ op een vorm die gerijmd is, wat 
blijkt uit het feit dat hij even later Boileau citeert over het belang van het rijm. Het 
bleef overigens bij dit argumentum ad autoritatem. Barbaz onderbouwt zijn be-
wering verder niet. Het enige wat hij doet is het afkraken van de prozavertalers, 
die niets van ‘verzenmakerij’ zouden weten. Dat verwijt van onkunde kwam ove-
rigens veel voor.

Andere tegenstanders parodieerden het proza. In hun ogen begaf men zich 
door het gebruik daarvan op een hellend vlak. Door het loslaten van de verheven 
versvorm van de tragedie zou het taalgebruik vergroven. In een parodie op Men-
schenhaat en Berouw (1792) wordt proza weergegeven als straattaal. De maker 
ervan, Carl Alexander van Ray, laat de personages uiterst plat spreken. Pieter bij-
voorbeeld, die in het origineel een sullige, brave en gehoorzame jongen is die alles 
doet wat zijn vader hem opdraagt, maar in de parodie Een Wisjewasje uit het hu-
welijksleven (1812) een belhamel is, zegt daarin over Eulalia: 

[…] nu zal Magdalena wat een boel te kooken en te braden hebben… Zij is toch, bij 
mijne vromigheid, een kapitaal brokje vrouwspersoon…68

Niet alle rijmaanhangers beperkten zich echter tot het ontkennen van de argu-
menten van de tegenpartij, het aanhalen van een autoriteit of het vervaardigen van 
een parodie. Sommigen beriepen zich op het motto van de Amsterdamse Schouw-
burg. Haar taak was het immers ‘de dichtkunst te bevorderen’, zoals in 1774 
na de afbranding van het oude gebouw in de oprichtingsnotulen van de nieuwe 
schouwburg nog eens onderstreept was. Het motto verwees naar het primaat van 
de Fransclassicistische kunst, die niet bezoedeld mocht worden met ordinair pro-
za. De grondslag van de Fransclassicistische kunst was immers het streven naar de 
weergave van de belle nature, een mooie, ideale afbeelding van de wereld. Dat is 
vermoedelijk ook de reden waarom veel argumenten voor de versvorm veelal op 
esthetische aspecten betrekking hadden, bijvoorbeeld op het klankeffect:

67 A.L. Barbaz, Amstels Schouwtoneel, nr. 1-86 (Amsterdam: Willem van Vliet, 1808-1809), 48.
68 C.A. van Ray, Een Wisjewasje uit het huwelijksleven. Boertig blijspel (Amsterdam: H. Gartman, 1812), 2.
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Op het leezen van dit tooneelstuk, ons, naar het hoogduitsch van de heer Brandes, in 
het derde deel van den Spectatoriaalen Schouwburg, meedegedeeld, wierden wy voor 
het zelve zodanig ingenomen, dat wy besloten eene proef te neemen, of het, zonder daar 
aan merkelyk nadeel toe te brengen, in dichtmaat zou kunnen worden overgebragt, om 
het zelve voor ons Tooneel, waar op Melpomene en Thalia van ouds een recht verkre-
gen hebben, om zingende te verschynen, des te welluider te maaken.69

In aanvulling op de bedoeling van de schouwburg noemt deze anonymus de zang-
kunst (die hier ruim opgevat moet worden als de dichtkunst) welluidender omdat 
ze naast helderheid en verstaanbaarheid ook de connotatie heeft van ‘zoet voor 
het oor’.70

Achter de verwoede verdediging van het motto van de schouwburg stak waar-
schijnlijk dezelfde angst die ook al bij de bespreking van het repertoire ter spra-
ke kwam: die voor het verval van de goede smaak en het vermeende opdringen 
van volkse elementen in de schouwburg. Vergeleken met de poëzie was het proza 
maar plat. Het paste niet in de elitaire traditie van de tragedie in versvorm.

De verdedigers van de rijmkunst hadden verder ook een werkingsesthetisch ar-
gument. Waar de proza-adepten de monotonie van de alexandrijn afkeurden, con-
stateerden zij juist een gunstig effect van het rijm omdat acteurs de tekst daarmee 
beter konden overbrengen:

en het rym, over ’t geheel zo welgeplaatst, dat men het dikwijls horen kan, doet ook 
veel nuts om den zin van ’t vooräf gezegde, of van ’t geen volgt, voor den toehoorderen 
meer verstaanbaar te maaken.71

Het zou overigens wel even duren voordat het proza of de gewone taal geheel 
overwon. Het proza van de Duitse stukken werd door de Nederlandse vertalers 
in het Nederlands meestal wel overgenomen, maar er bleef onder Nederlandse 
schrijvers veel animo bestaan voor de rijmende alexandrijn. Bijna veertig jaar la-
ter nog klaagde C.F. Cramer, die zichzelf als ‘een in Parijs wonenden Duitscher’ 
presenteert, in een ingezonden brief in het tijdschrift De Ster (1805) over de ‘treu-
rig rymende, langwylige Alexandrynsche versen, met derzelver eeuwige ta, ta, ta, 
ta, ta, ta; tata, tata, tatata’, die ‘in Holland in de Treurspellen […] als nog in vol-
len bloei’ waren, terwijl ze in de Duitse landen ‘sedert lang afgeschaft’ waren en 
‘door het algemeen misnoegen van alle Tooneelen verbannen’.72 Ondanks de po-
pulariteit van de Duitse prozastukken, werd het treurspel op Fransclassicistische 
leest rond 1800 door velen nog als ideaal gezien en dat gold ook voor de daarin ge-
bruikte alexandrijn.

69 Brandes, De Graaf van Olsbach (Rotterdam: D. Vis, 1778).
70 Zie wnt lemma ‘welluidend’.
71 Brandes, Vrouw naar de waereld. 
72 Scheltema e.a., Der Ster, 89.
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Duitse ontwikkelingen

Aan Duitse zijde was de discussie over het proza eerder opgekomen. In de trage-
die van Gottsched en de zijnen heerste de Fransclassicistische versnorm, die men 
had ontleend aan Aristoteles. Deze had de jambe voorgeschreven voor de trage-
die, die in ‘kunstige taal’ geschreven moest zijn.73 Daarmee kon de verheven we-
reld van de koningen en helden tot uitdrukking worden gebracht. Nu verbon-
den vele Fransclassicistische schrijvers Aristoteles’ begrip ‘kunstige taal’ met de 
alexandrijn. Daarom verschenen alle treurspelen in Frankrijk en het Duitse cul-
tuurgebied tot het midden van de achttiende eeuw in dat dichtgewaad. Hoewel 
in de praktijk de alexandrijn de standaard bleef, werd daarover onder Franse to-
neeltheoretici – in deze periode allen nog Fransclassicisten – echter wel gediscus-
sieerd. Naar Frans voorbeeld gebeurde in de Duitse landen in de jaren dertig en 
veertig hetzelfde.74 De reeds bekende tegenstelling tussen kunst en natuur vorm-
de de kern van het debat.

De aanhangers van de opvatting dat de tragedie in verzen geschreven moest 
zijn, benadrukten het kunstkarakter, terwijl de aanhangers van het proza we-
zen op het belang van werkelijkheidsbenadering. In ‘het kamp van de natuur’ 
pleitte men voor andere versvormen en zelfs voor het proza. Het belangrijkste 
argument was dat de levensechtheid daarmee beter benaderd kon worden. Ook 
werd vanuit esthetisch perspectief geklaagd over de monotonie van de alexan-
drijn. In Frankrijk was A.H. de la Motte (1672-1731) de eerste die het proza aan-
prees als de natuurlijkste manier om de werkelijkheid weer te geven. Hij kwam in 
1726 zelfs als eerste met een toneelstuk in proza, dat alleen niet opgevoerd werd.75 
Dat gebeurde in 1741 wél met de ‘tragédie bourgeoise’ Sylvie van Paul Landois, 
eveneens een prozastuk.76 In het Duitse cultuurgebied kwam het in deze decen-
nia tot geen enkele opvoering van niet-berijmd toneel. Men gebruikte er slechts 
de alexandrijn. Gottsched was in zijn theoretische uitspraken echter niet eendui-
dig. Nu eens sloot hij zich aan bij het ene kamp, dan weer bij het andere. Begin ja-
ren dertig sprak hij zich expliciet uit voor het proza en hanteerde daarbij het na-
tuurlijkheidsargument: ‘Wenn nun alle Personen mit gereimten Verssen auf die 
Schaubühne treten, und dieselben herbeten oder wohl gar hersingen: Wie kan das 
natürlich herauskommen?’77 Hij zei zelfs liever de Engelsen te willen volgen dan 
de Fransen, die ‘lauter reimende Helden aufs Theatrum stellen’.78 De rijmloze 
jambische versvoet vond hij wel geschikt. Aristoteles had de jambe immers al in-
gevoerd omdat die het dichtst bij de werkelijkheid stond. Dat gold volgens Gott-

73 Daunicht, Die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels, 30.
74 Ibidem, 144-151; Zeller, Struktur und Wirkung, 175.
75 Oedipe (1726) (Daunicht, Die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels, 38).
76 Daunicht, Die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels, 47.
77 Ibidem, 110.
78 Ibidem.
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sched in het bijzonder voor de Duitse taal, die dikwijls automatisch in jamben uit-
gesproken werd. Daarin zou het rijm niet passen:

Das jambische Sylbenmass ist von den alten theatralischen Poeten, nach dem Berichte 
Aristoteles, deswegen gebrauchet worden, weil es der gemeinen Sprache im täglichen 
Umgange am nächsten kam; indem man auch sogar unversehens bisweilen jambische 
Verse zu reden pflegte. Eben das wiederfährt uns oft in Deutschen, wenn man genau 
darauf acht giebt. Folglich bleibt in unsern jambischen Versen nichts unnatürliches, als 
die Reime; und es ist schon anderwerts angerathen worden, dass man wohl thun würde, 
wenne man sie in theatralischen Gedichten weglassen wollte; wie die Italiener de xvi ten 
Jahrhunderts in Ihren Tragöden, und die Engeländer allezeit gethan haben.79

In de praktijk bleef Gottsched echter vasthouden aan de alexandrijn.80 In een brief 
aan graaf Manteuffel spreekt hij zich nadrukkelijk uit voor het rijm:

Ich bin […] niemals der Meinung gewesen, dass man im Deutschen alle Reime abschaf-
fen solle. Nur Übersetzungen der alten und ausländischen Poeten, worin ohnedies so 
viel Zwang ist, sollten von Rechtswegen dieses Vorrecht haben, ohne Reime zu erschei-
nen, bis etwa die Ohren der Deutschen diese Art gewöhnt würden, und irgend einmal 
ein grosser Dichter aufstände, der Geschicke, Feuer und Herz genug hätte, ein Helden-
gedichte oder ein Trauerspiel ohne Reime zu machen.81

Hij vond dat het proza alleen voor vertalingen ingezet mocht worden, omdat be-
rijmde verzen moeilijk in een andere taal over te zetten waren en daardoor gauw te 
geforceerd overkwamen.

In de jaren veertig vond naar aanleiding van de herontdekking van Shakespeare 
een heroriëntering plaats op de verskwestie in de tragedie. Weliswaar was de 
Fransman La Motte met de discussie begonnen, zoals ook Gottsched had vastge-
steld, maar pas door de hernieuwde kennismaking met het Engelse drama was de 
zaak hoogst actueel geworden.82 Tussen 1740 en 1750 voltrok zich dan ook een 
omslag in de Duitse versgeschiedenis.83 Met verbazingwekkende snelheid werd 
het rijm nu door de jonge generatie afgedankt.84 In het weekblad Versuch einiger 
Gemälde von den Sitten unsrer Zeit (1746) parodieert Justus Möser in een dialoog 
tussen twee tragedieschrijvers, Blennus en Bardus, de berijmde woordenwisseling 
tussen twee geliefden op het toneel:

Rosamunde: O Himmel, trifft dein Schlag mich Ärmste nur allein?
 O grausam sanfter Tod… O schrecklich schöne Stunde,
 Da ich… Wo bist du den, mein liebster Saladein?
 O Prinz…

79 Ibidem, 110.
80 Ibidem, 111.
81 Ibidem.
82 Ibidem, 144
83 Ibidem, 168; D. Breuer, Deutsche Metrik- und Versgeschichte (München 1981), 200 e.v.
84 Daunicht, Die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels, 168. 
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Saladein (welcher auf die Schaubühne kömmt):
 Ihr Götter und geliebte Rosamunde…
Blennus: Prinzessin! Sie haben Ihre Person schon gut gelernet. Wenn der
  Schnupftuch nur nicht gar ze steif gehalten würde.
Bardus: Aber, sagt einmal, Blennus, wie geht das zu, der Prinz hat die Prinzes-
 sin nich gehöret und weiss doch sogleich, was sie vor einen Reim gehabt
  hat und wo sie im Verse geblieben. Das lässt, als wenn sie sich vorher ab-
 gerichtet hätten.
Blennus: Das macht die verliebte Sympathie.85

Bardus wijst er fijntjes op hoe wonderlijk het is dat de prins wist waarop hij moest 
rijmen terwijl hij toch nog niet op het podium was toen de prinses sprak.

Klopstock was toonaangevend in de vernieuwing van de dichtkunst die op gang 
kwam, ook in het drama. Hij was een van de eersten die de alexandrijn in de prak-
tijk opgaf. Hij paste het proza, dat tot dan toe alleen in de komedie gebruikt was, 
toe in zijn treurspel Der Tod Adams (1757). Hij liet zich inspireren door de ou-
den en haalde allerlei klassieke versmaten uit de kast. De grenzen tussen ‘de hoog-
ste prozavorm’ en de ‘laagste poëtische’ waren volgens Klopstock niet te trekken. 
Deze omstandigheid vormt wellicht de verklaring voor het feit dat het gebruik 
van het proza en van de jambe zonder rijm vaak gecombineerd werden.

De argumenten voor of tegen het proza dateren dus al van de jaren dertig en 
veertig, maar pas met Lessing, die onder invloed van de nieuwe Franse richting 
en van de Engelsen met de taal ging experimenteren, braken de alternatieven voor 
de alexandrijn, de jamben en het proza, echt door.86 Hij gaf de alexandrijn op in 
zijn burgerlijke treurspelen Miss Sara Sampson, (1755), Philotas (1759) en Emilia 
Galotti (1772). De geïntensiveerde kennismaking met Shakespeare zorgde ver-
volgens, aanvankelijk in vertalingen, daarna ook in oorspronkelijk werk, voor 
de invoering van het Engelse toneelvers: de blank verse of de rijmloze vijfvoeti-
ge jambe. Zo verscheen eerst Wielands Trauerspiel Lady Johanna Gray, oder der 
Triomf der Religion (1758), een vrije bewerking van een Engels voorbeeld. Beslis-
send in het doorzetten van het blank verse in de toneelliteratuur werd Lessings 
‘dra ma ti sches Gedicht’ Nathan der Weise (1779). Kenmerkend voor deze vers-
vorm was de plooibaarheid van de taal, die nauwelijks onderdeed voor het proza. 
De regels waren weliswaar verdeeld in woordeenheden maar werden nauwelijks 
belemmerd door de metrische regels zoals de cesuur en een vast aantal versvoe-
ten. Er zou nog decennialang geëxperimenteerd worden met verschillende andere 
vormen, maar het rijmloze proza verkreeg uiteindelijk de hegemonie. Door Les-
sings werk brak het proza zo snel door, dat Schiller door recensenten berispt werd 
voor het opnieuw gebruiken van de versvorm.87 Met Lessings stukken had het ar-

85 Geciteerd naar ibidem, 168-169.
86 Voor zover niet anders vermeld alles in deze alinea uit Breuer, Deutsche Metrik- und Versgeschichte, 218. 

Over de invloed van de Engelsen zie: Daunicht, Die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels, 297.
87 Zeller, Struktur und Wirkung, 175.
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gument van de natuur voorgoed gezegevierd. Daarmee correspondeert de Neder-
landse kritiek dat het burgerlijk drama ieder kunstkarakter ontbeerde, in het bij-
zonder de ‘triviale drama’s’ waarmee Nederland overspoeld werd en waarin het 
proza standaard was.88

3.4 De tweede fase: ophef 

Nederlandse ontwikkelingen

De eerste Duitse lichting toneel was, ondanks het gebruik daarin van proza, ge-
matigd positief ontvangen. De tweede veroorzaakte echter enorme ophef in de 
Nederlandse toneelwereld. De Toneelkijker, die aan het begin van dit hoofdstuk 
geciteerd werd, stond niet alleen met zijn klacht over ‘de losbandigheid in kunst-
gevoel’ van de auteurs van de betreffende stukken en hun veronachtzaming van de 
regels. Barbaz had zich er in 1809 in soortgelijke bewoordingen over uitgelaten: 
‘De Hoogduitsche tooneelspelen zyn meestendeels onregelmatig, wild, [...]’.89 In 
een eerder deel van De Tooneelkijker was een epistel gepubliceerd dat meer de-
tails verschaft over de ergernis van de critici en de overwegingen die daaraan ten 
grondslag lagen. Het werd weliswaar een ingezonden brief genoemd, waaraan de 
redactie naar eigen zeggen niets had mogen veranderen, toch is het waarschijnlijk 
dat deze ironisch-kritische beoordeling van het eigentijdse toneel uit eigen koker 
kwam.

In de bewuste ‘Brief van de heer Poedel’ wordt het afwerpen van de kluisters 
– een andere omschrijving voor de ‘losbandigheid’ – geweten aan de veranderen-
de tijden. Gezien de ironische toon van het stuk is het wel duidelijk dat de afzen-
der hierover niet tevreden was. Aanleiding voor de brief vormde het succes van de 
contemporaine ‘Beesten-melodrama’s’, waarmee de briefschrijver naast de Franse 
ook de Duitse drama’s van Kotzebue cum suis bedoelt. Hij vertelt dat ze geschre-
ven zijn volgens ‘de nieuwe inzichten’ die de afgelopen tijd – we bevinden ons in 
het jaar 1816 – bij de Duitsers leven en zet deze af tegen de oude. In het volgende 
fragment typeert hij die oude inzichten met een citaat van Christian Furchtegott 
Gellert (1715-1769), een Duitse dichter die in de jaren zestig ook in de Republiek 
furore had gemaakt met zijn fabels en die gezien de vele herdrukken daarvan on-
getwijfeld nog bij de lezers bekend was.90 Vervolgens meldt hij zogenaamd in-
stemmend dat de ‘dwaze wetten’ van de autoriteiten hebben afgedaan:91

88 Ibidem, 176.
89 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 79-80.
90 Op basis van de stcn en Picarta.
91 Over Gellert in de Republiek zie: W.J. Noordhoek, Gellert und Holland. Ein Beitrag zu der Kenntnis der 

geistigen und literarischen Beziehungen zwischen Deutschland und Holland im achtzehnten Jahrhundert 
(Amsterdam 1928).



3.4 De tweede fase: ophef  147

“Den macht die Tummheit irr, und den zu viel Verstand”, maar wij zijn boven het voor-
oordeel verheven; wij leven in een romantische eeuw, in welke de dwaze wetten van 
eenen Aristoteles, eenen Horatius, eenen Boileau op hare regte waarde geschat worden; 
die kluisters dan moedig afgeworpen, en den vrijen geest in zijne hemelvlugt niet ge-
stoord.92

De heer Poedel verwijst het toneel van Gellerts generatie naar de prullebak. Zijn 
eigen tijd typeert hij als ‘romantisch’. Met de cursivering lijkt hij allereerst op de 
bijzonderheid van de term te wijzen. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien deze 
in Nederland in die tijd niet vaak en voornamelijk in verband met de roman ge-
bruikt werd.93 Wat de interpretatie van de term lastig maakt, is dat ook hedenten-
dage geen overeenstemming bestaat over wat ‘het romantische’ of ‘de romantiek’ 
precies inhoudt.94 Het is een containerbegrip waar ook rond 1800 al van alles on-
der werd verstaan werd. In de volgende subparagraaf zal blijken dat De Tooneel-
kijker aansloot bij het Duitse literair-esthetische debat over de romantische ten-
dens in de kunst. Hier staat voorop dat De Tooneelkijker, bij monde van de heer 
Poedel, aan de term ‘romantisch’ kritiek verbond die in de Republiek wel vaker 
werd geventileerd zonder dat die term viel. De heer Poedel beschrijft namelijk de 
tendens om alle voorschriften af te danken van de autoriteiten van weleer: Aris-
toteles, Horatius en hun Fransclassicistische interpretator Boileau. De regelloos-
heid gaat volgens hem samen met redeloosheid. Dat blijkt ook uit het motto van 
Shakespeare dat boven de brief geplaatst is: “O oordeel! Naar de dieren des velds 
zijt gij ontvloden; de menschen hebben hunne rede verloren!’95 Daartegenover 
stelt hij Gellerts tijd, waarin men juist te weinig oordeel of teveel verstand zou 
hebben gehad en daardoor hetzij krankzinnig zou zijn geworden van ‘Tummheit’ 
(dat is: een gebrek aan oordeelsvermogen96), hetzij van een teveel aan verstand. 
Gezien de ironische omkering van zaken komt het erop neer dat hij zijn eigen tijd 
krankzinnig vindt. De Duitse beestenmelodrama’s hadden zo’n succes omdat de 
mensen hun verstand verloren hadden.

Gellert was bekend in de Republiek, maar het is opmerkelijk dat de redacteur 
of de briefschrijver het niet nodig vond om de naam van Shakespeare toe te lich-
ten of om uit te leggen waarom hij hem associeerde met de nieuwe, romantische 
tijd. Nog maar kort geleden had Van Kampen een lans voor hem gebroken in het 

92 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 192.
93 W. van den Berg, De Ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland tot 1840 (As-

sen 1973), 103, 148.
94 D. Kremer, Romantik (Stuttgart 2001); M. Mathijsen, Nederlandse literatuur in de Romantiek (Nijmegen 

2004), 19 e.v.; Van den Berg, Ontwikkeling van de term ‘romantisch’, 2.
95 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 183. Het citaat komt uit Shakespeares The tragedy of Julius 

Ceasar, 3e bedrijf, 2e acte, r. 105-106, zie: S. Wells en G. Taylor e.a. (ed.), William Shakespeare. The Com-
plete Works (Oxford 1986), 691.

96 Zie het lemma ‘Tummheit’ in J.H. Zedler, Grosses vollständiches Universal-Lexikon (Halle/Leipzig 1732-
1750).
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tijdschrift Mnemosyne.97 Zoals verderop duidelijk wordt was hij in het Duitse 
cultuurgebied al langer een begrip – op het Duits burgerlijk drama dat hier te-
rechtkwam had Shakespeare grote invloed gehad –, maar was hij in de Neder-
landse toneelkritiek tot dan toe nauwelijks genoemd. Van Engelen had hem om 
onbekende redenen buiten zijn pleidooi voor het burgerlijk drama gelaten. Hij 
had alleen, zonder Shakespeare te noemen, een Duitse bewerking van diens Ro-
meo en Juliet door Christian Felix Weisse (1726-1804) in zijn serie opgenomen. 
Shakespeare had inmiddels ook bij ons zijn intrede gedaan en kennelijk dacht de 
briefschrijver de lezer op weg te helpen door zijn naam te noemen en als motto 
een citaat van hem te kiezen. In de Amsterdamse Schouwburg waren vanaf mid-
den jaren tachtig verschillende bewerkingen van Shakespeare opgevoerd in zowel 
de vertalingen van de Franse bewerkingen van Jean François Ducis (1733-1816) 
als in die van bovengenoemde Weisse. En er was een verzameld werk van hem 
uitgegeven in het Nederlands. Dat lijkt te wijzen op een positieve houding, maar 
zijn werk was door de toneelkritiek ook al eens veroordeeld. In een recensie in 
De Tooneelspectator (1792) van Shakespeares Koning Lear (1791) (King Lear) 
had Johannes Nomsz hem dezelfde losbandigheid of wildheid verweten die de 
critici ook het Duitse toneel aanwreven: ‘Dit Tooneelstuk is oorspronglijk En-
gelsch, en wel van den vermaarden Shakespeare, en is, gelijk alle de stukken van 
dien ouden Dichter, wild en uiterst onregelmatig.98 Nomsz haalde er Voltaire als 
autoriteit bij die ‘niet onaardig’ had gezegd dat Shakespeares werken ‘wanscha-
pen kluchten’ waren.99

Duitse ontwikkelingen

Gezien de Duitse poëticale ontwikkelingen valt het tegelijkertijd vermelden in 
een Nederlandse toneelperiodiek van de woorden ‘romantisch’ en ‘losbandig-
heid in kunstgevoel’ (alsmede van de naam van Shakespeare en van een poedel) 
wel te verklaren. Om met het eerste te beginnen: in de Duitse literatuurgeschie-
denis werd de periode vanaf 1799 tot circa 1840 traditioneel als de Romantik be-
stempeld. Het zou gaan om enkele groepen dichters die zich in verschillende fasen 
– Frühromantik, Hochromantik vanaf 1805, Spätromantik na 1820 – lieten gelden 
met nieuwe poëticale ideeën, waaronder dat van de vrijheid het belangrijkste was. 
Door zich te ontworstelen aan Fransclassicistische regels wilden de romantici 
vrijheid voor de kunst bereiken. Dit streven was door de belangrijkste exponen-

97 N.G. van Kampen, ‘Redevoering over William Shakespear’, in: N.G van Kampen en H.W. Tydeman, Mnemo-
syne. Mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren (Dordrecht: A. Blussé en zoon, 1815), deel 1, 61-119.

98 J. Nomsz, De Toneelspectator, 12-15, naar aanleiding van Shakespeare, Koning Lear, naar de Franse be-
werking van Jean François Ducis (1733-1816) door Maria Geertruida de Cambon-van der Werken (1734-
na 1796) (Den Haag: J.C. Leeuwenstyn, 1791).

99 Ibidem.
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ten van de beweging, de gebroeders Friedrich en August Wilhelm Schlegel, onder 
woorden gebracht. Echter, noch de voorstelling van de romantici als één groep, 
noch die van het bestaan van een scherpe tegenstelling tussen classicistische en 
romantische poëtica’s is juist.100 De romantiek was een breed cultureel fenomeen 
waarvan zoals gezegd door cultuurwetenschappers tot op heden geen eenslui-
dende omschrijving is gegeven.101 In ieder geval is de afgrenzing ten opzichte van 
de classicistische kunst van belang.102 Er vonden in de Duitse landen als gezegd al 
poëticale verschuivingen in romantische zin plaats vóórdat men die als zodanig 
ging aanduiden.103 Bovendien was er geen sprake van één classicistische poëtica. 
Immers, ten tijde van Lessing en Van Engelen werden sommige classicistische re-
gels overgenomen, maar andere veronachtzaamd en vervangen. Elementen die li-
teratuurhistorici thans verbinden met de romantiek, waren door hen al geïntro-
duceerd, zoals het gebruik van proza in plaats van verzen of het loslaten van vaste 
genres. Daarom worden de nieuwe poëticale ideeën hier besproken zoals ze zich 
concreet voordeden, ongeacht een eventuele romantische invloed.

Al in de jaren zeventig hadden zich in het Duitse cultuurgebied belangrijke po-
eticale verschuivingen voorgedaan, die vanaf de jaren negentig hun weerslag von-
den in het Nederlandse debat. Met een nieuwe stroming, die bekend is geworden 
als Sturm-und-Drang, kwam het tot een expliciete breuk met de traditionele, op 
de klassieke Oudheid gebaseerde poëtica’s. Ze voerde de poëticale ontwikkelin-
gen naar een apotheose van het gevoel, dat reeds door Lessing naar voren gescho-
ven was bij de introductie van het burgerlijk drama. Die apotheose kon volgens 
de Sturm-und-Drang, waarvan Schiller de beroemdste exponent is, slechts be-
reikt worden door de oude toneelwetten los te laten. Die beknelden namelijk het 
gevoel. Literaire traditie of kennis moesten daarvoor wijken. Schiller schreef in 
de inleiding van Die Räuber dat hij niet bereid was geweest zijn drama in de ‘all-
zuengen Pallisaden’ van de aristotelische voorschriften te dwingen, hoewel hij 
hier overigens jaren later weer op terug zou komen.104 Dit idee doet denken aan 
de uitspraak van de heer Poedel dat de ‘kluisters’ moedig waren afgeworpen en 
dat de ‘dwaze wetten’ van Aristoteles, Horatius en Boileau ‘op hare regte waarde 
geschat’, dat is: afgewezen werden. Met de nadruk op het eigen gevoel ten koste 
van opgelegde regels kwamen tegelijkertijd het scheppingsproces en de kunste-
naar zelf op de voorgrond te staan. Onder invloed van onder anderen de Engelse 
filosofen Young en Shaftesbury won het genie-idee aan invloed. De ware natuur 

100 Kremer, Romantik, 43-45.
101 Kremer, Romantik; Mathijsen, Nederlandse literatuur in de Romantiek.
102 Voor een helder overzicht van de romantiek en al haar connotaties zie: Kremer, Romantik.
103 Voor de ontwikkeling van de term romantisch in het Duitse cultuurgebied in internationale context zie: 

R. Ulmann en H. Gotthard, Geschichte des Begriffes ‘Romantisch’ in Deutschland. Vom ersten aufkom-
men des Wortes bis ins dritte Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts (Nendeln/Lichtenstein 1967). Voor 
Nederland zie: W. van den Berg, De ontwikkeling van de term ‘romantisch’.

104 Alt, Tragödie der Aufklärung, 274.
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of werkelijkheid zou in de ogen van de Sturm-und-Drang-auteurs nooit getrof-
fen worden als een genie in toom gehouden werd door traditionele vormeisen. De 
ware toneelschrijver, het genie (of in de woorden van de heer Poedel: ‘de vrijen 
geest’) putte niet uit kennis van de ouden en de traditie, maar schiep zijn kunst in 
vrijheid, vanuit zijn eigen hart en gevoel.

Men brak in zoverre met de voorafgaande decennia, dat nu álle toneelwetten 
overboord werden gegooid in plaats van alleen sommige Fransclassicistische, zo-
als Lessing had gedaan. Die had het genie-idee ook gepropageerd. Tegenover de 
‘witzigen Kopf’, of ‘Versifikateur’ had hij het ware genie gesteld, dat de regels op 
intuïtieve werkwijze toepaste. Als voorbeeld had hij Shakespeare aangewezen, 
voor wie hij een lans had gebroken in zijn Hamburgische Dramaturgie.105 Maar 
Lessing had op gezag van Aristoteles een aantal klassieke toneelwetten, bijvoor-
beeld de eenheid van handeling, niet los willen laten. Hij waarschuwde er nu zelfs 
voor de ervaring van literaire grootheden te miskennen. Spottend schreef hij in 
een van zijn kritieken: ‘dem Genie ist vergönnt, tausend Dinge nicht zu wissen, 
die jeder Schulknabe weiss’.106 Ook een genie moest het vergund zijn kennis te 
vergaren. Lessing wees aldus op de beperkingen van het genie-idee. Dat deed ook 
de heer Poedel. Vanwege de ironie en de daarmee gepaard gaande omkering zin-
speelde hij met zijn zogenaamde ode aan de ‘hemelvlugt’ van ‘den vrijen geest’ of 
genie dus eigenlijk op de grenzen van diens mogelijkheden.

Dat de heer Poedel een citaat van Shakespeare als motto gebruikte is in dit ver-
band niet verwonderlijk. Shakespeare werd tijdens de Sturm-und-Drang tot cult-
figuur verheven. Hij was het prototype van een genie dat, aangezien hij de klassie-
ke dichters niet gekend had, zijn poëtische kracht volledig uit zichzelf had geput. 
Zonder hulp van Aristoteles en Horatius had hij een geweldige uitwerking ge-
had op het publiek. Waar de eerste generatie theoretici van het burgerlijk drama 
de overtredingen van de regels van eenheid in zijn stukken had afgekeurd of met 
de mantel der liefde had bedekt, ging Shakespeares regelloosheid voor de Sturm-
und-Drang-dichters als ideaal fungeren.107 Wat de werkelijkheidsweergave betreft 
kwam men op deze manier nog een stapje dichter bij volledige empirie. Een ware 
toneelschrijver hield zich niet meer aan de Fransclassicistische eis om de wereld 
idealiserend weer te geven. De belle nature stond een vrije, ware werkelijkheids-
beleving in de weg. Nu had Lessing zich daar ook al niet meer aan gehouden, maar 
de Sturm-und-Drang-generatie ging nog verder. Zelfs de lelijkste natuur mocht 

105 Lessing, Hamburgische Dramaturgie (Hamburg 1767-1768), aankondiging en 5e stuk. En vooral de lof 
in de 17e brief van Briefe, die neueste Literatur betreffend (W. Barner, Lessing. Epoche, Werk, Wirkung 
(München 1987, 188-189).

106 Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 34e stuk, geciteerd naar Borries en Borries, Deutsche Literaturge-
schichte, deel 2, 200-201.

107 E.M. Inbar, ‘Shakespeare-Rezeption im deutschen bürgerlichen Drama des 18. Jahrhunderts’, in: Germa-
nisch Romanische Monatschrift 61 (1980), 129-139, aldaar 139, 142.
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op het toneel worden gebracht. In Shakespeareaanse drama’s werd bijvoorbeeld 
gegeten en gedronken, wat volgens Fransclassicisten natuurlijk niet strookte met 
de verheven bezigheden van koningen en helden.

Shakespeare werd door de toonaangevende Sturm-und-Drang-auteurs op han-
den gedragen, maar hij was niet onomstreden. Terwijl zijn populariteit onder de 
Duitse dichters toenam, nam ze met name onder toneelrecensenten af. De mees-
ten waren niet te spreken over zijn totale regelloosheid.108 Shakespeare zou te veel 
nederige onderwerpen en personen op het toneel brengen, te veel onwaarschijn-
lijkheden vertonen, te veel episodes aaneenrijgen en de eenheden van tijd en plaats 
veronachtzamen. De eenheidseisen werden gevangen onder het begrip ‘eenheid 
van interesse’: de toeschouwer zou door de losse structuur zijn aandacht verlie-
zen. Ook zou zijn werk geen stijl hebben door de mix in één stuk van komische en 
tragische scènes en van hoge en lage personages. Het betreft de toenadering tus-
sen tragedie en komedie in het burgerlijk drama, zoals die bij de eerste generatie 
burgerlijk drama al was ingevoerd. Bij Shakespeare ging het om een grove combi-
natie van nederige, komische en zeer verheven tragische momenten, die ware ont-
roering in de weg stond.109 Ten slotte waren zijn onderwerpen onzedelijk en was 
zijn taalgebruik te bombastisch en gemaniëreerd.110 De negatieve houding van de 
Duitse critici werd door De Tooneelkijker blijkbaar gedeeld. Behalve het ironi-
sche gehalte van de brief zelf is ook de naam van de afzender veelzeggend. In het 
Duitse cultuurgebied was in 1808 een toneelwerk gepubliceerd dat pas later be-
kend zou worden in Nederland: Faust van Goethe. Daarin verschijnt de duivel in 
de gedaante van een poedel. De brief met de zogenaamde toejuiching van de vrij-
heid in de kunst was dus door de duivel geschreven.111 De ‘kern’ van de tweede 
golf Duitse import was daarmee ontmaskerd.

108 Ibidem, 139-142.
109 Ibidem, 141.
110 Ibidem, 141-142.
111 Het valt niet te achterhalen of de redactie van De Tooneelkijker de Faust van Goethe in het Duits had 

gelezen. Het stuk was in 1816 nog niet in het Nederlands vertaald. Het kan ook zijn dat zij de poede-
lfiguur uit de Duitse toneelkritiek had overgenomen. Een andere mogelijkheid is dat de redactie een van 
de andere bewerkingen van de Faust-legende kende die de afgelopen decennia uit het Duits in het Ne-
derlands vertaald waren, zoals: Anon., De Historie van Doctor Johannes Faustus (Amsterdam 1780, 1800, 
1805, 1820, vertaald uit het Duits; Anon., Leven van doctor Faustus (Amsterdam: C.J. Koster, 1804, 1824), 
vertaald naar F. Klinger, Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt (St. Petersburg 1791); Anon., Les aven-
tures du docteur Faust et sa descente aux enfers (1798), vertaald uit het Duits naar F. Klinger, Fausts Le-
ben, Thaten und Höllenfahrt (St. Petersburg 1791); A. Fokke Simonsz, Doctor Gall en Doctor Faust, of, 
De groote omwenteling op aarde. Eene legende uit den overouden tijd (Amsterdam: C. Timmer, 1808), 
vertaald naar Chr.W. Ömler, Doctor Gall und Doctor Faust (s.l. 1807).
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3.5 Warrige handeling

Nederlandse ontwikkelingen

De klachten over ‘de losbandigheid in kunstgevoel’ blijken voor een belangrijk deel 
betrekking te hebben op de handeling, die daarmee een speerpunt werd in de kri-
tiek op de tweede lichting Duits drama in de Republiek. Als men zich over de han-
deling van een stuk bij hoge uitzondering wel eens enthousiast uitliet, was dat om-
dat voldaan werd aan de regels van de Fransclassicisten of Aristoteles, die door de 
critici nog steeds als autoriteiten werden gezien. In 1818 schrijft De Tooneelkijker, 
die een citaat van Boileau als motto bij zijn eerste nummer koos, lovend over Ch.H. 
Spiesz’ (1755-1799) De gevolgen van een eenige leugen (1798): ‘Ook zijn de regelen 
van eenheid van daad, tijd en plaats in het oog gehouden: in één woord gezegd, wij 
vinden dit een der beste duitsche stukken, die op ons tooneel overgebragt zijn.’112 
Maar tot verdriet van de Nederlandse recensenten haalden de meeste Duitse pro-
ducten dit niveau niet. Nu blijken zij zich voor dat oordeel georiënteerd te hebben 
op de Duitse toneelpers. De auteur van De Amsteldamsche Nationale Schouwburg 
(1795) steunt zijn mening weliswaar expliciet op de klassieke en Fransclassicisti-
sche grootheden, maar het heeft er alle schijn van dat hij zich daarin door zijn Duit-
se collega’s liet sturen. Voordat hij aan zijn gedetailleerde beoordeling van Kotze-
bues Broeder Moritz begint, zet hij deze namelijk kracht bij met de opmerking dat

De fraaije vernuften van Duitschland reeds volkomen recht gedaan [hebben] aan de 
stukken van Kotzebue. Door ieder, wiens smaak door het lezen van Gesner, Hagedorn, 
Kleist en Wieland verbeterd en beschaafd is, worden de tooneelstukken van dien bui-
tenspoorigen schryver met verachting beschouwd.113

Op de genoemde Duitse schrijvers, die hij kennelijk bekend veronderstelde bij de 
lezers van zijn blad, kan in dit bestek verder niet worden ingegaan.114 In ieder ge-
val blijkt dat Helmers de Duitse ontwikkelingen bijhield (wat overigens niet wil 
zeggen dat hij zich niet ook door Franse critici liet inspireren). Dan steekt hij van 
wal: ‘Kortelyk zullen wy drie hoofdgebreken aanhalen, welke in de meeste stuk-
ken van Kotzebue gevonden worden.’115 Waar hij één handeling aantreft bij So-
fokles, Euripides, Racine en Voltaire, heeft Kotzebue er tot zijn verontwaardiging 
doorgaans ‘drie, vier doorelkander’, bijvoorbeeld in Menschenhaat en Berouw, 
De Indianen in Engeland (1790) en in De Zonnemaagd (1792). Hij legt vervolgens 
uit waarom dat niet wenselijk is, waarbij het hem niet meer alleen om Kotzebue 
gaat:

112 Van Halmael, De Tooneelkijker, III (1818), 250-252.
113 J.F. Helmers, De Amsteldamsche Nationale Schouwburg, 36-37.
114 Gesner, Hagedorn, Wieland en Kleist waren vooral beroemd om hun poëzie.
115 Helmers, De Amsteldamsche Nationale Schouwburg, 36-37.
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Slechts één voorbeeld: Éenheid van daad is eene vast toneelwet; in meest alle Duitsche 
tooneelstukken word [sic] die wet geheel verbroken; en echter hoe naturelyk is deze 
wet! De natuur leert ons, naarmate het belang verdeeld wordt, het ook verzwakt; de 
schryver doet my in het eerste tooneel belang nemen in een’ persoon, en in het volgende 
tooneel, weder in een’ geheel anderen. Ik moet dus in beiden belang nemen: dus is het 
belang, het welk ik in de eerste personen genomen heb, veel zwakker, dan wanneer al 
myn belang onverdeeld op die eerste personen was blyven rusten.116

Helmers verloor vaak het ‘belang’, dat wil zeggen zijn betrokkenheid. Hij rede-
neert hier dus vanuit het werkingsesthetische perspectief (Einheit des Interesses). 
Verder benadrukt hij het belang van één hoofdpersoon, wat overeenkomt met de 
Einheit der Hauptperson.

Helmers stond niet alleen: het handelingsverloop van Duitse stukken kon 
doorgaans weinig Nederlandse recensenten behagen. De klachten over ‘verve-
ling’ en ‘langweiligheid’ waren niet van de lucht.117 Voor deze verveeldheid we-
zen zij allerlei oorzaken aan, die verschillende aspecten van de eenheid van hande-
ling betreffen en die ook allemaal in de Duitse periodieken geventileerd werden. 
Men had bijvoorbeeld commentaar op de lengte van een stuk. De Tooneelkijker 
zei over Siegfried van Lindenberg (1790) van Philpp Ludwig Bunsen (†1809) dat 
hij het ‘wat te lang gerekt’ vond, ‘iets dat aan alle Duitsche Stukken gemeen is’.118 
Dit euvel werd nog eens vergroot door de opvoeringspraktijk in de Amsterdamse 
Schouwburg, waarvan een recensent van hetzelfde blad terloops iets laat zien naar 
aanleiding van Ch.G.H. Arresto’s (1768-1817) De Oostindienvaarder (1804):

Een groot gebrek van de Duitsche Stukken, zoo ook van dit, is derzelver langweijlig-
heid, die ook door de Vertalers bijna nimmer bekort wordt. En door de domme ge-
woonte in onzen Schouwburg om bij iedere Tooneelverandering het gordijn te laten 
vallen, vermeerderd wordt.119

De immer satirische Roskam stak de gek met de lengte van de stukken van Kotze-
bue en Iffland door daar een handeltje in te zien:

Zo ben ik te rade geworden een winkel van Hoogduitsche Vertalingen op te zetten, al-
waar ieder patient tegen een gering prysje een vertaald stuk zal bekomen te weten à ƒ3 
het bedryf, de stukken van Kotzebue en Iffland zyn het duurste, om dat zy doorgaans 
wel 14 à 16 bedryven beslaan.120

De Duitse toneelstukken bestonden overigens helemaal niet zo vaak uit meer be-
drijven dan de voorgeschreven vijf, maar kennelijk verwarde de criticus hier be-

116 Ibidem.
117 Bijvoorbeeld Barbaz over Kotzebues De onechte zoon. 
118 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 315. Het toneelstuk is geschreven naar de roman van J.G. Mül-

ler (1723-1848).
119 Ibidem, 72-78.
120 P.G. Witsen Geysbeek, De Tooneelmatige Roskam, in één-en-twintig geestige en satyrieke vertoogen, nr. 

1-21 (Amsterdam: H. van Kesteren, 1799) (De Groot, ‘Bibliografie’, 129), 71-72.
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drijven opzettelijk met tonelen of scènes. De langgerektheid of het grote aantal 
scènes hoeft op zichzelf niet te betekenen dat de handeling geen eenheid kende. 
Toch was dat meestal wel het probleem. Volgens de critici werd het veroorzaakt 
door de talloze ‘overtolligheden’ die de Duitsers in hun stukken propten.121 Iff-
lands werk werd, aldus Barbaz, ‘doorgaans door beuzelingen en langwylighe-
den ontsierd; hy zegt álles, en laat den lezer, of aanschouwer, niets over te den-
ken’. Dat was afkeurenswaardig, want ‘Niets verveelt méér, op het tooneel, dan 
langwylige gesprekken over kleinigheden te hooren.’122 Daarom zou men ‘al het 
wanstaltige, al het overtollige’ moeten ‘verwerpen’.123 Overigens stond hij in dit 
genadeloze oordeel over Iffland alleen. Die kon als een van de weinige Duitse to-
neelschrijvers juist vaak de goedkeuring wegdragen. Zo prees Van Goor in het 
voorwoord bij zijn vertaling van Ifflands De schynverdienste (1804) diens kort-
heid en zakelijkheid: ‘Aangenaam zal het my zijn, zo ik het korte zaakryke, het-
welk den styl van Iffland doorgaans kenschetst, in het Nederduitsch eenigszins 
getroffen hebbe.’124

Doorgaans zat er volgens andere critici echter te veel informatie in de Duit-
se stukken. Over Zschokkes Julius van Sassen (1799) schrijft De Toneelkijker in 
1818:

doch als tooneelstuk behandeld, keuren wij het grootelijks af. De les van Horatius in 
zijne Dichtkunst: dat niet alles voor de ogen van de aanschouwers moet worden gebragt, 
schijnt den duitschen tooneeldichteren van lateren tijd ten eenen male onbekend.125

De ‘overtolligheden’ konden uit voorwerpen bestaan, of uit personages, ja zelfs 
uit hele scènes. Uit het volgende fragment krijgen we een indruk van die vreem-
de zaken. Hierbij speelde, net als bij Gottsched en in de latere Duitse kritiek op 
Shakespeare, ook de waarschijnlijkheidseis mee. Zo bespreekt Barbaz Het vader-
lyk huis (1804) van Iffland:

Heeft het eerste stuk schrikpoeder en andere dingen, dit heeft hobbelpaarden, molentjes 
en ander kinderspeelgoed: men ziet, ’er is niets hetwelk de Hoogduitsche prozaschryvers 
niet op het tooneel brengen, zelfs tot een kind toe dat brandewyn drinkt, en met zyne 
grootmoeder over de engelen, den duivel, de hel, en den vryën wil disputeert!....Men 
verschoone my van over alzulke zaken uit te weiden. Nochtans heeft ook dit samen-
mengsel deszelfs schoonheden en aandoenlyke partyën, vooräl in de laatste bedryven.126

121 Voor dit woord zie: A.L. Barbaz, Liefde en pligt, of de gevolgen der onbedachtzaamheid (Amsterdam: P.J. 
Uylenbroek, 1804), voorwoord. Bewerking door A.L. Barbaz van A.W. Iffland, Albert von Thurneisen 
(1788), eerder vertaald door Hendrik Frieseman (1755-1814) als De Baron Albert van Thurneisen (Am-
sterdam: T. van Harrevelt, 1793) en zie: Barbaz, Amstels Schouwtooneel, passim.

122 Barbaz, Liefde en plicht, voorwoord.
123 Ibidem.
124 A.W. Iffland, De schynverdienste (1804), voorwoord, vertaling van J.W.J. Steenbergen van Goor, uit: 

Scheinverdienst (1794).
125 Van Halmael, De Tooneelkijker, III (1818), 224, n.a.v. J.H.D. Zschokke, Julius van Sassen.
126 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 342.
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Ook al ziet hij bepaalde pluspunten, het woord ‘samenmengsel’ heeft een negatie-
ve connotatie. Zaken als hobbelpaarden en molentjes pasten niet in de ideale, ver-
heven wereld van een tragedie, zoals Gottsched en de Fransclassicisten die voor 
ogen hadden gehad. Dat banale zaken als eten en drinken niet vertoond mochten 
worden, was een van de punten van de Duitse Shakespeare-kritiek.127 Barbaz licht 
helaas niet toe of hij dezelfde redenen had voor zijn kritiek. Hij waardeert elders 
wel de weergave van de lotgevallen van gewone mensen in plaats van die van hel-
den. Daarin zouden toch ook huiselijke voorwerpen een plaats kunnen hebben? 
Kennelijk vond hij dergelijke elementen überhaupt niet passen op het toneel, ook 
niet in een burgerlijk toneelspel. De overige aspecten die hij noemt waren eenvou-
digweg onmogelijkheden, zoals een kind dat over de vrije wil discussieert. Dit kri-
tiekpunt zal wel te maken hebben gehad met wat De Tooneelkijker zei over een 
ander stuk, namelijk dat er ‘gezegden, aan personen in den mond [waren] gelegd, 
geheel onovereenkomstig met hunnen stand of hun karakter’.128 Bij deze kritiek 
op onwaarschijnlijkheden hoorde ook de ergernis over spoken en andere fantasie-
verschijningen. Scipion Vernède maakte dit soort toneel belachelijk met de paro-
die Verschijningen en droomen, op het einde der achttiende eeuw. Een groot treur-
spel in de manier van Iffland en Kotzebue (1800).129

Naast voorwerpen konden ook personages overbodig gevonden worden. ‘Jam-
mer is het dat,’ verzucht Barbaz over Kotzebues De Broedertwist (1798),

in dit stuk de geheel overtollige personaadjen van den schoenmaker en van den graaf 
worden gevonden! De eerste dient alleenlyk om een paar schoenen aan te bieden, en 
naar Rusland te vertrekken; de tweede, om een roos aan te bieden en een blaauwtje te 
loopen. De overzetter had dezelven ’er uit kunnen smyten, zonder dat de ordonantie 
der schildery ’erbij had verloren.130

Dit gold zijns inziens voor de meeste Duitse stukken: ‘de Duitschers schynen op 
dit punt niet zeer naauwgezet te zyn’.131

Het leidde tot een gebrekkige ordening, oftewel ‘ordonantie’. Critici spraken 
voortdurend in termen van ‘slecht samenstel’ of ‘geen ontwerp’ of ‘ordonantie’. 
De rommelige compositie ging in tegen het principe van Aristoteles dat het pu-
bliek goed geïnformeerd moest worden en op elk moment overzicht over de han-
deling moest kunnen hebben.132 De Tooneelkijker omschrijft de desoriëntatie van 
de arme toeschouwer van Kotzebues De zoon uit Jamaika (1817) op een manier 
die zoals we nog zullen zien ook in de Duitse toneelkritiek voorkwam: 

127 Zeller, Struktur und Wirkung, 159.
128 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 514.
129 ‘Te bekomen in de meeste boekwinkels in de Bataafsche Republiek, het zesde jaar der Bataafsche vrijheid’.
130 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 48.
131 Ibidem, 75.
132 Zeller, Struktur und Wirkung, 161.
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Nu komen wij in een doolhof, gelijk aan dat, waarin, langen tijd geleden, de minotau-

rus, zoo men zegt, was opgesloten; want de vertooningen van het begin tot het einde 
van het stuk, en de onderscheidene persoonen, die men ziet verschijnen, zijn zoo talrijk, 
dat eene behoorlijke analyse van dezelven het geduld van job of de kracht van hercu-

les zoude vereischen.133

Het lag er allemaal aan dat de schrijver de vele extra personages niet in een geor-
dende plot verwerkt had. De Tooneelkijker schrijft ook nog:

en het is, alsof de schrijver, om de aangenaamste verwarring te veroorzaken, zijn stuk op 
een spel kaarten geschreven hebben, en hetzelve, na eerst de kaarten behoorlijk doorge-
schud te hebben, heeft doen koijeren [sic]. Wij raden allen schrijveren, die verwarring 
in hunne stukken verlangen, om deze nieuwe geestige methode te volgen, wij staan hen 
borg voor het gelukken van dezelve.134

De redacteur heeft helder voor ogen wat een toeschouwer zou ervaren terwijl hij 
naar zo’n onsamenhangend toneelstuk keek, bijvoorbeeld Het intermezzo, of de 
landjonker voor de eerste maal in de residentie (1810) van Kotzebue. Hij was over 
de karakterschildering daarin tevreden, maar:

Jammer slechts, dat hij [Kotzebue] er met zoo een luchtig handje over heen loopt. Dit 
ziet men duidelijk in dit Stuk: het is niet afgewerkt; de tooneelen hebben geen verband 
met elkaar; het is alsof men in eene rarekiekkas ziet; fraai, curieus, alweder een andere 
vertooning.135

Het woord ‘rarekiekkas’, dat hier denigrerend bedoeld zal zijn omdat het ook een 
kermisattractie was, doet denken aan de laterna magica, die in de Duitse Shake-
speare-kritiek zo veel opdook, al ging het niet om precies dezelfde apparaten.136

Aan de structuur van de handeling werden dus nogal wat eisen gesteld. Om 
bij het begin te beginnen: het ontbrak vaak aan een expositie, een uiteenzetting 
van het voorafgaande, zoals in Menschenhaat en Berouw van Kotzebue. Daar-
over schampert De Tooneelkijker: ‘en in het vierde bedrijf eindelijk de expositie, 
en maken we met de hoofdpersoon kennis: waarlijk niet te vroeg!’ En Lutkeman, 
de vertaler van Schlegels Canut (1746), legde de lezer uit dat ‘volgens de beken-
den tooneelregel, […] alleen Personen, die eenigen invloed in den daad van een 
Tooneelspel hebben, in het Eerste Bedryf behoorden genoemd te worden’.137

Over de ‘inwikkeling’ of knoop, waarmee doorgaans het middenstuk werd aan-

133 Van Halmael, De Tooneelkijker, IV (1819), 17-20, aldaar 19 over De zoon uit Jamaika, of de vaderlijke 
beproeving, blijspel, vertaald door M.G. Engelman naar Kotzebue, Der West-Indier (1815). De Minotau-
rus is een wezen uit de Griekse mythologie dat half mens, half stier was. Het leefde in het binnenste van 
het doolhof van koning Minos op Kreta.

134 Ibidem, 17.
135 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 39-45. 
136 Over de rarekiekkast als kermisattractie zie WNT, ‘rarekiek’. Over de laterna magica in de Duitse Shake-

speare-receptie zie: Häublein, Die Entdeckung Shakespeares, 29.
137 J.E. Schlegel, Canut (Amsterdam: P.J. Uylenbroek, 1785), vertaald door J. Lutkeman.
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geduid, zijn geen citaten voorhanden. Uiteindelijk moest alles toewerken naar 
het einde van het stuk. Een recensent van de Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek 
voorziet zijn oordeel over de overbodigheid van de personages in De sekretaris, of 
het zal zich schikken (c.a. 1790-1794) van de verklaring dat ze geen aandeel heb-
ben in de ontknoping:

Deze korte inhoud toont reeds genoegzaam, dat de personen van Sophie, Berette en Van 
der Linde zeer weinig tot den samenhang der Fabel, of des onderwerps, bijbrengen, en 
dus geheel gemist konden worden, gelijk ook dat den Vader van den Secretaris als ’t 
ware uit de lucht valt, om de ontknoping te bewerken.138

Er was dus niet voldaan aan de causaliteitseis, volgens welke alle zaken in een oor-
zakelijke opeenvolging naar de ontknoping moesten leiden.

Ook de bepaling dat een stuk uiteindelijk een morele boodschap moest verkon-
digen, werd door de Nederlandse recensenten hooggehouden. Dat blijkt uit de 
beoordeling in De Tooneelkijker van Armoede en Grootheid (1795) van Kotze-
bue. De auteur had volgens de criticus wel gepoogd de fierheid van de armoede uit 
te drukken, maar zijn doel ‘niet bereikt, door de bijkomende geschiedenissen die 
te veel afleiden’.139 Let wel dat deze morele doelstelling juist in de Duitse landen 
tot in de jaren zeventig voorop had gestaan, niet bij de Fransclassicisten.

Dan moet als laatste nog de vermenging van komische en ernstige taferelen ge-
noemd worden, die een bestendig kritiekpunt was in de Duitse toneelperiodieken 
en die men ten onzent ook niet in orde vond. Dat in De Roskam fictieve acteurs 
aan het woord werden gelaten die klaagden dat ze in het ene bedrijf een komische, 
in het andere een ernstige rol moeten spelen, waardoor de kwaliteit van hun op-
treden achteruitging, was een duidelijke hint aan toneelschrijvers.140 Bij lezing van 
een ernstig bedoeld stuk wilden de critici niet aan het lachen worden gemaakt, wat 
Barbaz overkwam bij Mensenhaat en Berouw: ‘en het is jammer dat in een onder-
werp, zó ernstig als dit, die twee gekken ons aan het lagchen maken’.141 De bedoel-
de gekken waren de domme huismeester Bitterman en zijn onnozele zoon Pieter. 
Die combinatie duidde, volgens Helmers, op een gebrek aan eenheid van stijl: ‘de 
laagste boerterij wisselt af met de ernstigste gesprekken’. Hij voegt eraan toe: ‘bij 
de fijne scherts van Terentius, Molière, Destouches is Kotzebue een vreemdeling 
die verveelt’.142

De recensenten wisten hun bezwaren kennelijk zo overtuigend en dwingend 
over te brengen, dat veel vertalers zich genoodzaakt zagen het gras voor hun voe-
ten weg te maaien. De anonieme vertaler van Kotzebues Gustaaf Wasa (1802) ver-

138 Anon., Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, III (1799), I, 447-448 over Anon., De sekretaris, of het zal zich 
schikken (Amsterdam: G. Roos, 1799).

139 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 514.
140 Witsen Geysbeek, De Roskam, 118-120.
141 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 310.
142 Helmers, De Amsteldamse Nationale Schouwburg, 36-37.
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zekert dat er slechts bijfiguren worden opgevoerd die in een duidelijke betrekking 
staan tot de hoofdpersoon en dus echt niet overtollig zijn.143 Witsen Geysbeek 
dient zijn eventuele toekomstige criticasters zelfs vooraf van repliek: ‘Wat het 
derde toneel des tweeden bedryfs betreft, ik weet zo wel als de neuswyze critici 
dat het geheel overtollig is, en tot de hoofddaad weinig betrekking heeft; maar zal 
men een schildery van Rafaël verachten, om dat ’er een beeldje in is dat men ’er uit 
zou kunnen missen?’144 Overigens moet gezegd dat sommige vertalers zelf ook 
kritiek hadden op de originele werken. Vooral in de beginperiode van de Duit-
se import traden ze als een soort kritische intermediairs op door stukken om te 
werken alvorens die op de Nederlandse markt te brengen. De vertaler en toneel-
schrijver Pieter Johannes Kasteleyn, die blijkens zijn uitvoerige voorwoorden een 
gedegen kennis had van de toneeltraditie, bewerkte verscheidene stukken. In het 
voorbericht bij zijn vertaling van Brandes’ De Graaf van Olsbach meldt hij: ‘Al-
leen het vierde en vijfde toneel van het vierde bedrijf heb ik weggelaten.’ Vervol-
gens noemt hij de bewuste weggelaten scènes. Helaas zou het naar zijn zeggen te 
wijdlopig worden om de redenen op te geven voor het schrappen hiervan: ‘Ken-
ners zullen het wel begrijpen.’145 Bij zijn vertaling van Weisses Eduard de derde 
(1786) verantwoordt hij zijn weglatingen wel. Hij vindt het uiteraard een goed 
stuk, anders had hij het niet vertaald, maar heeft wel ‘enige veranderingen’ aange-
bracht. Hier en daar heeft hij wat weggelaten om herhalingen te vermijden en ‘het 
belang’ te vermeerderen, hetzij om de regelmatigheid te bevorderen, hetzij om de 
handeling geleidelijker te doen voortgaan. Maar ‘in het bijzonder heb ik, ten twee-
den, één’ der Perzonaadjen, den Aartsbisschop van York namenlijk, uit het stuk 
geweerd, om reden dat hij geen, althans geen noodwendig aandeel aan de han-
deling hadt, welke zonder hem, even zoodanig als zij afloopt, afloopen konde.’146 
Veel navolgers zouden deze ijverige vertalers overigens niet krijgen. Het overgro-
te deel van de Duitse stukken werd, tot verdriet van Barbaz, de decennia daarna 
letterlijk overgezet in de vele series:

het is misschien op deze wyze dat men, in plaats van alle de ongerymdheden der 
hoogduitsche schryveren letterlyk, […] in onze taal over te nemen, hunnen tooneelstuk-
ken behandelen moest. […] al het overtollig moest men verwerpen: dus doende, zou ons 
leger prozavertalers sterk afgedankt, en om zo te spreken, op den voet van vrede wor-
den gebragt, terwyl zy alléén, die zich, in den dienst, kundiger hadden gemaakt, de wa-
penen zouden blyven dragen, en den lauwer der overwinning bekomen. Het zy zo!147

143 Kotzebue, Gustaaf Wasa (Amsterdam: J.W. Smit, 1802), voorbericht, door anonieme vertaler.
144 Kotzebue, De negers (Amsterdam: Joannes Roelof Poster, 1796), vertaald door P. Witsen Geysbeek, 

V-XI.
145 J.Chr. Brandes, De Graaf van Olsbach (Amsterdam: Izaak Duim, 1778), voorwoord.
146 Ch.F. Weisse, Eduard de derde (Amsterdam: Willem Holtrop, 1786), vertaald door P.J. Kasteleyn, voor-

woord.
147 A.L. Barbaz, Liefde en plicht, voorwoord.
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Duitse ontwikkelingen

Zoals al aangestipt in verband met de introductie van het burgerlijk drama door 
Lessing en Van Engelen, bestond er over de regels voor het handelingsverloop in 
grote lijnen overeenstemming tussen de toneeltheoretici van zowel het Fransclas-
sicistische toneel als het burgerlijk drama, al werden er verschillende accenten ge-
legd. Het imago van de regeldoctrine van Gottsched had echter wel al enige scha-
de opgelopen. Onder invloed van Shakespeare relativeerde zijn leerling Johann 
Elias Schlegel (1719-1749) Gottscheds ‘Regelpoetik’, die een universele basis voor 
kunst veronderstelde, met het idee dat elk land zijn eigen stijl had of moest kun-
nen ontwikkelen. Een regel met betrekking tot de handeling die hij bijvoorbeeld 
typisch Engels vond, was de vermenging van ernst en humor. Het Engelse natio-
nale karakter zou open staan voor uiteenlopende ervaringen en daardoor een han-
deling prefereren die uit meer delen bestond en waarin bovendien het ernstige en 
het komische gecombineerd werden. De Fransen daarentegen gaven vanwege hun 
uitgesproken verlangen naar ordening en harmonie de voorkeur aan een trage-
die met een eenduidige, chronologische fabel. Wat Schlegels opvatting voor con-
sequenties had voor een handeling van Duits fabricaat werkte hij niet uit.148 Hij 
richtte zich met name op de vorming van de karakters.

Lessing hield zich aan de classicistische eenheden. Pas met het loslaten van de 
regels en Shakespeares verheffing tot cultfiguur door de Sturm-und-Drang-bewe-
ging durfde men verder te gaan dan Schlegel. Het werk van Schiller en consorten 
voldeed niet meer aan de wetten van Gottsched of Aristoteles, dus ook niet meer 
aan de eenheid van handeling.149 Hun Shakespeareaanse drama’s kregen juist op 
dit punt kritiek. In de toneelperiodieken was men tot circa 1800 niet van nieuwig-
heden gediend en zag men het nationale toneel bezwijken. De Duitse kritiek op 
de stukken van Schiller en de zijnen bestond over het algemeen uit de volgende 
punten.150 Ze bevatten doorgaans te veel nevenhandelingen of episodes met bij-
behorende extra personages die niets met de hoofdhandeling te maken hadden. 
Bovendien waren ze rommelig in elkaar gevlochten. Critici spraken van ‘Schatten 
in einem Laterne’ en gebruikten er de laterna magica-metafoor voor.151 De snel 
wisselende taferelen zouden de toeschouwer te veel vermoeien en zijn aandacht 
doen verslappen. Overigens sprak Goethe ter verdediging van die stukken over 
een boeiende ‘Raritätenkäste’ van scènes. Maar het bleef voor de meeste critici een 
probleem dat vanwege de vele episodes het publiek het overzicht zou verliezen en 
daarmee zijn interesse. Volgens Christiann Heinrich Schmid werd de smaak bele-
digd ‘wenn er [de Engelse toneelschrijver] Episode auf Episode häuft und ein so 

148 Alt, Tragödie der Aufklärung, 93-95.
149 Zeller, Struktur und Wirkung, 149.
150 Ibidem, 154-162.
151 Häublein, Die Entdeckung Shakespeares, 29.
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künstliches Labyrinth mit uns durchgeht, dass wir den zurückggelegten Weg mit 
keiner Leichtigkeit und Klarheit uns mehr erinnern können.’152 Ter herinnering: 
De Tooneelkijker beschreef een toeschouwer die op vergelijkbare wijze had rond-
gedoold in Kotzebues De zoon uit Jamaika.

Door het veelvuldig wisselen van scènes zou bovendien de werkelijkheids-
illusie worden verstoord.153 Ook werden ten onrechte vrolijke en ernstige scè-
nes afgewisseld. Voor onwaarschijnlijke gebeurtenissen en verschijningen, zo-
als aardbevingen, engelen en spoken, hadden de recensenten eveneens geen goed 
woord over. Over het algemeen kon het drama van de Sturm-und-Drang, het zo-
genoemde Ereignistheater, waarin vaak veel vuurwerk, slachtpartijen en andere 
moeilijk weer te geven taferelen voorkwamen, de toets der kritiek dan ook niet 
doorstaan.154 Kortom: Gottscheds regels werden in de toneelkritiek zeker tot de 
eeuwwisseling als criteria gehanteerd.155 Toen de pleitbezorgers van de nieuwe 
genie-esthetiek zich van de regels distantieerden, kwamen slechts enkele critici 
schoorvoetend los van de Fransclassicistische regels. De gezaghebbende Johann 
Friedrich Schink (1755-1835) bijvoorbeeld vond dat een drama zonder de een-
heden van tijd en plaats volstond. Wellicht kwam dat omdat Aristoteles eigenlijk 
ook nooit strikt was geweest over die twee eenheden.

Gezien het feit dat veel van al deze ‘irreguläre Elemente’ ook in de triviale dra-
ma’s voorkwamen, zal het niet verbazen dat de kritiek op Shakespeare ook wat 
betreft de handeling sterk overeenkwam met het commentaar op de drama’s van 
Kotzebue en anderen in de Duitse tijdschriften. Deze parallel is interessant om-
dat de gedeelde aandachtspunten en de beeldspraak terugkwamen in de Neder-
landse toneelrecensies over Kotzebue cum suis. Over eventuele parallellen tussen 
de Shakespeareaanse en de triviale drama’s is alleen niet veel bekend. We moeten 
ons wegens de schaarse secundaire literatuur over dit onderwerp beperken tot op-
merkingen over Kotzebue en Iffland.156 Kotzebue viel dezelfde kritiek ten deel 
als Shakespeare. Het werd hem zelfs verweten dat hij Shakespeare en ook Schil-
ler naar de kroon wilde steken.157 Hij had volgens een recensent van de Allgemeine 
Literaturzeitung in Menschenhass und Reue gezorgd voor een ‘nicht sorgfältige, 
oft sehr übelzusammenhängende Verbindung der Szenen’.158 In het blad Eunomia 
van 1802 betreurt men in Kotzebues Bayard de ‘Sammlung von Anekdoten’, die 
‘ohne innern Zusammenhang’ ‘angereiht’ worden: ‘Mehrere Personen sind ganz 

152 Ch. H. Schmid, ‘Zum Englischen Theater’, in: Friedrich Nicolai, Allgemeine deutsche Bibliothek (Berlijn 
etc. 1765-1796), XIII (1774), 508. Geciteerd naar Zeller, Struktur und Wirkung, 329.

153 P. Heßelmann, Gereinigtes Theater. Dramaturgie und Schaubühne im Spiegel deutschsprachiger Theater-
periodika des 18. Jahrhunderts (1750-1800) (Frankfurt am Main 2002), 129.

154 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 108-110.
155 Ibidem, 102, 114.
156 Voor een summier overzicht zie: D. Maurer, August von Kotzebue, Ursachen seines Erfolges (Bonn 1979), 

204-205; K-H. Klingenberg, Iffland und Kotzebue als Dramatiker (Weimar 1962), 110-111.
157 M. Krause, Das Trivialdrama der Goethezeit. Produktion und Rezeption (Bonn 1982), 288.
158 Geciteerd naar Klingenberg, Iffland und Kotzebue, 110.
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überflüssig, z.B. der König, der Prinz von Bourbon, Ritter [?] und einige andere 
Ritter, der junge Maler und das Mädchen’.159 Soortgelijk commentaar kreeg trou-
wens ook Möllers Der Graf von Walltron. Wat de recensent betreft konden en-
kele dialogen geschrapt worden, want ‘Es wird dem Stucke wohl thun, wie einem 
Baume, der beschnitten wird.’160 Een andere anonymus verklaart in de Neue Bi-
bliothek der schönen Wissenschaften und Künste (1765-1806) naar aanleiding van 
Kotzebues gehele oeuvre waarom een gebrekkige handelingsstructuur storend is: 
‘Mangel an innrer Nothwendigkeit, ohne welche kein allgemeines Interesse mög-
lich ist.’161 Het zijn de bekende aspecten van de causaliteit en de werking die hier 
aangestipt worden. Verder was de mix van ernst en luim een punt van kritiek.162 
De zojuist aangehaalde recensent van de Allgemeine Literatur-Zeitung keurde in 
Kotzebues Menschenhass und Reue de combinatie af van ‘des tragischen mit dem 
komischen’.163 Iffland nam expliciet afstand van Shakespeare en zijn Duitse navol-
gers, wier ‘Menge der Bilder’ de impact op de toeschouwer zou verzwakken.164 
Blijkbaar slaagde hij er wel in zijn eigen toneelstukken volgens de regels van een-
heid vorm te geven, want hij werd nauwelijks bekritiseerd om het handelingsver-
loop van zijn stukken.

3.6 Waarachtige karakters

Nederlandse ontwikkelingen

Ook wat betreft de karaktertekening legden de Nederlandse critici een verband 
tussen de tweede lichting Duitse auteurs en Shakespeare, alleen dan in positieve 
zin. Dat moge blijken uit de volgende typering van Kotzebue in de Nieuwe Va-
derlandsche Bibliotheek naar aanleiding van een vertaling van diens Robert Max-
well (1798):

De Duitsche shakespeare, immers zoo komt het ons voor, dat men dit Wijsgerig 
Tooneelvernuft, niet zonder grond, mag noemen geeft in dit Stuk weder blijken van 
deszelfs Menschenkennis en ongemeene kracht van zeggen.165

159 I.A. Fessler, J.G. Rhode en J.K.C. Fischer, Eunomia (Berlijn 1801-1805), 1802, 364-365 n.a.v. Kotzebue, 
Bayard (1801) (in een noot genoemd door Maurer, August von Kotzebue, maar niet geciteerd).

160 G.S. Klügel, ‘Der Graf von Walltron, oder die Subordination in fünf Aufzügen von H.F. Möller’, recensie 
in: Nicolai, Allgemeine Deutsche Bibliothek XXX (1795-1796), deel 1, 245-247.

161 Geciteerd naar Klingenberg, Iffland und Kotzebue, 111.
162 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 123.
163 Geciteerd naar Klingenberg, Iffland und Kotzebue, 110.
164 L.M.Ph. Geiger (ed.), Ifflands Briefe an seine Schwester (Berlijn 1904), deel 1, 151. Geciteerd naar Klin-

genberg, Iffland und Kotzebue, 47.
165 Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, III (1799), deel 1, 96.
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Ook Iffland viel een vergelijking met Shakespeare ten deel, ‘dien groten kenner 
van het menselijke hart’.166 Anders dan bij de bespreking van de regels over de 
eenheid van handeling was de vergelijking in deze gevallen positief bedoeld.

Men was überhaupt erg te spreken over de karaktertekening in veel stukken 
die sinds de jaren negentig waren verschenen. ‘De Duitsche schrijvers stellen ge-
woonlijk de karakters hunner personen zeer wel voor’, stelde De Tooneelkijker.167 
Slechts sporadisch duikt een negatieve beoordeling op, zoals die van Adriaan 
Loosjes (1761-1818) in zijn voorwoord bij de vertaling van Die Mennoniten (De 
doopsgezinden; 1809) van Ludwig Adolf Franz Joseph von Baczko (1756-1823), 
waarin volgens hem niet ‘die opeenstapeling van onwaarschijnlijkheden, noch die 
woelige tooneelen en overdrevene karakters’ zaten ‘welke in vele hedendaagsche 
stukken der Duitschers worden gevonden en nog al in den smaak schijnen te val-
len van de meesten van onzer landgenooten’.168 De meesten echter waren posi-
tief. Ook in besprekingen van stukken waar de recensenten om andere redenen 
negatief over oordeelden kwam de weergave van de karakters van de personages 
er meestal goed van af: ‘Van Kotzebue heeft vele gebreken, die niet te ontken-
nen zijn; maar hij schetst dikwerf zeer aardig en juist de karakters der menschen’, 
meldt wederom De Tooneelkijker.169 Vertalers en uitgevers noemden het sterk 
uitkomen van de karakters ter aanprijzing van hun werk, zoals hier V.G. [vermoe-
delijk Petrus Johannes van Steenbergen van Goor (1744-1833)] in zijn voorbericht 
bij Kotzebues Eerzucht en behoefte, of de huwelijksscheiding uit liefde (1803), dat 
via het Frans weer door de Duitser Weisse bewerkt was ‘zonder de daarin voor-
komende schitterende en sterk sprekende karakters te verminken’, die ‘my deze 
vrucht van verbetering en beschaving doen beschouwen als der vertaling over-
waardig’.170 Ook de critici merkten op dat de karakters op krachtige wijze werden 
neergezet in de Duitse stukken. De Vaderlandsche Bibliotheek prees Kotzebue 
naar aanleiding van zijn stuk Robert Maxwell om zijn ‘ongemeene kracht van zeg-
gen’. De Tooneelkijker meldde over Kotzebues Menschenhaat en Berouw: ‘Het 
karakter van den menschenhater is met een fiksch en breed penseel geschilderd.’ 
In een recensie van Koopman Stark, of het duitsche huisgezin (1818) van Friedrich 
Ludwig Schmidt, vertaald door W.A. Bruijns, werd het belang geconstateerd dat 
ten koste van de overige elementen aan de karakters was gehecht:

166 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 53.
167 Ibidem, III (1818), 250, naar aanleiding van C.H. Spiesz, De gevolgen van één eenige leugen (Amsterdam: 

Wed. J. Dóll, 1798).
168 A. Loosjes Pz., Voorberigt bij L.A.F.J. Baczko, De Doopsgezinden (Haarlem: A. Loosjes Pz, 1809), VII.
169 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 39 naar aanleiding van Kotzebue, Het intermezzo, of de land-

jonker voor de eerste maal in de residentie.
170 V.G., voorbericht bij de vertaling van Weisses bewerking van de Franse bewerking door Patrat (Honneur 

et indigence, ou le divorce par l’amour) van het oorspronkelijke Der Opfertod van Kotzebue.
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[…] een nieuw koekje van duitsche afkomst, op een familie-tafereel, waardig, om in een 
vergulde lijst te pralen; op een tafereel, waarin geen hoofdonderwerp, geene handeling, 
geen ontknooping is te vinden; maar waarin men de menschen beschouwt, […].171

De vraag is waarom de karaktertekening zo werd geprezen en benadrukt. De 
meeste critici gaan er helaas niet uitgebreid op in. Toch kunnen hier en daar spo-
ren worden aangetroffen van het Duitse debat. Zoals in de volgende subparagraaf 
ter sprake zal komen had een aantal theoretici, onder wie Lessing de bekendste 
was, daar namelijk meer oog gekregen voor de personages omdat de toeschouwer 
zich zo makkelijker zou kunnen identificeren en ontroerd zou kunnen raken. Uit 
een uitspraak van Barbaz blijkt dat hij het belang van de karakters voor de beoog-
de werking ook erkende:

 
De Hoogduitsche tooneelspelen zyn meestendeels onregelmatig, wild, overladen met 
overtollige zaken en personaadjen, doch stout geschilderd, wat de hartstogten en karak-
ters betreft; deze laatsten hebben dikwyls iets origineels, en komen sterk voor het licht. 
[…] de trekken, die ’er in voorkomen, beroeren hevig het hart.172

Bovendien lijkt men in de Republiek de benadering van de natuur of werkelijk-
heid in de tekening van de personages, die immers nodig was voor de ontroering, 
te hebben gewaardeerd. Het toneelstuk De vrolijke luim (1802) van Christlieb 
Georg Heinrich Arresto (1768-1817) kreeg een goede pers vanwege de krachtige 
tekening van de karakters, maar eveneens vanwege hun natuurlijkheid:

Dit tooneelspel kenteekent den bekwamen schrijver, en bezit veel voortreffelijks; de ge-
sprekken zijn geestig en onderhoudend, en de karakters over het algemeen natuurlijk en 
met kracht geteekend.173

In het voorwoord van De graaf van Waltron lezen we dat ‘de natuurlyke schil-
dering der caracters zo sterk getroffen’ is.174 En De Tooneelkijker was om verge-
lijkbare redenen te spreken over Julius van Sassen (1799) van J.H.D. Zschokke: 
‘Doch de schildering der karakters van Henriëtte en Ferdinand, van Julius en van 
den Hofmaarschalk is op zich zelve zoo menschkundig en zoo natuurlijk, […]’.175 
De vraag is wat men onder ‘natuurlijk’ verstond. Ging het hier om het classicisti-
sche begrip van de ‘schone natuur’, waarop in de Duitse landen door veel critici 
in navolging van Batteux werd voortgeborduurd, of om de natuuropvatting van 
Lessing en Van Engelen, of om de natuur van de Sturm-und-Drang? Bij nadere 
beschouwing van de zaken waarmee het woord ‘natuurlijk’ gecombineerd werd, 
blijkt men ook in de Republiek enerzijds voort te borduren op de classicistische 

171 Van Halmael, De Toneelkijker, III (1818), 407-412. (Lorenz Stark, oder die deutsche Familie, 1804).
172 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 79-80.
173 Van Halmael, De Tooneelkijker, IV (1819), 157-165. (Frohe Laune, 1800).
174 Anon., voorwoord bij H.F. Möller, De graaf van Waltron, of de subordinatie (Amsterdam: Wed. P.J. En-

trop, 1778).
175 Van Halmael, De Tooneelkijker, III (1818), 226. 
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eis van de ‘schone natuur’, maar anderzijds waardering te krijgen voor de benade-
ring van de dagelijkse werkelijkheid van Van Engelen.

Net als in de Duitse toneelperiodieken komt men in de Nederlandse regelmatig 
de gedachte tegen dat de weergegeven ‘natuur’ ‘schoon’ moet zijn, zij het dat Bat-
teux er niet bij genoemd wordt. De Tooneelkijker schrijft in 1816 over Ifflands De 
speeler, of Revenge-Praag (1799) dat hij met genoegen de uitvoering van de tafere-
len beschouwt die van een getrouwe navolging van ‘de schone natuur’ getuigen.176 
En andersom worden stukken afgekeurd als die niet voldoen aan de ‘schone’ of 
‘kiesche’ natuur, zoals wanneer Barbaz over het Duitse drama in het algemeen 
zegt: ‘Er zyn in die stukken vele tafereelen, naar de natuur voorgesteld, doch het 
is niet altyd naar de kiesche natuur.’177 Over Eulalia in Menschenhaat en Berouw 
oordeelt hij: ‘hoe onvoegelyk, in tegendeel, is op het tooneel de voorstelling van 
eene Eulalia! Dit is, waarlyk, geen kiesch gekozen natuur’. Het valt op dat de na-
tuur steeds wordt afgekeurd als deze niet ‘welvoeglijk’ op het toneel werd ge-
bracht. Kennelijk had de auteur in zulke gevallen andere ideeën over wat fatsoen-
lijk was dan de criticus. Hier belanden we echter bij een discussie over de inhoud, 
die het onderwerp vormt van het tweede deel van deze studie.

Toch vond ook in de Republiek een nieuw begrip van natuur ingang, dat over-
eenkomsten had met de nieuwe Duitse invulling ervan, namelijk ‘dichter bij de 
alledaagse werkelijkheid’.178 Het woord ‘natuurlijk’ werd regelmatig gekoppeld 
aan het woord ‘levensecht’ of het ‘gemene leven’. Over de karakters in Kotzebues 
De Bloedverwanten schrijft een recensent van de Nieuwe Vaderlandsche Biblio-
theek dat ze ‘juist en naar het leven zijn geteekend, zoo als men het doorgaands 
in de wereld aantreft’.179 In de contemporaine beschouwingen over het burgerlijk 
drama wemelt het van opmerkingen over de levensechtheid van de stukken. Het is 
verleidelijk te veronderstellen dat dit aspect als een Duitse verdienste werd gezien. 
In een theoretisch intermezzo over het Franse en Duitse drama in zijn toneelkri-
tisch blad Amstels Schouwtooneel zegt Barbaz dat de Fransen kunstmatig te werk 
gaan en prijst hij de Duitsers vanwege hun weergave van de natuur, dat wil zeg-
gen ‘het gemene leven’. Vervolgens geeft hij als voorbeeld een stuk van Iffland, De 
Speeler, of revenge-praeg, tooneelspel:

Het is een bewys dat de natuur, in dit drama [het Duitse], wél getroffen is, en hetzelve 
geen overdreven afschildering behelst: deze behaagt wel het minkundig algemeen, maar 

176 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 218-226.
177 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 79-80.
178 Voor een uitgebreide analyse van het meerduidige begrip natuur in de achttiende eeuw zie: J.J. Kloek, 

‘Expressie versus imitatie – natuur tegenover natuur. Een literair-theoretische discussie in 1780’, in: W.J. 
van den Akker (red.), Traditie en Vernieuwing. Opstellen voor A.L. Sötemann (Utrecht 1985), 48-65; En 
A.O. Lovejoy, ‘“Nature” as aesthetic norm’, in: Idem, Essays in the history of ideas (New York z.j.), 69-
77, die achttien verschillende betekenissen onderscheidt.

179 Nieuwe vaderlandsche Bibliotheek, III (1799), deel 1, 95. Naar aanleiding van Kotzebue, De Bloedver-
wanten, vertaald door P.G. Witsen Geysbeek (Amsteldam: H. van Kesteren, 1798).
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nimmer den man van kiesch gevoel en smaak: hy wil dat, in de burgerlyke stukken, de 
menschelyke neigingen en hartstogten worden voorgesteld gelyk zy in het gemeene le-
ven worden aangetroffen; hoe méér gelykenis hy bespeurt tusschen hetgeen hy in de 
samenleving heeft ondervonden en hetgeen hem op het tooneel word aangetoond, hoe 
méér belang hy in deze voordragt zal stellen; en het is om deze reden dat, over het ge-
heel genomen, de burgerlyke stukken méér dan de vorstelyke treurspellen behagen: de 
eersten vallen méér dan de laatsten onder het bereik van ieders begrip.180

Dat hij dit toneelstuk als voorbeeld gaf is niet toevallig. De Tooneelkijker zou het, 
zoals hierboven al bleek, ook aanprijzen vanwege die andere natuur, ‘de schone’. 
Het was dus zowel betamelijk als levensecht.

In het verlengde van de tendens het leven weer te geven zoals de toeschou-
wer dat kende ligt de introductie op het toneel van burgerlijke personages. Zo-
als gezegd was het opheffen van de ‘standenclausule’ een van de Duitse poëticale 
verschuivingen. In de Republiek was men daarover te spreken. Weliswaar is het 
boven aangehaalde stuk van Barbaz een van de weinige waarin het woord ‘burger-
lijk’ gebruikt wordt, het uitblijven van felle kritiek wijst erop dat de Nederlandse 
recensenten het optreden van burgerlijke personages in serieuze toneelstukken 
waardeerden, ook al besteedden zij er geen expliciete aandacht aan. Met de bur-
gerlijkheid van de personages viel het overigens wel mee. Veel stukken werden 
door adellijke hoofdpersonages bevolkt, zoals Menschenhaat en Berouw. Het was 
waarschijnlijk meer hun herkenbare menselijkheid, die ze deelden met personages 
van burgerlijke komaf, die de critici aansprak. Iffland wist te ontroeren omdat hij 
‘kennis van het menschelyk hart toont te bezitten’.181 En De Recensent, ook der 
Recensenten constateert: ‘Het ontbreekt Kotzebue niet aan de nodige Wereld- en 
Menschenkennis.’182

Er is nog één element dat opvalt in de beoordelingen van de karakters in Duitse 
toneelstukken. In de Nederlandse recensies komt men expliciete waardering te-
gen voor de consistentie van de personages: men had lof voor de ‘volhouding’ of 
het ‘gelijk blijven’ daarvan. Over De oude Lijfkoetsier van Peter den derden van 
Kotzebue meldt een recensent van de Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek: ‘en de 
karakters zijn goed getekend, ook blijven dezelve zich zeer gelijk’.183 Hij oordeel-
de vanuit de Fransclassicistische eis van eenparigheid. Deze hield in dat een per-
sonage of karakter niet onverwacht mocht veranderen. Werd de regel van een-
parigheid overschreden, dan was de weergave van het karakter niet passend of 
‘onwelvoegelijk’.184 Dat was volgens Barbaz het geval in Zieglers toneelstuk De 
groote waereld en goedhartigheid (1802):

180 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 324,.325.
181 Ibidem, 340-342, naar aanleiding van A.W. Iffland, De Jagers, een tafereel der zeden van het land (1798).
182 De Recensent ook der Recensenten, I (1806), deel 1, 129-135.
183 Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, IV (1800), deel 1, 159-160. (Der Alte Leibkutscher Peter des Dritten 

(s.a.)), vertaald door J. Putsman en M.G. Engelman.
184 De Haas, De wetten van het treurspel, 176-178.
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alleen komen ’er in die van broeder Frits en van de baronesse Albosi eenige onwelgevoe-
gelyke trekken voor het tooneel voor; de laatste begaat, op het einde van ’t stuk, door 
het trouwende paar een’ aanzienlyken bruidschat te geven, eene edelmoedigheid welke 
men niet van haar verwachten zou.185

Ziegler heeft de baronesse iets laten doen dat niet te verwachten was op grond 
van haar karakter zoals dat eerder in het stuk was getekend. Dat Nederlandse cri-
tici op dit punt vasthielden aan oudere regels, betekent echter niet dat zij bij hun 
Duitse collega’s uit de pas liepen. Die waren namelijk dezelfde mening toegedaan. 
De eenparigheid of consistentie was een criterium dat men in de theorie en de 
praktijk van het burgerlijk drama bleef toepassen.

Duitse ontwikkelingen 

Ook in het Duitse cultuurgebied werd de afbeelding van de mens in het werk van 
Kotzebue en zijn collega’s gewaardeerd, al is daar weinig onderzoek naar gedaan 
omdat het accent in studies over het triviaaltoneel tot nu toe op de inhoud heeft 
gelegen.186 Of men een verband met Shakespeare legde, zoals in de Nederlandse 
toneelkritiek gebeurde, valt moeilijk te zeggen. In ieder geval werd dat wel ge-
daan in de Duitse meningsvorming over de karaktertekening in het burgerlijke 
canontoneel. In de tweede helft van de achttiende eeuw nam in het algemeen de 
aandacht voor karaktertekening toe. Daarbij werd voortdurend naar Shakespeare 
verwezen. Al voor de eerste generatie schrijvers van burgerlijk toneel stond zijn 
gave de mens werkelijkheidsgetrouw op het toneel te zetten buiten kijf.187 Wer-
den zijn stukken om hun regelloosheid en onwaarschijnlijke handeling verguisd, 
de nadruk die hij legde op de personages, de wijze waarop hij die neerzette, vond 
in de Duitse landen vanaf het moment van zijn herontdekkking veel instemming. 
Hij stond zowel bij vroege als late theoretici van het burgerlijk drama te boek als 
een voorbeeldige mensenkenner.

Met de opkomst van het burgerlijk drama had de weergave van de mens belang-
rijke nieuwe impulsen gekregen. De introductie van burgerlijke naast adellijke 
personages is al aan de orde geweest. Lessing en Van Engelen was het minder om 
stand dan om menselijkheid te doen geweest. Ook de auteurs van de tweede ge-
neratie ging het vooral om de weergave van het menselijke. Dat werd door de Ne-
derlandse critici opgepikt en gewaardeerd. In de poging de personages meer op 
de toeschouwer te laten lijken, ze menselijker neer te zetten, ontstonden er nieu-
we ideeën over karaktertekening, dus de psyche van de mens. Johann Elias Schle-
gel (1719-1749), die als leerling en criticus van Gottsched menige drempel had 
geslecht voor het burgerlijk drama, was een van de eersten die speciale aandacht 

185 Barbaz, Amstels Schouwtooneel, 76. (Weltton und Herzensgüte, 1799).
186 Maurer, August von Kotzebue, 201. 
187 Zeller, Struktur und Wirkung, 150; Inbar, Die Entdeckung Shakespeares, 134.
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schonk aan de personages, in het bijzonder aan hun psyche. Hij ging hiermee in 
tegen Gottsched, die in het voetspoor van de Fransclassicisten het standpunt van 
Aristoteles had hooggehouden dat karakters in een tragedie ondergeschikt waren 
aan de handeling. Zo kwam het accent allengs meer op de personages te liggen in 
plaats van op de handeling. Volgens een Nederlandse criticus ging het om stukken 
waarin ‘geene handeling, geen ontknoping is te vinden, maar waarin men de men-
schen beschouwt’.188 De verschuiving werd gevoed door de geschetste ideeën van 
filosofen als Shaftesbury, die de menselijke ervaring aanwezen als bron van ken-
nis over de wereld. Schlegel zag de nadruk op de mens in het Engelse toneel ver-
wezenlijkt:

Wenn ich nach demjenigen urtheilen soll, was ich in der Englischen Schaubühne gelesen 
habe: so sind ihre Schauspiele mehr Nachahmungen der Personen, als Nachahmungen 
einer gewissen handlung.189

Vanwege het belang van de menselijke ervaring vond Schlegel dat het drama 
‘Kennt nis der Menschen’ moest laten zien, een rijk geschakeerd beeld van de ka-
rakters en emoties, in plaats van de simpele zwart-wit karakters die Gottsched 
had gebruikt. Alleen zo zou het treurspel de toeschouwer dieper inzicht kunnen 
verschaffen in de menselijke geest en een school voor het leven kunnen zijn.190 
Schlegel verlangde veranderbare karakters, die de toeschouwer meer zouden aan-
grijpen. Wederom zag hij het Engelse toneel als voorbeeld: ‘Man muss auch be-
kennen, das in dieser Wahl und Bestimmung der Charaktere die grösste Stärke der 
englischen Komödie besteht.’191 In zijn Vergleichung Shakespears und Andreas 
Gryphs (1741) wijst hij erop dat Shakespeare vooral zijn karakters bijzonder zorg-
vuldig had neergezet, waarmee Schlegel in het Duitse cultuurgebied een van de 
eersten was die de Engelse toneelschrijver ging waarderen.192

Lessing ging hierop door en besteedde veel aandacht aan de psyche van het 
personage in het kader van zijn Mitleidspoetik. Hij vond dat de personages ‘von 
gleichem Schrot und Korne’ moesten zijn, wat niet alleen sloeg op hun burger-
lijke afkomst, maar ook op hun psychologische gesteldheid. Naar het voorbeeld 
van Aristoteles koos hij voor ‘gemischte Charaktere’, wat inhield dat persona-
ges zowel goede als slechte eigenschappen in zich verenigden. Ook voor hem 
was Shakespeare de onbetwiste mensenkenner. Die werd almaar bekender in het 
Duitse cultuurgebied. In de jaren zestig, toen Lessing zijn Hamburgische Dra-
maturgie publiceerde, werden al zijn drama’s in het Duits vertaald door Wie-

188 Van Halmael, De Toneelkijker III (1818), 407-412. Voor een uitgebreide beschrijving van de geleidelijke 
accentverschuiving in de Duitse toneeltheorie zie: A. Martino, Geschichte der dramatische Theorien in 
Deutschland (Tübingen 1972), 305-312.

189 Geciteerd naar Inbar, Die Entdeckung Shakespeares, 135.
190 Alt, Tragödie der Aufklärung, 95-96.
191 Geciteerd naar Inbar, Die Entdeckung Shakespeares, 135.
192 Ibidem.
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land. Lessing illustreerde Shakespeares kennis van het wezen van de mens met 
een vergelijking tussen diens Romeo en Julia en de lege theatraliteit in Voltaires 
tragedies. Lessings tijdgenoot Nicolai onderstreept Shakespeares ‘Mannigfaltig-
keit und der Stärke seiner Charaktere’, waaraan die ‘den grösten Teil des Ruhmes 
zu danken [hat], den ihm seine und alle andere Nationen, noch bis diese Stunde 
geben’.193

Tijdens de Sturm-und-Drang zette de psychologiseringstendens door. Dat ge-
schiedde onder andere in wisselwerking met de opkomende Erfahrungsseelen-
kunde, de voorloper van de tegenwoordige psychologie.194 Tussen 1783 en 1793 
gaf Karl Philip Moritz (1756-1793) een psychologisch tijdschrift uit, het Magazin 
für Erfahrungsseelenkunde, waarin geschreven werd over ziekelijke of afwijken-
de gedragsvormen en over zelfreflectie. Er volgde een vloed aan psychologische 
bladen en geschriften. In de voorrede van Die Räuber (1782) wees Schiller het 
drama als middel aan om ‘die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen 
zu ertappen’.195 En Shakespeare, wiens populariteit inmiddels geen weerga meer 
kende, werd de hemel in geprezen vanwege de tekening van de personages, die 
volgens de kenners levensecht waren.196 Goethe riep uit: ‘Natur! Natur! Nichts so 
Natur als Schäkespears Menschen!’197 De natuurlijkheid van Shakespeares karak-
ters kwam in de dramaturgie van de Sturm-und-Drang, waarin immers afstand 
genomen werd van cultuur en traditie, goed tot zijn recht.

Uit het vertoog van de Duitse critici valt op te maken dat ook bij hen sprake 
was van groeiende aandacht voor de personages en hun karakters. Soms ging een 
recensie paginalang door over het karakter van een bepaald personage.198 Volgens 
de toonaangevende criticus Schink moesten toneelstukken ‘Studium der mensch-
lichen Seele und ihrer mannigfaltigen Bew[eg]ungen’ nastreven en zo gelegenheid 
tot introversie bieden.199 In de Almanach der kais. Königl. National-Schaubühne 
in Wien van 1789 werd gesteld dat een dramaturg die zich als ‘herrlicher Physio-
gnomist’ en ‘tiefer Forscher des menschlichen Herzens’ en daarmee als psycho-
loog bewees, zeker was van applaus.200 Overigens valt op dat in de Duitse reac-
ties het woord ‘psyche’ of de afleidingen daarvan geregeld voorkwamen, terwijl 
dat in de Nederlandse toneelkritiek niet het geval was. Volgens de Theatralischen 
und Litterarischen Anzeiger (1798) bijvoorbeeld moesten de kunstrechters op de 
‘pschologische Brauchbarkeit’ van de stukken en karakters letten.201 Volgens Ja-

193 Ibidem.
194 E. Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters (Tübingen/Basel 1993), 139.
195 Alt, Tragödie der Aufklärung, 96.
196 Zeller, Struktur und Wirkung, 150.
197 Geciteerd naar Häublein, Die Entdeckung, 26.
198 Heßelmann, Gereinigtes Theater, 149.
199 Geciteerd naar: Heßelmann, Gereinigtes Theater, 146.
200 Ibidem, 147.
201 Ibidem.
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kob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) ging het in de schouwburg om de ‘Man-
nigfaltigkeit der Charaktere und Psychologien’.202

Het accent op de karakters ging ook in de toneelkritiek samen met lof voor 
Shakespeare. Veel recensenten, die doorgaans fel gekant waren tegen de veron-
achtzaming van de regels voor de handeling in Shakespeares drama’s en de stuk-
ken die naar zijn voorbeeld geschreven werden, beschouwden hem wel als men-
senkenner. Schink schreef in zijn Dramaturgische Fragmente (1781): 

Shakespeare ist so durchaus immer derselbe, dass ich das Stück von ihm sehn will, in 
dem man diesen Stempel der Wahrheit, diese wahre Darstellung der Natur, diese un-
nachahmliche Durchunddurchsehen der menschliche Seele bis auf ihre geheimsten 
Schlupfwinkel, nicht sähe und empfände.203

De waarheid en de natuur stonden centraal in de positieve beoordeling van Shake-
speare’s karakterweergave. In de reacties op de Shakespeareaanse drama’s van de 
Sturm-und-Drang-auteurs werd expliciet naar hem verwezen en keerden diezelf-
de termen terug. Het treurspel Emilia Galotti (1772) van Lessing, die ook nog bij 
deze generatie dichters hoorde, werd geprezen als ‘Shakespearisch Trauerspiel’.204 
Een andere recensent schreef: Mann soll sich übrigens, wie ich höre, ins Ohr sa-
gen, diess Stück, sey im Shakespearschen Tone geschrieben. Wenn wahr so viel 
heisst, als Shakespear, und Shakespear so viel, als wahr, so mag es seyn.’205 El-
ders werd ditzelfde treurspel lof toegezwaaid wegens de nuance, een ander reeds 
bekend kernwoord in de karakterbeoordeling, die een teken was van waarheid 
en natuurlijkheid. Volgens de recensent van de Hussiten von Naumberg in het 
blad Eunomia is het karakter van ‘der viertelmeister Wolf’ ‘gross, schön nuan-
cirt und untadelhaft durchgeführt’.206 Behalve op de genuanceerdheid, wijst hij op 
het ‘untadelhafte’, waarin het vertoog van de Nederlandse recensenten herkend 
kan worden met hun eis van de ‘schone’ of ‘kiesche’ natuur. Ramler omschreef 
en roemde de nuance in wederom Emilia Galotti met behulp van een vergelij-
king met Shakespeare: ‘Sie finden ferner, das die Charakter vortrefflich von einan-
der abstechen, und zwar nich so, wie Schwarz und Weiss, [...] sondern so wie sie 
Home rund Shakespeare zu schattiren wissen.’207

De ontwikkelingen in de uitbeelding van de mens op het toneel werden door 
de Duitse recensenten dus met instemming gevolgd. Die instemming viel waar-
schijnlijk niet toevallig ook in de reacties van de Nederlandse critici terug te le-
zen. Vermoedelijk was er ook sprake van overeenkomst tussen de Kotzebuere-

202 Ibidem.
203 Geciteerd naar: Inbar, Die Entdeckung Shakespeares, 136.
204 Geciteerd naar: Zeller, Struktur und Wirkung, 151.
205 Ibidem.
206 Anon., Eunomia, II (1802), deel 2, 560-572 over Kotzebue, Die Hussiten vor Naumburg, ein vaterländi-

sches Schauspiel.
207 Geciteerd naar Zeller, Struktur und Wirkung, 151.
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ceptie in de Duitse landen en de ontvangst aldaar van Shakespeare. Een steekproef 
wijst uit dat in de reacties op Kotzebue dezelfde woorden gebruikt worden die 
we ook in de Shakespearereceptie zijn tegengekomen: waarheid en natuur. Over 
Kotzebues Kind der Liebe was de recensent van de Allgemeine Deutsche Bibli-
othek niet helemaal tevreden, maar ‘Ohne Verdienst ist es aber doch nicht, und, 
einige Unwarscheinlichkeiten weggerechnet, liegt in der Haupthandlung viel In-
teresse, und in den Grundzügen verschiedener Charaktere, viel Wahrheit und 
Natur.’208

Conclusie

De analyse van de Duitse en Nederlandse toneelvertogen laat zien dat in de Ne-
derlanden niet alleen een grote interesse bestond voor het Duitse toneel in de 
 periode rond 1800, maar dat in Nederlandse toneeltijdschriften en poëtische ver-
handelingen zeer vergelijkbare onderwerpen en visies werden beschreven als in 
de Duitse pers. In beide cultuurgebieden is sprake van een indeling in verschil-
lende fasen wat betreft de ontwikkeling van het Duitse toneel, waarbij bij de eer-
ste overgang van (Frans)classicistisch naar burgerlijk drama vooral de continuï-
teit benadrukt werd, terwijl men de tweede overgang naar het romantische toneel 
meer als een breuk voorstelde. Deze breukervaring was vooral ingegeven door het 
loslaten van de vormtechnische eenheden, zoals de eenheid van handeling, het-
geen volgens de critici leidde tot ‘langweilige’ en te ingewikkelde toneelstukken, 
waarbij het komische en treurige teveel door elkaar werden gehaald.

Zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde was men overigens niet alleen ne-
gatief over de laatste lichting toneelstukken: Kotzebue, Iffland en anderen wer-
den ook geprezen vanwege hun ‘natuurlijke’ karakterschetsen. De invulling van 
dit begrip was tegen die tijd zowel aan Duitse als Nederlandse zijde echter gro-
tendeels verschoven van geïdealiseerde belle nature naar ‘dichter bij de alledaag-
se, herkenbare werkelijkheid’. Het Duitse burgerlijke drama uit beide fasen sloot 
goed aan bij Van Engelens – deels aan de Duitse toneelpoëtica ontleende – plei-
dooi voor een ‘ontbolsterende’ werking van het toneel, waarbij herkenbare per-
sonages en situaties het gemoed van de kijker beroerden. De opgewekte empathie 
vormde de hoeksteen van de kerkelijke en burgerlijke vrijheid. Ook het Duitse 
burgerlijk drama kon zo gewaardeerd worden als motor van de Nederlandse civil 
society.

Duidelijk verschil tussen het Duitse en Nederlandse toneelvertoog was de visie 
op de waarde van het werk van Shakespeare. Via het Duitse triviaaltoneel kwamen 
weliswaar Shakespeareaanse toneelelementen de Republiek binnen, maar deze 
werden door de hevige kritiek op de losbandige vorm afgeketst. Ook werd er aan 

208 Friedrich Nicolai, Allgemeine deutsche Bibliothek (1792), deel 1, 109-112.



Nederlandse zijde veel uitgebreider gediscussieerd over de prevalering van het 
proza boven de alexandrijn, de hexameter of het blank verse als vorm voor toneel-
werk. De Nederlandse critici bakenden het potentiële toneelveld vormtechnisch 
strakker af dan hun Duitse en Engelse collegae. Daar waar toneelauteurs deze 
grenspalen negeerden werden zij al snel als te Duits bekritiseerd.

3.6 Waarachtige karakters 171



Afb. 13. Het pardon van de prins voor de graaf van Waltron. H.F. Möller, De Graaf van 
Waltron (1789) (uba).



Tegenlicht I
Spektakel en gevoel

De lovende opmerkingen over de levensechte, natuurlijke weergave van de situ-
aties en karakters in het Duitse drama maken nieuwsgierig naar de wijze waarop 
de stukken hier te lande werden geënsceneerd en gespeeld. De mise-en-scène en 
speelstijl zijn in deze studie noodgedwongen onderbelicht gebleven, terwijl ze 
voor de receptie toch minstens zo belangrijk moeten zijn geweest als de thema-
tiek. Ze zijn ook in de theaterhistoriografie nauwelijks aan bod gekomen, omdat 
de bronnen er niet veel over zeggen. De critici spraken aan het eind van hun re-
censies slechts kort over het spel van de acteurs, over wie goed hadden gespeeld en 
wie niet, maar nauwelijks over de manier waarop gespeeld werd en hoe de opvoe-
ring op henzelf en het publiek had ingewerkt. Enkele uitlatingen van tijdgenoten 
wijzen er echter op dat enscenering en speelstijl sterk bijdroegen aan de levens-
echte en natuurlijke indruk die de Duitse stukken op de toeschouwers maakten.

Er veranderde in de achttiende eeuw nogal wat aan de wijze van regisseren en 
acteren, wat de uitspraken van de critici over die levensechtheid voor een deel kan 
verklaren. Men constateert in de vakliteratuur een overgang naar een natuurlijker 
speelstijl, die rond het midden van de achttiende eeuw in Europa opkwam en de 
retorische met het Fransclassicisme geassocieerde speelstijl verdrong.1 Wanneer 
die precies in de Republiek werd ingevoerd, is moeilijk vast te stellen. Evenmin 
weten we of en op welk moment deze doordrong tot de regionale amateurtoneel-
genootschappen. Over de Duitse situatie is in dit verband wel het een en ander 
bekend.2 Het heeft er alle schijn van dat de vernieuwing die daar plaatsvond, via 
de (bijna) letterlijke vertalingen ook op de Nederlandse podia geïmplementeerd 
werd. De teksten en parateksten van de toneelstukken suggereren een alternatieve 
manier van opvoeren en spelen – alternatief ten opzichte van de Fransclassicisti-
sche traditie – die enerzijds de Nederlandse regisseurs en acteurs en anderzijds de 
toeschouwers niet ontgaan kan zijn. Het publiek lijkt vooral gegrepen te zijn ge-
weest door twee zaken: spektakel en gevoel.

Om een idee te krijgen hoe het Duitse repertoire geënsceneerd en gespeeld 
werd, concentreren we ons op een van de vele soldatenstukken die in de Repu-

1 Over de veranderingen in de Duitse opvoeringsstijl zie: E. Fischer-Lichte, Semiotik des Theaters, 3 delen 
(Tübingen 1983), deel 2: Vom “künstlichen” zum “natürlichen” Zeichen.

2 Ibidem; E. Fischer-Lichte (red.), Theater im Kulturwandel des 18. Jahrhunderts (Göttingen 1999).



bliek werden opgevoerd: Der Graf von Walltron, oder die Subordination van 
Heinrich Ferdinand Möller (1745-1798), door de vertaler ‘krygsspel’ genoemd en 
vertaald onder de titel De Graaf van Waltron. Het was in 1776 geschreven en het 
jaar daarop al vertaald. Er verschenen daarna nog vier vertalingen en na de pre-
mière – op 14 april 1789 in de Amsterdamse Schouwburg – volgden talloze repri-
ses. Het had, kortom, ongekend succes. 

Hoofdpersonage is de graaf van Waltron, een edelmoedige legerkapitein die 
evenwel een opvliegend karakter bezit. In een vlaag van woede heeft hij zijn over-
ste beledigd, hem zelfs aangevallen, omwille van een soldaat die volgens Wal-
tron ten onrechte veroordeeld is tot de doodstraf. Zijn handelwijze betekent een 
overtreding van de militaire regel van subordinatie, volgens welke een onderge-
schikte niet mag ingaan tegen de wil van zijn meerdere, ook al staat hij in zijn ge-
lijk. Hij had alleen naderhand protest mogen indienen. In oorlogstijd volgde op 
dit vergrijp de doodstraf. Waltron wacht nu dus zelf executie. Iedereen in het le-
gerkamp is erg begaan met het dreigende lot van de doorgaans brave kapitein. Er 
ontstaat zelfs oproer onder zijn ondergeschikten. Lang blijft onzeker of Waltron 
daadwerkelijk ter dood zal worden gebracht, maar het stuk loopt voor hem goed 
af. Omdat hij zich eerder zeer verdienstelijk heeft gemaakt door het leven van de 
prins te redden, verleent deze hem als opperbevelhebber van het leger een zoge-
noemd ‘pardon’.

De opvoeringen moeten een hoog spektakelgehalte hebben gehad. Dat blijkt 
uit een reactie van de criticus Nomsz in De Tooneelspectator, die het succes bij 
het publiek overigens ontkende. Hij meende dat de krijgshaftige taferelen – ‘Stuk-
ken van dien aart, […] stukken, waarin een hoop soldaten, een wachtparade, enz. 
de hoofdzaken zijn’ – hier niet aansloegen, omdat de Nederlanders in tegenstel-
ling tot de Duitsers geen krijgshaftige natie vormden. Het lijkt er echter op dat 
al dat militaire vertoon in de De Graaf van Waltron juist een aangename voor-
stelling opleverde. De realistische weergave van het krijgsbedrijf stimuleerde het 
voorstellingsvermogen van de toeschouwers en maakte de intrige voorstelbaar en 
inleefbaar. In het eerste bedrijf kruisen al enkele kapiteins de degens met elkaar. 
Ook elders in het stuk komen zulke schermutselingen voor. Aan het eind worden 
zelfs schoten gehoord van de vijand. De tekst staat vol met nauwkeurige regieaan-
wijzingen met betrekking tot het decor en de mise-en-scène van de soldaten. Een 
voorbeeld ter illustratie:

Het Regiment staat in een’ kring onder de wapenen, en men ziet alles in gereedheid tot 
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het ophouden van het Standrecht. De officieren staan ieder op zyn plaats, voor het front, 
tot zo lang het geweer by den voet gezet en in den arm genomen is.3

Deze aanwijzingen worden aangevuld met opmerkingen in de spreektekst. Adju-
dant Van der Licht commandeert: ‘Geef acht!... ’t Geweer by den voet!... ’t Ge-
weer in den arm!..’4 Het ligt erg voor de hand dat zulke aanwijzingen opgevolgd 
werden. De Amsterdamse schouwburg beschikte trouwens over voldoende mi-
litaire kledingstukken en attributen, getuige het reglement waarin vermeld stond 
dat de acteurs zorg moesten dragen voor ‘Zydgeweer, Pluimen, Hoeden en Mut-
zen, Dragons, Epauletten, Bandeliers en Sjerpen; alles na costume van het stuk dat 
gegeven wordt. […]’.5 Tegen de achtergrond van de dagelijkse werkelijkheid in 
de Republiek wonnen dergelijke scènes nog aan overtuigingskracht. De decennia 
rond 1800 hadden heel wat militaire bedrijvigheid te zien gegeven. Het Amster-
damse publiek herinnerde zich bijvoorbeeld vast nog de intocht van Pruisische 
troepen in 1787. Hoe dan ook waren soldatenstukken populair. Dat blijkt uit het 
overige repertoire van de Schouwburg in de periode 1774-1811, met toneelstuk-
ken als De deserteur en De deserteur uit kinderliefde en balletten als De soldaten 
in het veld en De gewonnen veldslag. De Schouwburg beschikte zelfs over een 
apart decor dat ‘de legertenten’ heette.

Behalve veel spektakel bevat De Graaf van Waltron ook veel gevoel. Het harde 
soldatenbestaan blijkt opvallend veel sentimentele trekken te vertonen, die ook in 
de speelstijl tot uitdrukking moeten zijn gebracht. Tegenover plicht en gehoor-
zaamheid staan zachtheid en medelijden. Enerzijds worden de militaire tucht-
regels consequent toegepast, anderzijds blijken de meeste officieren daar moei-
te mee te hebben. Het begint al in het eerste bedrijf, wanneer Waltron verneemt 
van de doodstraf van de soldaat. Het proces tegen laatstgenoemde is volgens het 
krijgsrecht verlopen, maar in plaats van instemming te betuigen met het vonnis, 
toont Waltron zich diep door het lot van de soldaat ontroerd. Een luitenant merkt 
Waltrons ontroering op en vraagt: ‘Wat zie ik?.. Gy schreit…’ Waltron weet zelf 
ook niet hoe het komt dat hem ‘dit geval my zo hevig smart’. De luitenant weet 
dat echter wél: ‘Die aandoening, Mynheer, is het natuurelyk gevolg/ van uw ver-
heven hart,/ ’t Welk achting voor persoonen van verdienste heeft,/ al zyn ze zelfs 
geringe soldaaten.’6 De luitenant beschouwt Waltrons gevoelige reactie als een 
positieve eigenschap. Hij noemt Waltrons hart, dat in deze tijd gold als de zetel 
van het gevoel, immers ‘verheven’. Huilen was de manier om gevoel, in dit geval 
medelijden, te tonen. Waltron is trouwens niet de enige die tranen plengt. Ook 

3 H.F. Möller, De Graaf van Waltron, krygsspel (1789) (vanaf hier: Waltron), 48. De regieaanwijzingen in 
de eerste vertaling van 1778 waren echter uitvoeriger, wat er mogelijk op wijst dat men in de Amsterdamse 
schouwburg wel wat soberder was in de uitvoering dan de Duitsers zelf. Daar zou meer onderzoek naar 
gedaan moeten worden.

4 Ibidem.
5 Geciteerd naar H. Ruitenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841 (Hilversum 2002), 84.
6 Möller, Waltron, 5 e.v.



176 Tegenlicht I

zijn collega’s laten zich die regelmatig ontglippen. Als Waltron zelf veroordeeld 
wordt tot de doodstraf en voor de duur van een heel bedrijf in de gevangenis ver-
dwijnt, kan niemand ze bedwingen: een stoet soldaten uit zijn compagnie loopt 
hem jammerend na.

Deze verheffing van het gevoel, vaak geuit via de retoriek van de traan, wordt 
wel omschreven als de ‘gevoelscultus’ of het ‘sentimentalisme’ – wat de Duitsers 
Empfindsamkeit noemden. Het ging om een brede Europese ontwikkeling die 
aan het begin van de achttiende eeuw in Engeland was ontstaan uit een menge-
ling van nieuwe religieuze en filosofische ideeën over het wezen van de mens.7 
Het gevoel werd gezien als de basis van het menselijk bestaan en de menselijke sa-
menleving. Die overtuiging deed ook opgeld in de Republiek. De discussie over 
de ideale mens die in de genootschappen en in de spectators werd gevoerd heeft 
veel elementen met het toneelstuk De Graaf van Waltron gemeen. Het is daarom 
niet vreemd dat De Graaf van Waltron en andere sentimentele stukken hier zo 
aansloegen. Toch sloot de nadruk op het gevoel een rationeel denken en handelen, 
of het voldoen aan maatschappelijke verplichtingen, niet uit. Het gevoel had een 
relativerend effect op het verstand, dat voor maatschappelijke gehoorzaamheid 
moest zorgen, maar sloot dat niet buiten.8 De vraag was in hoeverre het gevoel 
de mens buiten de maatschappij plaatste of hem juist goed deed functioneren. De 
confrontatie tussen gevoel en plicht bepaalt in hoge mate de dramatische spanning 
in het stuk. In De Graaf van Waltron komen de rationele waarden vooral tot uit-
drukking in de nadruk die wordt gelegd op plicht en gehoorzaamheid. Ondanks 
al hun gevoeligheid blijven de officieren voldoen aan de eisen van het militaire 
tuchtrecht. Zo leggen Waltrons meerderen formele verklaringen af die tegen hem 
pleiten. Uitspraken waarin de plicht wordt benadrukt zijn legio, bijvoorbeeld 
deze: ‘[…] Plicht is het wachtwoord […].’ Zelfs de vrienden van Waltron, zijn col-
lega-kapiteins, doen geen enkele poging hem van de doodstraf te redden.

Het conflict tussen gevoel en verstand en de daaruit voortvloeiende dramati-
sche spanning vonden hun vertaling in de speelstijl, die de ontvankelijkheid van 
het publiek voor de gevoelscultus mede moet hebben vergroot. Daar is allereerst 
het letterlijke huilen. Hoe belangrijk tranen in de hele opvoering waren, blijkt in 
het bijzonder uit de scène waarin Bembroek, de overste die door Waltron is aan-
gevallen maar toch erg op hem gesteld is, diens doodvonnis onder ogen krijgt. De 

7 D. Sturkenboom, Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw (Hilver-
sum 1998), 131 e.v.; A. Meijer, The pure language of the Heart. Sentimentalism in the Netherlands 1775-
1800 (Amsterdam 1998), passim. Over de discussie over Empfindsamkeit in het Duitse cultuurgebied zie: 
G. Sauder, Empfindsamkeit (Stuttgart 1974-1980); H. Kemper, Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, Band 
6/1: Empfindsamkeit (Tübingen 1997); G. Sauder, ‘Tendenzen der Forschung aus der Perspektive eines 
Betroffenen’, in: Aufklärung. Interdiziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner 
Wirkungsgeschichte 13 (2001), 307-337; Over sensibility in Engeland zie: J. Todd, Sensibility. An introduc-
tion (Londen/New York 1986). Over sensibilité in Frankrijk zie: F. Baasner, Der Begriff ‘sensibilité’ im 
18. Jahrhundert. Afstieg und Niedergang eines Ideals, (Heidelberg 1988).

8 Kemper, Deutsche Lyrik, 4; K.S. Guthke, Das deutsche bürgerliche Trauerspiel (Stuttgart 1994), 41.
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retoriek van de traan wordt daarin ten top gedreven – en ook nadrukkelijk ge-
speeld. Hoezeer het Bembroek ook had gespeten, toch had hij Waltron aange-
klaagd. Aan zijn tweestrijd tussen plicht en genegenheid echter blijkt allerminst 
een einde te zijn gekomen. De overste krijgt het papier met het doodvonnis onder 
ogen, getekend door de generaal. Vervolgens ziet hij dat diens handtekening door 
een traan is uitgeveegd. Hij beseft dat de generaal heeft gehuild om het feit dat hij 
Waltrons doodvonnis moest bekrachtigen. De overste stort nu op zijn beurt weer 
tranen op de gevlekte handtekening van de generaal. Hij is ontroerd door diens 
ontroering en bezegelt haar als het ware met zijn eigen oogvocht. Het is alsof hij 
tegen de generaal zelf spreekt wanneer hij geëmotioneerd uitbrengt:

Bembroek, het papier weemoedig doorlezende tot aan de onderteekening, en daaröp uit-
barstende. Ha! heerlyke Man! ô Held, die een kroon verdient; Als mens met eens anders 
leed bewogen! En als Rechter rechtvaardig! Hier is het bewyse van uwe gevoelige ziel,
Hier is de vlek der onschatbre traan, die tot eer der
Menschlykheid uw oog ontviel.
Beminnelyke gy zyt een heiligdom voor my.
Hy weent en kust den brief by de onderteekening.9

Bembroek roept de generaal uit tot de ware mens: gevoelig, met een ‘gevoelige 
ziel’, maar zich tegelijkertijd bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover het 
recht. De spanning tussen zijn menslievendheid en zijn plichtsbesef geeft aan hoe 
belangrijk beide werden gevonden. Ook in de Spectators was sprake van deze ba-
lans tussen hoofd en hart. Het gedrag van Waltron en Bembroek beantwoordt aan 
het ideaal van de sensibele man dat in veel Spectators bediscussieerd werd. Ook 
die uitte het medelijden dat hij voelde voor zijn medemens in tranen. Men achtte 
deze emotie zeer wel te combineren met zelfbeheersing en het uitvoeren van de 
maatschappelijke plicht.10

De nadruk die wordt gelegd op tranen en op het letterlijke storten daarvan, was 
allerminst een kwestie van woorden alleen. Men plengde ze werkelijk of deed als-
of men ze plengde, en dat op een levensechte, zo natuurlijk mogelijke wijze. Daar-
over laat het bovenstaande citaat geen twijfel. Lange tijd was het gebruikelijk om 
op het toneel vaste poses aan te nemen, waarbij een acteur altijd staande en naar 
het publiek gericht zijn tekst declameerde, steevast een zekere afstand houdend 
tot zijn medespelers, ook in een dialoog. Volgens de nieuwe speelstijl moesten ac-
teurs heel anders te werk gaan. In plaats van een ideale wereld weer te geven, zoals 
het Fransclassicisme nastreefde, moest naar overeenkomsten worden gezocht met 
de dagelijkse werkelijkheid. Zo draaide een acteur het publiek ook wel eens de rug 
toe en nam hij spontane, natuurlijke poses aan, in plaats van de vaste, retorische 
houdingen die steeds één bepaalde emotie moesten uitdrukken. Hierbij kwam de 

9 Möller, Waltron, 35.
10 Over de sensibele man zie: Sturkenboom, Spectators; M. de Vries, ‘Loflied op de gevoelige man’, in: Me-

dedelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 29 (2006), 251-262.



178 Tegenlicht I

introductie van de vierde wand, waarbij de acteur niet langer rekening hield met 
de aanwezigheid van het publiek, in de zin dat de toneelruimte en zijn spel daar-
binnen een sterke werkelijkheidsillusie moesten oproepen.

Deze kenmerken vinden we terug in de hierboven besproken scène met over-
ste Bembroek. In plaats van te blijven staan en de pose van verdriet aan te nemen, 
laat deze zich neervallen in een stoel. In een regieaanwijzing is dit als volgt aange-
geven: ‘Bembroek, uit mistroostigheid als vallende op een’ stoel’.11 In de volgende 
scène, waarin enkele kapiteins zich bij Bembroek voegen, komt het soort van aan-
rakingen voor dat in het Fransclassicistische toneel verboden was. Dat valt op te 
maken uit de volgende regieaanwijzingen die betrekking hebben op de ontmoe-
ting tussen Bembroek en Waltrons vrienden Reinhard en Kroonenberg. De laat-
ste zegt ‘in groote aandoening’ tegen Reinhard: ‘Dit is niet te harden… Braave Ka-
meraads! De Heer Kolonel kan hem niet bevryden.’ Daarop omhelst Bembroek 
Kroonenberg en ‘Hy vat en drukt Reinhard by de hand.’ Daarop wil Reinhard 
Bembroek ‘de hand kussen, ’t welk hy zachtkens verhindert’.12 De tot in detail 
voorgeschreven emotionele en lichamelijke reacties en gedragingen maken duide-
lijk dat de Duitse stukken niet in woorden alleen vooruitstrevende ideeën vertolk-
ten maar in mimiek en lichaamshouding ook moderne vormen van gevoelsexpres-
sie en sociale omgang demonstreerden.

11 Möller, Waltron, 33.
12 Ibidem, 44.
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Thematiek 



Afb. 14. ‘Ik vergeef u, wij zullen nimmer scheiden.’ Kotzebue, Menschenhaat en Berouw 
(1790) (particulier bezit).



4.1 Inleiding

In 1791 werd in Nederland voor het eerst een toneelstuk opgevoerd dat al gauw 
berucht zou worden: Menschenhaat en Berouw, een vertaling van het oorspron-
kelijk Duitse toneelstuk Menschenhass und Reue (1789) van Kotzebue.1 In 1809 
blikt Barbaz in zijn toneelkritisch tijdschrift Amstels Schouwtoneel terug op hoe 
sommigen het stuk ‘uitbazuinden’ tot ‘meesterstuk’ terwijl anderen het ‘voor het 
‘armzaligst prulwerk’ versleten.2 Menschenhaat en Berouw zou daarna nog de-
cennialang volle zalen trekken en vele reacties uitlokken.3 Het stuk ging de hele 
wereld over. Op 3 juni 1789 in Berlijn in première gegaan, werd het spoedig daar-
na in de omringende landen vertaald en kwam het zelfs in Amerika terecht.4 Het 
publiek was kennelijk laaiend enthousiast: vrouwelijke toeschouwers zouden 

1 Kotzebue, Menschenhaat en berouw (Amsterdam: H. Gartman, W. Vermandel, J.W. Smit 1790).
2 A.L. Barbaz, Amstels Schouwtoneel, nr. 1-86 (Amsterdam: Willem van Vliet, 1808-1809), 308-309.
3 Het behoorde tot in de periode 1814-1841 onder de categorie ‘canonieke succesvoorstellingen’ (H. Rui-

tenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841 (Hilversum 2001), 403).
4 De wereldpremière was op 23 november 1788 op een liefhebberijtoneel in Reval (dat is het huidige Tal-

linn, Estland, waar Kotzebue op dat ogenblik in dienst van Rusland een hoge bestuurlijke positie be-
kleedde). De première in een professioneel theater volgde op 3 juni 1789 in Berlijn. De eerste gedrukte 
exemplaren verschenen het jaar daarop bij Himburg in Berlijn (F. Stock, Kotzebue im literarischen Leben 
der Goethezeit. Polemik, Kritik, Publikum (Düsseldorf 1971), 112). De eerste Franse vertaling was mo-
gelijk die van Rome in 1790, die niet is overgeleverd. Daarna verschenen er nog vijf, resp. van Bourienne, 
L’inconnu (s.l., s.n., 1792); L. Bursay, Misanthrope et repentir (s.l., s.n., 1793); J. Molé-Léger, Misanthrope 
et Repentir (Parijs: théâtre du Vaudeville, 1798), waarvan vijf edities verschenen; Rigaud, L’inconnu, ou 
Misanthropie et Repentir (s.l., s.n., 1799) en een tweetalige editie van Weiss, Misanthropie et Repentir (s.l., 
s.n., 1798) (waarvan drie edities) (A. Denis, La Fortune litteraire et theatrale de Kotzebue en France pen-
dant la Révolution, le Consulat et l’Empire, 3 delen (Lille/Parijs 1976), 285-286, 431-446). Voor Engelse 
overzettingen zie: L.F. Thompson, Kotzebue. A survey of his progress in France and England, preceded 
by a consideration of the critical attitude to him in Germany (Parijs 1928). Over de opvoering in de Ver-
enigde Staten van The Stranger, a drama in five acts (New York 1817) zie: A. Behrmann, ‘Kotzebue on 
the American Stage’, in: Arcadia. Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft 4 (1969), 274. Over 
Kotzebue in Noorwegen zie: Ö. Anker, August von Kotzebue auf der norwegischen Bühne (Graz/Keulen 
1964). Voor de slavische landen behalve Bulgarije zie: A.A. Coleman, Kotzebue in Tschechischer Übertra-
gung (Leipzig 1934) en M. Curcin, Kotzebue im Serbokroatischen (Berlijn 1909). Voor alle andere landen 
zie: H. Jacob, Kotzebues Werke in Übersetzungen (Berlijn 1964).

4 Overspel
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flauwgevallen zijn van ontroering.5 Volgens Kotzebue zelf ontstond naar aanlei-
ding van de opvoering in Parijs een heuse Eulalia-hoedenmode met de ‘bonnet à 
Eulalia’, naar het hoofdpersonage van het stuk.6 

Blijkbaar kon een groot deel van het publiek zich wel vinden in het toneel-
stuk. Een ander deel echter helemaal niet: het stuk werd verguisd door recensen-
ten. In sommige landen, Frankrijk en Engeland bijvoorbeeld, vielen er weliswaar 
ook positieve reacties van de toneelkritiek te noteren, maar de meeste critici had-

5 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 112-113.
6 Ibidem, 129. Stock vermeldt geen bron, maar Kotzebue zegt het zelf in Erinnerungen aus Paris uit 1804 

(Denis, La Fortune, 431).

Afb. 15. Het wereldbe-
roemde stuk van Kotzebue, 
Menschenhaat en Berouw 
(1790) (particulier bezit).
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den grote bezwaren tegen de moraal van het stuk.7 Vooral Eulalia moest het ont-
gelden, ook in Nederland: ‘[…] zoo als Von Kotzebue Eulalia voorstelt, is zij, in 
onze oogen, een raadsel, hoogst onkiesch en alleronzedelijkst’,8 aldus de recensent 
van het toneelkritisch tijdschrift De Tooneelkijker. Over de poëticale eis van kies-
heid of welvoeglijkheid als voorwaarde voor beschavend toneel, is gesproken in 
hoofdstuk 3. Waarom was het verhaal van Menschenhaat en Berouw in de ogen 
van de critici niet welvoeglijk of onzedelijk? Wat had Eulalia eigenlijk precies op 
haar kerfstok? Deze moeder van twee kinderen had overspel gepleegd. En al vol-
deed ook de reactie daarop van haar echtgenoot Meinau niet aan aller verwach-
tingen, de ophef over het stuk werd voornamelijk veroorzaakt door Eulalia’s ge-
drag. Dat zou, zo vreesden de critici, een enorme invloed hebben op met name het 
vrouwelijke publiek.

Een beschouwing van de maatschappelijke en literaire context kan duidelijk 
maken waarom Eulalia zulke tegenstrijdige beoordelingen van critici en publiek 
ten deel zijn gevallen. Het stuk sloot aan bij het debat over de rol van de vrouw 
in de samenleving, dat in de decennia rond 1800 zowel in de Duitse landen als in 
de Republiek werd gevoerd. Het literaire landschap was in die periode ‘vergeven’ 
van gevallen vrouwen. De meeste van de betreffende romans en toneelstukken 
konden volgens de critici nog wel door beugel. Blijkbaar had Kotzebue een vrouw 
op het toneel gebracht wier handel en wandel de norm ver overschreed. Wat de 
critici bewoog valt in de eerste plaats op te maken uit de recensies van het stuk. 
Daarover kan verder duidelijkheid worden verschaft door een analyse van de be-
werkingen van het stuk die sommige critici vervaardigden om het publiek te laten 
zien hoe een vrouw zich in hun ogen wél moest gedragen. Gezien de bloeiende re-
ceptie kan in ieder geval vastgesteld worden dat het stuk raakte aan de belevings-
wereld van de Nederlandse toneelminnende burger.

4.2 Inhoud

Wie was die dame die het publiek zo in vervoering bracht en de critici op hun ach-
terste benen deed staan? Menschenhaat en Berouw begint met scènes waarin Eula-
lia nog geen rol speelt. Een man, de ‘Onbekende’ genaamd, woont met zijn knecht 
Frans in een hut in de tuin van een landgoed. Hij is een bars en droevig mens, die 
van zijn medemens niet veel kan hebben en zich daarom uit het maatschappelijk 
leven heeft teruggetrokken: ‘Menschengebroed!’ en ‘ô De menschen zijn gebo-

7 Over de receptie in Frankrijk en Engeland zie: Denis, La Fortune; W. Sellier, Kotzebue in England. Ein 
Beitrag (Leipzig 1901); Thompson, Kotzebue. A survey.

8 Arent van Halmael Jr. en Jan van ’s Gravenweert e.a., De Tooneelkijker, 4 delen (Amsterdam: S. Dela-
chaux, 1816-1819) (Zie: De Groot, ‘Bibliografie’), I (1816), 506, 507.
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ren leugenaars’ zijn uitspraken die hem ontvallen.9 Hij is een echte mensenhater. 
Tot zijn grote ergernis komen er voortdurend boodschappers van het landhuis 
om hem uit te nodigen voor het diner. De grafelijke familie wil hem namelijk be-
lonen voor het feit dat hij de landheer, een graaf, van de verdrinkingsdood heeft 
gered. Die was van een wankele Chinese brug in de vijver gevallen en kon niet 
zwemmen. Als de knecht van de graaf, Pieter, weer eens langskomt, kijkt de ‘On-
bekende’ de jongen ‘met de armen overeengeslagen, en een nederhangend hoofd’ 
en ‘met mistrouwen’ aan. Hij heeft geen zin in sociaal contact en zit bepaald niet te 
wachten op een gastvrij onthaal op het slot. Knecht Frans toont zich bezorgd over 
het gedrag van zijn meester. De oorzaak van diens ellendige gemoedsgesteldheid 
blijkt pas veel later, tegen het einde van het stuk: die oorzaak is Eulalia. Zij is zijn 
voormalige echtgenote die hem ooit voor een ander heeft verlaten.

De eerste kennismaking met Eulalia echter wekt helemaal niet de indruk dat 
zij enig kwaad heeft gedaan. Voordat de toeschouwer achter de ware toedracht 
komt, wordt hij geconfronteerd met het beeld van een voorbeeldige, trouwe en 
zorgzame huishoudster op hetzelfde landgoed als waar de ‘Onbekende’ vertoeft. 
Zonder dat te weten verblijven de voormalige echtelieden dus in elkaars nabijheid. 
Zij noemt zich ‘juffrouw Müller’ en munt uit door haar goede zorg voor de gra-
felijke huishouding. Zij is een en al spaarzaamheid en vlijt en wordt door iedereen 
geprezen, of het nu door een van de huisknechten is of door de graaf zelf. ‘Gij zijt 
zo vlijtig, lieve jufvrouw Müller! Als of gij uw brood met breijen moest verdie-
nen,’ zegt de laatste.10 Daarbij strekt haar zorgzaamheid verder dan het landhuis: 
zij doet ook nog eens aan liefdadigheid in het naburige dorp. Als de huismees-
ter, mijnheer Bitterman, de kostbare Rijnse wijn zoekt voor het avondmaal van 
de graaf blijkt de voorraad danig geslonken. Bitterman klaagt verongelijkt tegen 
majoor Horst, de broer van de gravin, dat de kostbare flessen ‘van den ouden zes-
en-twintiger Rhijnschen wijn’ alweer verdwenen zijn. Bitterman weet wel dat juf-
frouw Müller erachter zit, vertelt hij aan Horst. Deze vraagt, lachend: ‘Jufvrouw 
Müller zal die toch niet uitgedronken hebben?’ […] ‘Zij zelf wel niet; want zij 
drinkt geen wijn.’11 Het is erger, aldus Bitterman: zij geeft de drank weg aan zieke 
inwoners in het naburige dorp:

Maar wanneer ’er een zieke in ’t dorp is, die zich wel met eenen teug brandewijn zou 
kunnen behelpen, dien zendt zij terstond eene fles van den kostelijken zes-en-twintiger. 
Ik hebbe haar verscheidene maalen en bij herhaaling ’er over onderhouden; maar zij ant-
woordt mij altoos zeer spijtig: ik zal het wel verändwoorden.12

9 Kotzebue, Menschenhaat en Berouw (Amsterdam: H. Gartman/W. Vermandel/J.W. Smit, 1792 (17901)), 
7.

10 Ibidem, 59.
11 Ibidem, 137.
12 Ibidem, 137-138.
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Eulalia krijgt dus alle ruimte om te laten zien dat zij een goede vrouw is. Zo raakt 
de toeschouwer aanvankelijk helemaal voor haar ingenomen. Pas in de loop van 
het stuk wordt duidelijk dat er met deze vrouw, nog steeds ‘Juffrouw Müller’ ge-
heten, iets aan de hand is. Zij is vaak erg verdrietig. Dat dit verdriet voortkomt 
uit schuldgevoel blijkt wanneer zij een oude, arme grijsaard een aalmoes geeft en 
zij zich ‘verheugt als een mensch, die honderdduizenden schuldig is, en dien het 
eindlijk gelukt – éénen gulden te betaalen’.13 In een gesprek met de gravin komt 
naar boven dat haar verdriet inderdaad voortspruit uit gevoelens van schuld en 
berouw. Eulalia roept uit: 

ô Verschoon mij! Indien gij wist dat elke verzachting van mijn misdrijf een dolksteek is 
– dat mijn geweeten mij nooit ijslijker foltert, dan wanneer mijn hart naar verontschul-
diging zoekt. – Neen, ik kan mij geenszins in iets onschuldigen! En de eenige, treurige 
geruststelling van mijn hart is die van mij zonder eenige bepaaling strafbaar te erken-
nen.14

Zij biecht vervolgens op dat zij eigenlijk getrouwd is en op de vlucht. Daar heeft 
zij de volgende reden voor. Haar echtgenoot

hieldt zich niet meer met beuzelingen op; vleide niet meer elken mijner luimen, mijner 
grillen; ontzeide mij nieuwe equipagien, lieverijen en opschik, wanneer de uitgaaven ons 
vermoogen overtroffen. Dit alles echter boodt mij des vervoerers slangentong aan, en 
ik was kinderachtig genoeg, om in die bonten beelden vermaak te scheppen; verblind 
genoeg, om kinderen, vader en man te verlaaten, om eenen eerbiedwaardigen te volgen, 
die – maar genoeg!15

De huwelijksproblemen zijn dus begonnen met Eulalia’s ‘grillen’ en verlangen 
naar ‘opschik’. In plaats van dat de gravin haar berispt, concludeert zij: ‘Deeze 
trek is waar berouw.’ Ook als Eulalia haar vervolgens de precieze toedracht uit de 
doeken doet, blijft de gravin op haar hand. Als jong meisje getrouwd, kon Eulalia 
tijdens haar brave, huiselijke huwelijk geen afstand doen van het feesten, ook niet 
toen haar echtgenoot dat eiste. Daarom verliet zij hem voor een ander. Al met al 
waagt Kotzebue het om Eulalia – volgens velen het immoreelste toneelpersonage 
aller tijden – naast zorgzaam voor de medemens door dat diepe berouw ook nog 
erg moreel bewust te maken.

Op dit moment is nog voor niemand, ook niet voor de toeschouwers, duidelijk 
dat de ‘Onbekende’ Eulalia’s echtgenoot is. Intussen heeft ook de broer van de 
gravin, majoor Horst, de hut van de Onbekende bezocht, die een oude vriend van 
hem blijkt te zijn. Hij herkent in hem zijn oude legerkameraad Meinau en ont-
lokt hem een bekentenis. Meinau vertelt hem dat hij door zijn vrouw in de steek 
is gelaten, vervolgens uit verdriet van huis is gegaan en zijn kinderen heeft achter-

13 Ibidem, 12.
14 Ibidem, 104-105.
15 Ibidem, 105.
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gelaten bij een weduwe. Horst haalt hem uiteindelijk over naar het slot te komen 
voor het diner. Dan pas – we zijn nu aan het einde van het vijfde en laatste bedrijf – 
wordt het iedereen duidelijk dat de ‘Onbekende’ en juffrouw Müller dezelfde zijn 
als Meinau en Eulalia. Meinau komt binnenlopen, Eulalia ziet hem, gilt en valt 
flauw. Meinau herkent haar en ontvlucht de zaal.

Door bemiddeling van de gravin en majoor Horst vergeeft Meinau Eulalia alles 
en wordt het gezin gelukkig herenigd. Dat heeft nog wel enige voeten in de aarde. 
Om Eulalia en Meinau te verzoenen arrangeren de gravin en majoor Horst eerst 
nog een ontmoeting tussen beide echtelieden op het landhuis. Eulalia lijkt dan 
aanvankelijk te volharden in haar wens voor eeuwig boete te doen en haar man en 
kinderen nooit meer te zien. Meinau staat haar te woord met zachte, bevende stem 
en vraagt alleen maar wat zij wil, zonder enig verwijt. Eulalia roept uit: ‘Neen! – 
om ’s hemels wil! – grootmoedig man!’ en wil niets anders dan ‘eenen ruwen, har-
den toon voor het oor der misdaadige!’16 Dan zwijgt Meinau en toont Eulalia haar 
oprechte wroeging: ‘Zo ik eene verharde misdaadige ware, dan zoude dit zwijgen 
mij eene weldaad zijn; maar ik ben eene berouwhebbende boetelinge, en dit edel-
moedig zwijgen drukt mij gantschelijk ten gronde.’17 Zij is dan ook niet naar hem 
toegekomen om vergiffenis te vragen. Want, zo ziet zij in, ‘Er zijn misdaaden, die 
dubbel schandlijk maaken, wanneer men ook slechts de gedachten voeden kan 
van die eenmaal geheel uittewischen.’

Het keerpunt in dit laatste bedrijf vormt Eulalia’s schuldbekentenis jegens haar 
kinderen. Zij toont daarmee het ware moedergevoel te bezitten, dat vanaf dat mo-
ment alleen nog maar sterker wordt en waardoor zij uiteindelijk overmand zal 
worden. In de slotscène geeft Meinau Eulalia haar sieraden terug. Zij raakt nog 
heviger aangedaan dan zij al was, omdat die haar aan haar zoontje doen denken: 
‘Deeze hairspeld kreeg ik, toen mijne Willem werd geboren. – ô!’ Dan wil Meinau 
weglopen, hij zegt: ‘Neen ik houde het niet langer uit. […] Vaarwel!’18 Eulalia 
smeekt hem nog even te blijven: ‘och! Slechts nog één oogenblik, slechts nog het 
antwoord op ééne vraage: de geruststelling van ’t moederlijk hart! – leeven mijne 
kinderen nog?’19 

Aan het einde van de slotscène, na alle getoonde berouw, wordt Eulalia ver-
murwd door de aanblik van haar kroost, dat inmiddels door de knecht van Meinau 
bij de weduwe is opgehaald. Majoor Horst en de gravin komen ieder met een van 
de kinderen op de arm aanlopen bij het snikkende echtpaar, dat zojuist besloten 
heeft voor eeuwig te scheiden. Het is aannemelijk dat op dat ogenblik ook de zak-
doekjes van de toeschouwers doordrenkt raken. Meinau zegt: ‘Vaarwel! Eulalia 

16 Ibidem, 169.
17 Ibidem, 170.
18 Ibidem, 174.
19 Ibidem.
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antwoordt: Voor eeuwig!’ Meinau herhaalt: ‘Voor eeuwig!’.20 Maar bij de aanblik 
van hun zoontje en dochtertje zwichten beiden. De gravin en de majoor tillen de 
kinderen op, die zich aan hun ouders vastgrijpen en ‘Lieve vader! Lieve moeder!’ 
roepen. Eulalia wil nu het boetekleed afleggen en zich herenigen met Meinau en 
de kinderen. Van een berouwvolle echtbreekster is zij weer een zorgzame moe-
der geworden. Meinau schenkt haar vergeving: ‘Ik vergeeve u: wij zullen nimmer 
scheiden,’21 waarna het doek valt. In deze indrukwekkende slotscène bereikt de 
rehabilitatie van Eulalia als deugdzame echtgenote en moeder haar climax.

4.3 Duitse receptie

Menschenhass und Reue werd overal in het Duitse cultuurgebied enthousiast ont-
vangen, maar de kritiek kwam ook meteen op gang en die zou in de volgende de-
cennia alleen nog maar aanzwellen. Het uiteindelijke lot was de vergetelheid.22 
Maar zover was het in 1806 nog niet, toen de schrijver Johannes Daniel Falk 
(1768-1826) uit Weimar de zegenrijke eerste tournee beschreef van het stuk. Hij 
herinnert zich

mit Vergnügen der schönen Zeit, wo zum erstenmal Kotzebues Menschenhass und Reue 
auf den deutschen Theatern gegeben wurde. Lange hatten wir es schon mit Sehnsucht 
erwartet. Der Ruhm dieses neuen Stücks, die grosse Sensation, die es machte, was von 
Berlin und Mannheim her, auch zu uns erschollen, und so gespannt die Erwartung war: 
so konnte man doch nicht sagen, dass irgend Jemand von den unzähligen Zuschauern 
unbefriedigt das Haus verliess.23

Spontane reacties van willekeurige toeschouwers getuigen inderdaad van de grote 
sensatie die Kotzebue met Menschenhass und Reue de eerste tijd onder het Duitse 
publiek teweegbracht. Zo zond een Saksische ‘Finanzrat’ Kotzebue persoonlijk 
een sonnet toe.24 Het overweldigende effect op de toeschouwers oogstte bewon-
dering bij theaterrecensenten:

Die allgemeine und lebhafte Wirkung, die die Aufführung dieses Schauspiels auf allen 
deutschen Bühnen hervorgebracht hat, kann schon einigermassen für einen Beweis gel-
ten, dass es ihm nicht an einem gewissen inneren Gehalt fehlen müsse. Auch fehlt es ihm 
in der That nicht daran,25 

20 Ibidem, 177.
21 Ibidem, 178.
22 J.F. Meyer, Verehrt. Verdammt. Vergessen. August von Kotzebue, Werk und Wirkung (Frankfurt am 

Main 2005), 9-15, 194.
23 J.D. Falk, Elysium und der Tartarus. Zeitgeschichte für Poesie, Kunst und neuere Zeitgeschichte (Weimar/

Leipzig 1806), 59, geciteerd naar Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 113.
24 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 113. Een Finanzrat zal een soort quaestor of ac-

countant geweest zijn.
25 K.-H. Klingenberg, Iffland und Kotzebue als Dramatiker (Weimar 1962), 110.
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viel in de Allgemeine Literaturzeitung van 7 juli 1790 te lezen. Ze prezen Kotze-
bue om zijn vakmanschap: ‘entschiedene Talente zur dramatischen Dichtkunst: 
lebhafte Einbildungskraft, Darstellungsgabe, Sprache und eine genaue Bekannt-
schaft mit theatralischer Wirkung’ schreef hem dezelfde recensent toe.26

Maar de critici hadden na de eerste overdondering vooral veel aan te mer-
ken op het stuk. De zojuist geciteerde recensent vervolgde met het benoemen 
van ‘die Katastrophe des Stücks’, ‘die gegen Wahrheit und Moralität gleich stark 
sündigt’.27 De veroordeling van de moraal in Menschenhass und Reue voerde 
spoedig de boventoon in de kritiek. De critici hadden geen goed woord over voor 
het slechte voorbeeld dat Eulalia en haar man gaven en de schadelijke invloed 
die dat zeker gezien de populariteit van het stuk zou kunnen veroorzaken. In 
zijn tijdschrift Dramaturgische Monate geeft de criticus Johann Friedrich Schink 
(1755-1835) een uitvoerige beoordeling van Menschenhass und Reue, die exem-
plarisch genoemd kan worden.28 Ook Schink signaleert het effect op het publiek, 
maar er schemert iets van ironie door:

tiefe Empfindung herrscht auf allen Gesichtern, und selbst männliche Augenwimpern 
glänzen von theilnehmenden Thränen. […] Bezonders gewähren die Logen ein sehr an-
genehmes Schauspiel, wo die dicht gedrängten Reihen schöner Damenköpfe einem rei-
zenden Blumenbete gleichen, das der Morgenthau getränkt hat.29

Schink gaat dan ook spoedig over op de verfoeilijke moraal. Eulalia’s gedrag 
kon niet door de beugel. Echtbreuk was ‘überhaupt eins der verächtlichsten und 
entehrendsten Laster […], zu denen die gebildete Menschheit hinunter sinken 
kann’.30 Schinks verwijzing naar de ‘gebildete Menschheit’ geeft aan dat het de cri-
tici te doen was om het vormen van het publiek tot ‘gebildete’ of beschaafde bur-
gers. Eulalia’s daad was des te afkeurenswaardiger omdat Meinau een goedaardige 
echtgenoot vol begrip was geweest. Bovendien was Eulalia moeder van twee kin-
deren die zij aan hun lot had overgelaten. Ten slotte was door Eulalia’s handel-
wijze Meinaus eer geschonden. Daarmee had zij hem maatschappelijk te gron-
de gericht. Meinau zelf viel volgens Schink ook wat te verwijten. Zijn innerlijke 
strijd tussen liefde en plichtsgevoel had beslist moeten worden met de zege van de 
plicht. Hij had zijn overspelige echtgenote voor altijd de deur moeten wijzen en 
officieel van haar moeten scheiden. In plaats daarvan had hij toegegeven aan zijn 
zwakheid en zijn overspelige echtgenote alles vergeven. Ook Meinau was daarom 

26 Ibidem, 110.
27 Ibidem, 110.
28 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 114.
29 Anon., Dramaturgische Blätter, geciteerd naar Klingenberg, Iffland und Kotzebue, 112-113. NB dit blad 

is waarschijnlijk hetzelfde als F. Schink, Dramaturgische Monate 4 banden (Schwerin 1790-1791); zie 
Stock, Kotzebue, 214.

30 Schink, Dramaturgische Monate (Schwerin 1790-1791), 80, geciteerd naar Stock, Kotzebue im literari-
schem Leben der Goethezeit, 114.
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een slecht voorbeeld voor het publiek.31 Als de echtelieden aan het eind voorgoed 
uit elkaar gegaan waren, was er niets aan de hand geweest. Dan hadden beiden hun 
verdiende loon gehad en was de moraal van het stuk ‘philosophisch wahrer und 
unterrichtender’ geweest, aldus Schink.32

Een belangrijke factor in de groeiende negatieve publiciteit over Menschenhass 
und Reue was Kotzebue zelf. Hij was door verscheidene in het openbaar gevoerde 
polemieken in de jaren negentig een omstreden figuur geworden en stond bij velen 
al gauw bekend als een achterbakse, immorele persoonlijkheid. Zijn reputatie werd 
in 1790 gevestigd toen hij opkwam voor zijn vriend Johann Georg Zimmermann 
(1728-1795), schrijver en lijfarts van Frederik de Grote.33 Deze had in geschriften 
over de kort daarvoor overleden monarch in arrogante bewoordingen kritiek ge-
uit op de Verlichting.34 Zijn geschriften bevatten persoonlijke aanvallen op wat hij 
de Berlijnse ‘Aufklärungsklique’ noemde: Friedrich Nicolai (1733-1811), Adolph 
Knigge (1752-1796) en anderen. Ook tegen de kring van pedagogen rond Joachim 
Campe (1746-1818) in Braunschweig en tegen verlichte theologen als Carl Frie-
drich Bahrdt (1741-1792) was hij tekeergegaan. Er kwam een heftig openbaar de-
bat op gang met deze verlichte hervormers. Zimmermann verweet hun het zede-
lijk verval van Berlijn. Zij reageerden op hun beurt furieus en persoonlijk. Knigge 
stelde in een satire onder andere de ijdelheid van Zimmermann aan de kaak.35 Een 
geschrift van de protestantse theoloog en verlichtingsfilosoof Bahrdt was de di-
recte aanleiding voor Kotzebue om Zimmermann te hulp te schieten en Bahrdt 
te kijk te zetten. Bahrdt was van het orthodoxe lutheranisme overgegaan op een 
verlicht protestantisme en had dat in allerlei geschriften verdedigd. Nu, aan het 
eind van zijn leven, was hij eigenaar van een obscure drinkgelegenheid. Kotzebue 
speelde daar op in door hem in het satirische toneelstuk Dr. Bahrdt mit der eiser-
nen Stirn (1790) eigenaar te maken van een bordeel, waarin hij de hele verlichte 
‘Auklärungsklique’ liet rondlopen en liet getuigen van een onverzadigbare sek-
suele begeerte.36 Deze ongebreidelde fantasie kwam Kotzebue te staan op het ver-
wijt van onzedelijkheid. Het feit dat hij dit toneelstuk onder de naam Knigge had 
gepubliceerd, leverde hem ook nog eens de reputatie op een querulant te zijn.37

Het gevolg was een hetze tegen Kotzebue waarbij persoon en werk maar al te 

31 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 115.
32 Ibidem.
33 Ibidem, 21-34.
34 J.G. Zimmermann, Über Friedrich des Grossen und meine Unterredungen mit Ihm kurz vor seinem Tode 

(Leipzig: s.n., 1788); idem, Verteidigung Friedrich des Grossen gegen den Grafen von Mirabeau nebst eini-
gen Anmerkungen über andere Gegenstände (Hannover: s.n., 1788); idem, Fragmente über Friedrich den 
Grossen zur Geschichte seines Lebens, seiner Regierung und seines Charakters, 3 delen. (Leipzig: Weid-
mann, 1790) (aangehaald in Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 21, 179).

35 De satire, onder de naam van J.C.  von Meywerk, ‘Chur-Hannöverschem Hosenmacher’, is getiteld: Über 
Friedrich Wilhelm den Liebreichen und meine Unterredung mit Ihm (Frankfurt/Leipzig 1788) (Stock, 
Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 22, 179).

36 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 23-24.
37 Ibidem, 23.
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vaak over één kam werden geschoren. De schrijfster Elisa von Recke (1756-1833) 
bijvoorbeeld vond de ‘Grundsätze der Weiber in Verdacht’ die aan Menschenhass 
und Reue plezier beleefden en benadrukte dat zij de auteur van dit stuk gering-
schatte en hem in haar nauwere kring van vriendinnen niet zou dulden.38 In een 
poging de publieke opinie te beïnvloeden repliceerde Kotzebue in 1793 in een di-
rect aan de lezers gericht pamflet dat hij gratis liet verspreiden:39

Mann hat sich durch lächerliche Recensionen an meinen Schriften gerächt, andere haben 
meinen moralischen Character, nicht ohne Schein, verunglimpft, […].40

Het mocht niet baten. Dat kwam vermoedelijk ook omdat Kotzebue met dit soort 
publieke reacties olie op het vuur gooide. Zo bleef hij onderwerp van spot. In de 
satire Neidharts Reise, die in 1798 verscheen, is Neidhart (Kotzebue) de bescher-
mer van alle gevallen meisjes. Neidhart zou een hele familie te gronde gericht 
hebben. De anonieme auteur beschrijft de familie met behulp van elementen uit 
Kotzebues stukken. Zo laat hij ook een gravin op haar privétoneel zijn stukken 
opvoeren en haar kamer versieren met sententies uit Menschenhass und Reue.41 
Van dit soort publieke bespottingen zijn er nog veel meer te noemen.

De aanzwellende kritiek op de moraal van zowel Kotzebue als zijn werk leidde 
ertoe dat nauwelijks nog gesproken werd over de kwaliteiten van Menschenhass 
und Reue. De discussie werd gedomineerd door de ‘Wirkungen des Gifts’: de di-
recte gevolgen van het gif dat Kotzebue de toeschouwers had toegediend.42 In de 
tijdschriften stonden nog slechts roddels en persoonlijke ontboezemingen van toe-
schouwers die de boodschappen en sententies in het stuk direct betrokken op hun 
dagelijkse leven. Zo zou er in Leipzig een ‘ziemlich galante Dame’ na de voorstel-
ling gezegd hebben dat echtbreuk kennelijk zo erg niet was en dat het best het pro-
beren waard was om te scheiden: ‘es sei um den Ehebruch keine so schlimme Sa-
che, und bei solchen Aussichten könne man es schön wagen’.43 Zo werden toneel 
en realiteit één. Het verhaal van Eulalia en Meinau werd voor waar aangenomen 
en als direct toepasbare levensles gezien. De biograaf van de beroemde acteur F.L. 
Schröder vond het daarom nodig om deze volledig van de inhoud van het stuk te 
distantiëren. In zijn verslag over de Hamburgse uitvoering van Menschenhass und 
Reue, waarbij meneer Schröder Meinau had gespeeld en mevrouw Schröder Eula-
lia, benadrukt de biograaf dat, hoe goed Schröder Meinau ook gespeeld had, deze 
het zeker niet over zijn hart verkregen zou hebben om, als Meinaus ongeluk hém 
was overkomen, zijn gevallen echtgenote weer in genade aan te nemen.44

38 Ibidem, 116.
39 Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen, 171-172.
40 Ibidem, 171-172.
41 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 76.
42 Ibidem, 116.
43 Anoniem, geciteerd naar Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 116.
44 F.L.W. Meyer, Friedrich Ludwig Schröder. Beitrag zur Kunde des Menschen und des Künstlers, 2 delen, 
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Zowel de genretechnische als de morele kritiek zou Kotzebue zijn hele leven en 
nog lang daarna blijven vervolgen. Nog in de tweede helft van de twintigste eeuw 
werden Menschenhass und Reue en zijn overige werk op grond van esthetische of 
morele argumenten afgekeurd, bijvoorbeeld in het werk van Karl Heinz Klingen-
berg, Iffland und Kotzebue als Dramatiker (1962), en Frithjof Stock, Kotzebue im 
literarischen Leben der Goethezeit (1971). Nadien werd het zelfs nagenoeg verge-
ten, getuige de verwaarlozing in alle recente literatuurgeschiedenissen.45

4.4 De Nederlandse toneelkritiek

Slecht voorbeeld

De Nederlandse critici waren furieus over Menschenhaat en Berouw: ‘Nog on-
noodiger ware het, voor de honderdste maal, te herhalen, dat eene echtbreek-
ster op het Tooneel kan noch mag geduld worden’, schreef de recensent van De 
Tooneelkijker (1816).46 Echtbreuk kon niet door de beugel en al helemaal niet op 
het toneel. Dit was de kern van de kritiek. Volgens alle critici, waartoe als gezegd 
een groep geëngageerde burgers behoorde die het toneel als middel zag om het ze-
delijk peil van de Republiek op te vijzelen, zou van dit toneelstuk allerminst een 
beschavende werking uitgaan. Hoe kon een vrouw die overspel had gepleegd en 
haar man en kinderen in de steek had gelaten het goede voorbeeld geven? Haar 
man Meinau was dan misschien een slappeling geweest, vooral Eulalia moest het 
ontgelden. Zelfs haar verleider bleef buiten schot. Zij alleen was schuldig. Pieter 
Linthorst (1757-1807) schrijft in de inleiding op zijn bewerking van Menschen-
haat en Berouw, De Hereeniging (1806), dat het overspel van een vrouw afkeu-
renswaardiger was dan dat van een man:

Het ligt alzo, om der gevolgen wille, die het heeft of wel hebben kan, gegrond in het 
phisique, dat de mannelyke ontrouw eigenäartiger en meer volkomen door eene vrouw, 
dan de vrouwelyke ontrouw door een’ man, kan vergeven en daarby vergeten worden; 
reden, denkwyze, beiden bevestigen dit.47

Linthorst ging ervan uit dat het voor een vrouw van nature gemakkelijker was om 
het overspel van haar man te vergeven dan andersom. Hij laat zich er verder helaas 
niet over uit waarin de vrouwelijke natuur dan precies van de mannelijke verschil-

(Hamburg 1823), geciteerd naar Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 116.
45 Meyer, Meyer, Verehrt, verdammt, vergessen, 171-174, 180-194.
46 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 505-510.
47 P. Linthorst, De Hereeniging (Amsterdam: s.n., 1806). Over het gouverneurschap van Linthorst zie: M.R. 

Doortmont en J. Smit, Sources of the mutual History of Ghana and the Netherlands. An annotated gui-
de to the Dutch archives relating to Ghana and West-Africa in the Nationaal Archief 1593-1960 (Leiden 
2007), 261.
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de. De recensent van De Tooneelkijker is iets duidelijker. Ook hij was van mening 
dat Eulalia’s daad niet bij de vrouwelijke natuur paste. ‘Hoe eene vrouw de ban-
den der Natuur en van het heilige huwelijk kan verbreken, en hare kinderen verla-
ten, ten einde eenen niets-waardigen te volgen [...]’, vond hij onbegrijpelijk.48 Uit 
zijn woorden kan worden opgemaakt dat hij een sterke huwelijks- en kinderband 
tot de ware aard van de vrouw vond behoren. Hij zet zijn opmerking in een chris-
telijk kader: de huwelijksband was een heilige verbintenis. De moeder had daar-
naast van nature de taak om voor de kinderen te zorgen.

Zorgzame vrouw

De ergernis van de critici werd versterkt door de wijze waarop Eulalia wordt voor-
gesteld. Pas nadat zij zich het halve stuk lang als een brave, zorgzame vrouw heeft 
gepresenteerd – juffrouw Müller is immers een voorbeeld van trouw en zorgzaam-
heid – komt haar verleden aan het licht. Op deze manier is het publiek al helemaal 
voor haar ingenomen op het moment dat zij haar verleden aan de gravin opbiecht. 
Doordat Kotzebue de trouweloze echtgenote prijzenswaardige eigenschappen 
geeft, kan het stuk als een rehabilitatie van Eulalia worden gezien. In combinatie 
met de gestorte tranen die in het eerste Tegenlicht, besproken zijn, weet Kotzebue 
op effectieve wijze het publiek te ontroeren en voor Eulalia in te nemen. Dat wek-
te grote verontwaardiging bij de critici. Het berouw van Eulalia mocht niet baten. 
Barbaz spreekt er schande van in zijn Amstels Schouwtoneel (1809): ‘al heeft zy 
ook al het berouw, alle de wroegingen, van een onschuldig of schuldig hart: zo-
danig voorwerp verwekt altyd een’ heimelyken afkeer, dien men zich vergeefs wil 
ontveinzen, en, rondüit gezegd, eene echtbrekery is altyd walgelyk op tooneel’.49 
De wens is hier de vader van de gedachte. Barbaz wist dat Eulalia bewondering 
wekte bij het publiek. Zijn stellige formulering dat het stuk alleen maar ‘heime-
lyke afkeer’ zou oproepen, was daarom weinig realistisch. Hij hoopte daarmee 
misschien het enthousiasme te temperen en schadelijke invloed te voorkomen.

Ook Carel Alexander van Ray (1780-1842) probeerde dat met zijn parodie op 
Menschenhaat en Berouw, Een Wisjewasje uit het huwelijksleven (1812), die als 
een spottende kritiek op Menschenhaat en Berouw gezien kan worden. Hij brengt 
daarin zijn negatieve oordeel over het berouw van Eulalia tot uitdrukking door 
de gravin, die Eulalia steunt, in een kwaad daglicht te stellen. Zij is degene die Eu-
lalia’s daad van een waardering voorziet en zodoende de toeschouwers stuurt in 
hun oordeel. Van Ray is het met de opstelling van de gravin, die Eulalia van alle 
schuld vrijpleit, in het geheel niet eens, getuige de verandering die hij haar in Een 
Wisjewasje laat ondergaan. Hij tovert haar van een beschaafde, vergevingsgezin-
de dame om in een bemoeizuchtige feeks, die Eulalia’s verleden afkeurt. Wanneer 

48 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 505-510.
49 Barbaz, Amstels Schouwtoneel, 310.
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Magdalena, in de parodie de representant van Eulalia, tegen de gravin zegt: ‘ô, Als 
jij de geschiedenis van mijn verdrietig chagrijn eens wist…’, valt die als volgt te-
gen haar uit:

Ik moest haar al over drie jaren geweten hebben! Het is je verwenschte schuld, dat jij mij 
nog niets verhaald hebt; het is vervloekt lomp van je, dat is het; enfin, ik vergeef u alles, 
onder conditie dat je stantepé alles opdreunen zult. Komäan; lustig….50

50 C.A. van Ray, Een Wisjewasje uit het huwelijksleven. Boertig blijspel (Amsterdam: H. Gartman, 1812), 
21-22.

Afb. 16. C.A. van Ray, 
Een Wisjewasje uit het 
huwelijksleven. Boertig 
blyspel (1812), een paro-
die op Kotzebues Men-
schenhaat en Berouw 
(uba).
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De dialoog die zich dan ontspint, getuigt van een nederige Magdalena tegenover 
een ongenaakbare gravin:

M: ‘Hoordet gij nooit…vergeef mij…Hoordet gij nooit..van eene baronesse Meinau 
spreken.’

G: ‘Ik heb van dat lievertje gehoord. Zij moet een’ hupschen vent, die haar man was, 
lelijk in de konkels geholpen hebben, door met een’ ander’ het pad op te gaan.’

M: ‘Ja, dat heeft zij gedaan!’
G: ‘Kent gij haar?’
M: ‘Of ik haar ken.’
G: ‘Spreek!’
M: ‘Welnu, die baronesse, of veelëer dat lievertje….dat lievertje….ben ik!..’51

Magdalena valt neer aan de voeten van de gravin en roept: ‘Verstoot mij niet….
slechts een zolderkamertje daar ik op sneven kan.’52 De gravin kan het nog niet 
geloven, zo erg vindt zij het: ‘Hoe! Gij?’. Zij balt haar vuisten en schreeuwt: ‘He-
melse goedheid! u zal de dui….’ Wordt hier misschien een toespeling gemaakt op 
het bijbelse gegeven dat Maria Magdalena door de duivel bezeten was geweest?53 
Het is in ieder geval de reden waarom Van Ray Eulalia Magdalena heeft genoemd, 
de berouwvolle zondares uit de Bijbel. Eulalia is een gevallen vrouw die diep be-
rouw toont. De gravin vervolgt: ‘Sta op, onkuisch creatuur!’ Magdalena snikt: 
‘Geweten.. smarten.. wroegingen.. etcétera..’.54 Met de korte opsomming in dit 
zinnetje en vooral dat ‘etcétera’ laat Van Ray het publiek zien dat het haar boete-
doening niet erg serieus moest nemen.

De druppel die de emmer deed overlopen was de climax aan het einde van het 
stuk. In plaats van dat Eulalia gestraft wordt, ontvangt zij van Meinau vergeving 
en wordt zij herenigd met haar kinderen. De Tooneelkijker schrijft:

maar schandelijk is het, ons deze hatelijke dochter, verachtelijke vrouw en ontmenschte 
moeder, die schandvlek harer sekte, als een voorbeeld van kindermin, als de teederste 
echtgenoote en trouwhartigst moeder af te schilderen…55

Lichtekooi

De slotscène was een ontroerend tafereel, de kroon op Eulalia’s rehabilitatie als 
zorgzame, trouwe vrouw en moeder. Het zal die dramatische kracht geweest zijn 
die de critici deed pogen het publiek van het tegendeel te overtuigen. Dat gebeur-
de door Eulalia’s misstap te overdrijven. Dat zij ervandoor was gegaan met een 

51 Ibidem, 21-22.
52 Ibidem, 21-24.
53 In Lucas 8:2 staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten.
54 Van Ray, Een Wisjewasje, 21-24 .
55 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 505-510.
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ander ‘omdat de echtgenoot al hare grillen niet wil inwilligen en haar eenigen op-
schik ontzegt, is ons onbegrijpelijk,’ schrijft De Tooneelkijker, die zich blijkbaar 
zo door de kwestie liet meeslepen dat hij uit het oog verloor dat het slechts om een 
toneelstuk ging.56 Zoals uit de inhoudsbeschrijving gebleken is, waren de huwe-
lijksproblemen inderdaad begonnen met Eulalia’s ‘grillen’ en verlangen naar ‘op-
schik’. De Tooneelkijker reageert op het tafereel waarin Eulalia haar verleden op-
biecht aan de gravin. Hij geeft de inhoud op het eerste gezicht correct weer. De 
‘grillen’ hebben echter niet alleen betrekking op een leven van feesten en buiten-
sporige uitgaven aan kleding. Het woord had rond 1800 namelijk ook de connota-
tie van ‘sexueel wellustig’.57 Dat deze betekenis bij de critici een rol speelde, blijkt 
uit de interpretaties van Barbaz en Van Ray. Barbaz spreekt van een ‘boelerende 
vrouw’: ‘nimmer moest men ten tooneele een geschoffeerde of geboeleerd heb-
bende vrouw vertoonen’.58 ‘Boeleeren’ betekende in zeer afkeurenswaardige zin 
‘vreemdgaan’, zelfs ‘hoereren’.59 Hij maakt van Eulalia een vrouw die er constant 
op uit was buitenshuis de liefde te bedrijven. Hij heeft geen oog voor het even-
tuele falen van de echtgenoot of voor de rol van de verleider.

Van Ray gaat nog verder. In de genoemde parodie Een wisjewasje uit het hu-
welijksleven (1812) volgt hij het stuk op de voet, maar uit de veranderingen die hij 
aanbrengt kan opgemaakt worden dat ook hij Eulalia’s gedrag met wellust ver-
bond. Hij gaat zelfs zover bepaalde toespelingen op Eulalia’s schoonheid in het 
origineel te interpreteren als blijken van promiscue gedrag. Zij neemt het kennelijk 
niet zo nauw met de zedelijkheid. In zijn parodie grossieren de knechten van het 
slot in smeuïge, ondubbelzinnige uitlatingen over haar schoonheid. Waar in het 
origineel de opmerkingen van knecht Pieter over Eulalia luiden: ‘die trekt daar-
bij een mondjen zo zoet en aartig, dat men zoude meenen dat zij een suikerpopj-
en likte’,60 en ‘Ha! ha! ha! het was juist of mij een boerinnetjen met roode wangen 
kittelde’, maakt Van Ray daar in zijn parodie van dat Eulalia in Pieters ogen ‘een 
kapitaal brokjen vrouwspersoon….’ is.61 Bij de bewerking van een opmerking van 
de majoor over Eulalia is Van Ray nog duidelijker. In het origineel komt een be-
scheiden verliefdheid van majoor Horst op Eulalia tot uiting: hij wordt bij de eer-
ste ontmoeting met haar op slag verliefd. En al weet hij iets beter hoe het hoort en 
is hij kieser in zijn formuleringen dan knecht Pieter, ook hij kan een compliment 
niet onderdrukken. Nadat hij een blik op haar heeft geworpen en bij zichzelf heeft 
gezegd: ‘Te Henker, neen! En lelijk is zij ook niet’, vervolgt hij: ‘Mejufvrouw! – ie-
der tijtel is kostbaar, wanneer hij recht geeft op uwe kennis.’62 Waar majoor Horst 

56 Ibidem.
57 Zie wnt lemma ‘gril’.
58 Barbaz, Amstels Schouwtoneel, 310.
59 Zie wnt lemma ‘Boeleeren’.
60 Kotzebue, Menschenhaat en Berouw, 2.
61 Van Ray, Een Wisjewasje, 15-16
62 Kotzebue, Menschenhaat en Berouw, 41.
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in het origineel op bescheiden wijze zijn genegenheid voor Eulalia’s persoonlijk-
heid kenbaar maakt, laat Van Ray hem in zijn parodie tegen de gravin zeggen: 
‘Zuster, uwe vriendin lonkt hoogst aardig en gevoelvól. […] wáár vondt gij dezen 
diamant?’63 Eulalia heeft hier opeens een actieve verleidingsrol gekregen. Van Ray 
suggereert met deze veranderingen dat zij door uitdagend gedrag, als een onver-
valste lichtekooi, bewust andere mannen aan de haak wilde slaan. In het origineel is 
slechts sprake van een uitbundige levensstijl, niet van ‘flirtages’. Het was pas na on-
enigheid met haar echtgenoot over haar spilzucht dat zij echtbreuk had gepleegd, 
hetgeen zij kort nadien diep betreurde. Dat Van Ray suggereert dat zij altijd al een 
vrouw van lichte zeden was geweest, wordt bevestigd door de naam die hij Eula-
lia geeft: Magdalena. De Bijbelse Maria Magdalena was een vrouw van twijfelach-
tige morele reputatie, die echter door Jezus vergeven werd. Het berouw dat daar-
bij hoort is al aan de orde geweest. Met hun interpretatie van Eulalia als wellustige 
vrouw toonden Van Ray en Barbaz hun afkeer van dit personage en maakten zij 
het publiek duidelijk dat haar gedrag geen navolging verdiende.

Spot

Dat achter de felle toon en de vergaande interpretaties inderdaad de angst schuil-
ging dat met name vrouwelijke toeschouwers door het gedrag van Eulalia nega-
tief beïnvloed zouden worden, blijkt ook hieruit, dat met die angst door anderen 
weer de spot werd gedreven. Zo verscheen er een stukje in het satirische tijdschrift 
Het Graauwe Mannetje (1820), waarin Menschenhaat en Berouw zogenaamd als 
middel wordt aangeprezen om de zeden van het vrouwelijk geslacht ten aanzien 
van het huwelijk te verbeteren. Er zouden al verscheidene prijsvragen voor uitge-
schreven zijn: ‘Het letterkundig Duitschland van waar wij, sinds ettelijke jaren, in 
alle vakken van geleerdheid en menschelijke kennis voornamelijk ons onderwijs 
genieten, legt zich thans opzettelijk toe op de zuivering en verbetering der zeden 
[…].’64 Want het winnende antwoord op de prijsvraag: ‘Welke voorbereidende 
middelen konden worden in het werk gesteld, om de schoone kunnen, als zij in den 
echt staat te treden, eenen afschrik in te boezemen van het schenden der huwe-
lijkstrouw’, prijst Kotzebues Menschenhaat en Berouw aan:

Het bovengemelde antwoord geeft, onder een bondig en voldingend betoog, als een 
der beste middelen op, tooneelvertooningen, die de gevolgen van de ontrouw der vrou-
wen met levendige kleuren schilderen, en plaatst als zoodanig in den eersten rang het 
tooneelspel Menschenhaat en Berouw, van wijlen den vermaarden Kotzebue, willende 
daarbij de schrijver, dat men in alle steden, waar schouwburgen bestaan, een bevel der 
Overigheid hebben uitgevaardigd, hetwelk de Tooneeldirektien verpligt, om vier malen 

63 Van Ray, Een Wisjewasje, 15-16.
64 Anon., Het Graauwe Mannetje, of de dwaasheden van de dag nr. 1- 30 (Amsterdam: J.C. van Kesteren 

1820), 219-222. Het blad wordt toegeschreven aan A. Cramer.
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’s jaars, gedurende den tijd van veertien dagen, zodanige tooneelstukken, en geene an-
dere, te voorschijn te brengen, en welke door alle maagden, die in het huwelijk staan te 
treden, ten minste eenmaal, onder geleide harer aanstaande echtgenooten, zullen moe-
ten worden bijgewoond.65

De winnaar van de prijsvraag zag een belangrijke rol weggelegd voor de overheid en 
in het verlengde daarvan voor het toneel. In 1820 was de Amsterdamse Schouwburg 
weer in handen gekomen van de stad, nadat hij acht jaar gepacht was geweest door 
acteurs. Mogelijk was de uitspraak van Het Graauwe Mannetje behalve als spot 
toch ook bedoeld als appèl aan de burgemeesters iets te doen aan de erbarmelijke 
staat van het toneel en de opvoeringen van stukken als Menschenhaat en berouw 
te staken. Aan het bezorgde appèl van de critici werd echter geen gehoor gegeven. 

Een gebrekkige opvoeding?

In één reactie komt Eulalia er wél goed van af. In het verhaal Eulalia Meinau in de 
bundel Menschen uit de papieren van de bruine Soubise (1808) wijt de anonieme 
auteur haar misstap volledig aan een fout in de opvoeding. De bundel is een ver-
taling van het in 1802 verschenen Duitse verhaal Menschen, aus den Papieren der 
braunen Soubise. De auteur schetst daarin zowel de waarschijnlijk volledig door 
hem verzonnen voorgeschiedenis als het vervolg van Menschenhaat en Berouw. 
Eulalia blijkt een aardige opvoeding te hebben gehad. Haar moeder is weliswaar 
in het kraambed gestorven, maar haar vader, Mannsdorf, had zich een waardige 
vervanger getoond en betekende alles voor zijn dochter. Hij was

haar liefste gezelschap, haar bestendig leidsman, haar voornaamste leermeester; en zijne 
manier van onderwijzen bestond inzonderheid daarin, dat hij van de voorkomende ge-
legenheden telkens met deeze veel oordeel partij trok, om zijner dochter juist dátgene 
medetedelen, wat zij tans begeerde en behoefde weten; ten einde langs dien weg ver-
stand en hart te vormen.66

Dit deed hij omdat ‘onze hedendaagsche gewone opvoedingsonderwijs zich 
slechts met het geheugen te overladen bezig houdt’.67 Zo beschouwd is zij niets 
aan aandacht tekortgekomen. Zij heeft volgens de auteur dan ook heus wel moe-
derliefde ontwikkeld. Eulalia houdt misschien niet van huishoudelijke klusjes 
maar zij haalt het geen moment in haar hoofd overspel te plegen. Vader Manns-
dorf heeft echter één grote fout gemaakt. Hij is net als Rousseau zo onhandig ge-
weest zijn dochter al vroeg kennis te laten maken met de harstochten. Om dat 
duidelijk te maken haalt de auteur nog even het geval aan van een andere vader, 

65 Anon., Het Graauwe Mannetje, 219-222. 
66 D.Ch.W. Beicht, ‘Eulalia Meinau’, in: idem, Menschen uit de papieren van de bruine Soubise (Leeuwar-

den: Wed. P.J. de Boij, 1808) 206-309, aldaar 216.
67 Ibidem.
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afkomstig uit het verhaal dat in de bundel aan Eulalia Meinau voorafgaat. De be-
wuste man, Ostheim, was zich in tegenstelling tot Mannsdorf goed van de gevaren 
van de hartstochten bewust:

Hoe gemakkelijk, zeide hij dikwerf, kan men door eene te voorbarige opwekking en on-
tijdige rijpmaking der gemoedsbewegingen dweepsters vormen, bij welke hartstogt en 
ontijdige rijpmaking der verbeeldingskracht in de jeugdige jaren eene heerschappij over 
de rede verkrijgen, die zij zich in het vervolg niet weder laten ontwringen.68

De vader van Eulalia heeft dit echter niet ingezien. Mannsdorf deelt zijn intense 
verdriet om het verlies van zijn vrouw met zijn dochter:

Het was voor hem, even als voor den ouden Rousseau, eene weemoedige vreugde, met 
zijn kind over zijne verlorene en teeder beminde gade te mogen weenen. Reeds vroeg 
werd Eulalia de vertrouwde van alle zijne gewaarwordingen, reeds vroeg leerde zij ze 
kennen en met hem deelen, en daardoor werd, even als de lektuur van dichters, in welker 
eerste kiem van die romaneske dweeperij in haar hart geplant, die haar in een volgend 
leven zoo belangrijk en ongelukkkig maakte.69

Voor zover bekend vormt het verhaal van Beicht de enige steunbetuiging aan het 
adres van Eulalia, afgezien dan van die van het publiek.70

4.5 Achtergrond

Vrouwbeelden: schandvlek of idool

Waarom was Eulalia voor sommigen een ‘schandvlek harer sexe’ en voor anderen 
een idool? Het blijft moeilijk om er achter te komen wat willekeurige toeschou-
wers bekoorde aan de wederwaardigheden van Eulalia. Het gaat er dan ook niet 
om van elke toeschouwer te bepalen wat hij of zij van het stuk vond. Ook niet om 
één mening vast te stellen voor een heel publiek. Wel is het mogelijk een aantal 
thema’s uit het contemporaine debat te lichten die waarschijnlijk van invloed zijn 
geweest op enerzijds het succes van het stuk en anderzijds op de weerstand die het 
heeft opgeroepen. In de receptie van Menschenhaat en Berouw zijn verschillen-
de vrouwbeelden in het geding. Nu bestonden er rond 1800 uiteenlopende, soms 
tegenstrijdige ideeën over de vrouw die naar gelang de omstandigheden werden 
geponeerd, aangepast of tegenover elkaar gezet. Het stuk raakte dus aan de bele-
vingswereld van iedere toeschouwer, of die nu wel of niet over het stuk te spreken 

68 Beicht, ‘Eulalia Meinau’, 217.
69 Ibidem, 217-218.
70 Het verhaal bevat verder nog veel meer toespelingen op politieke en maatschappelijke zaken maar is he-

laas te uitvoerig om hier helemaal te behandelen.
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was. Een overzicht van de verschillende opvattingen over de vrouw die in die tijd 
circuleerden zal duidelijk maken waarom het stuk zoveel teweegbracht.

De grillige vrouw 

Voor de critici was Eulalia een product van haar tijd, een voorbeeld van het alge-
hele zedelijke verval waaraan Nederland ten prooi was gevallen. Dat verval werd 
vervolgens als oorzaak aangewezen voor de economische problemen waarin het 
land verkeerde. De Republiek had zijn voorsprong uit de zeventiende eeuw op de 
rest van Europa zo goed als verloren. De situatie werd alom geïnterpreteerd als 
een achteruitgang.71 Sinds het midden van de eeuw viel in enkele West-Europese 
landen een toename van het aantal scheidingen waar te nemen.72 De ongerustheid 
daarover groeide door het feit dat rond 1800 werd gesleuteld aan de echtschei-
dingswetgeving.73 

In Pruisen, dat binnen het Duitse cultuurgebied de toon aangaf, had Frede-
rik de Grote al in 1757 een liberalere huwelijkswet ingevoerd. Vervolgens was in 
Frankrijk onder het revolutionaire bewind een wet aangenomen die het mogelijk 
maakte te scheiden zoals dat hedentendage nog gebeurt, waarbij echtelieden een-
zijdig een scheiding konden aanvragen op basis van ‘incompatibilité d’humeur 
et de caractère’, dat wil zeggen vanwege botsende temperamenten.74 In Pruisen 
werd in 1794, tijdens de hoogtijdagen van Menschenhaat en Berouw, een volgen-
de wetswijziging van kracht. Met het Allgemeines Landrecht für die Preussischen 
Staaten ging men nog een stapje verder dan Frederik de Grote. Anders dan op de 
gebruikelijke gronden van overspel en kwaadwillige verlating, werd scheiden nu 
ook mogelijk op basis van enkel een verzoek van beide echtgenoten, mits er geen 
kinderen waren.75 Kortom, echtscheiding was rond 1800 een actueel onderwerp. 
Mogelijkerwijs wachtte men in Londen met het opvoeren van Menschenhaat en 
Berouw omdat de vrees van de critici kennelijk bewaarheid werd. In Parijs bij-
voorbeeld zonden lezers brieven naar hun kranten waarin zij de effecten van het 
toneelstuk noemden. Het zou scheidingen uitlokken.76

71 Voor deze in de historiografie nog steeds gangbare vervalsthese zie: W. Mijnhardt, ‘The dutch enlighten-
ment. Humanism, nationalism and decline’, in: M.C. Jacob en W. Mijnhardt (red.), The dutch republic in 
the eigtheenth century. Decline, Enlightenment and revolution (Ithaca/New York 1992), 197-223, aldaar 
211-212. In werkelijkheid ging het om een relatieve stilstand ten opzichte van de economieën van de om-
ringende landen die harder waren gegroeid.

72 D. Helmers, Gescheurde bedden. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810 (Hilver-
sum 2002), 20-21, 26.

73 Over scheiden in Duitsland, Engeland en Frankrijk zie: R. Philips, Putting asunder. A history of divorce 
in Western Society (Cambridge 1988). Voor een uitvoerig rechtshistorisch overzicht van de huwelijkswet-
geving in Europa zie: A. Dunker, Gleichheit und Ungleichheit in der Ehe. Persönliche Stellung von Frau 
und Mann im Recht der ehelichen Lebensgemeinschaft 1700-1914 (Keulen 2003).

74 Philips, Putting asunder, 178.
75 Helmers, Gescheurde bedden, 19-20.
76 M. Munteano, ‘L’ame sensible, le gé nie français et les dé buts de Kotzebue en France’, in: Revue de 
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In de Republiek waren verschuivingen in de huwelijkswetgeving niet aan de 
orde. Daar had sinds de zestiende eeuw al een relatief soepel regime bestaan: in ge-
val van mishandeling of overspel mocht gescheiden worden.77 Maar ook hier viel 
een toename van het aantal scheidingen te constateren.78 Verder waren klachten 
over het losbandig gedrag van de jeugd en de groei van het aantal buitenechtelijke 
kinderen niet van de lucht.79

In dit perspectief van het zedelijk verval riep Eulalia bij de critici het aloude ne-
gatieve vrouwbeeld op dat in de christelijke en de medische traditie diep ingewor-
teld was: dat van de onbetrouwbare, wellustige, vrouwelijke natuur.80 Aan de in-
terpretatie van de critici had Kotzebue zelf door zijn woordkeuze een bijdrage 
geleverd. Eulalia’s echtgenoot had immers niet willen voldoen aan haar ‘grillen’. 
Met die term raakte Kotzebue – wellicht bewust – een gevoelige snaar. Het woord 
had als gezegd nog niet de betekenis van gril, van een plotseling opkomende, on-
beredeneerde gedachte. In de toenmalige betekenis zat naast onberekenbaarheid 
ook dartelheid en begeerte besloten. Die laatste twee aspecten werden geassoci-
eerd met de wellustige aard die de vrouw al vanaf de schepping kenmerkte.81 Haar 
onberekenbaarheid zou veroorzaakt worden door irrationaliteit en emotiona-
liteit, andere eigenschappen die al sinds de oudheid aan vrouwen werden toege-
schreven.82 Dit maakte haar tot een onbetrouwbare factor in het huwelijk en een 
bedreiging voor het gezag van de echtgenoot.83 

Kotzebue riep dus zelf het beeld op van een wispelturige, seksueel onbetrouw-
bare vrouw. Maar hij deed dit op subtiele wijze en zonder er een negatief oordeel 
aan te verbinden. De critici daarentegen deden dit wel, door te spreken van ‘boe-
leren’, zoals Barbaz, of door haar als een lonkende dame voor te stellen, zoals Van 
Ray. Door overdrijving trachtten zij het negatieve beeld van Eulalia te explicite-
ren en te versterken. Vrouwen als Eulalia vormden door hun wispelturigheid een 
bedreiging voor de samenleving. Diezelfde instabiliteit meenden de critici ook bij 
het volgens hen vooral vrouwelijke publiek te ontwaren, dat middels identificatie 
met Eulalia door haar werd aangestoken.

litté rature comparé e 9 (1929), 447-514, aldaar 461.
77 Helmers, Gescheurde bedden, 21-25.
78 Ibidem, 20-21.
79 R. Dekker, Uit de schaduw in het grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de 

Romantiek (Amsterdam 1995), 17. Over toegenomen echtscheidingen zie: Helmers, Gescheurde bedden, 
26.

80 L. van de Pol, ‘Seksualiteit tussen Middeleeuwen en Moderne tijd’, in: Peeters e.a., Vijf eeuwen gezins-
leven (Nijmegen 1988), 163-193, 170-174.

81 Zie wnt: lemma ‘Gril’.
82 Over ‘the cultural myth of women’s emotionality’ zie: A.H. Fischer, ‘Sex differences in emotionality: fact 

of stereotype?’, in: Feminism & Psychology 3 (1993), 303-318.
83 Van de Pol, ‘Seksualiteit’, 170-174.
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De zelfstandige vrouw

Hoe is nu het enthousiasme van het publiek voor een dergelijk afkeurenswaardig 
vrouwtype te begrijpen? De optiek van de toeschouwers was wellicht meer die 
van Eulalia zelf. In dat geval kwam haar keuze hun zo gek nog niet voor. Meinau 
wilde haar immers kort houden. Mogelijk zagen zij Eulalia als een vrouw die voor 
zichzelf opkwam. Het zou kunnen dat de emancipatie van de vrouw in de twee-
de helft van de achttiende eeuw de populariteit verklaart die Eulalia onder haar 
seksegenoten verwierf. Zij zou dan zoveel navolgsters hebben gehad omdat zij 
haar leven zelfstandig inrichtte. Die keuze kon onverantwoord worden genoemd, 
maar ook zelfbewust. Vrouwen werden in deze periode immers steeds zichtbaar-
der en mondiger. Zij kregen meer vrijheid bij de keuze van een huwelijkspartner. 
Ook op andere gebieden van het openbare leven nam hun speelruimte toe.84 Het 
pleidooi voor de rechten van de vrouw lijkt een gevolg van dat voor de rechten 
van de mens in het algemeen.85 Die waren onderwerp geworden van expliciete po-
litieke propaganda door zowel revolutionairen als antirevolutionairen. Ze wer-
den vastgelegd in nieuwe wetten, die zich echter feitelijk beperkten tot de rech-
ten van mannen. Maar in het verlengde daarvan werd ook gepleit voor een grotere 
vrijheid en zelfstandigheid van de vrouw, opdat zij haar eigen geluk kon waar-
borgen. In Frankrijk en Engeland vertolkten Olympe de Gouges (1748-1793) en 
Mary Wollstonecraft (1759-1797) dit standpunt in respectievelijk de Declaration 
des droits de la femme et de la citoyenne (1791) en A vindication of the rights of 
women (1792). In dezelfde tijd verscheen Über die bürgerliche Verbesserung der 
Weiber (1792) van de Duitse schrijver Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796). 
Zijn programma knoopte direct aan bij het debat over de emancipatie van de Jo-
den, met het oog waarop onder andere het geschrift Über die bürgerliche Verbes-
serung der Juden (1781) was uitgebracht.86

Ook in de Republiek kwam een aantal schrijvers op voor de rechten van de 
vrouw.87 Vanaf 1760 werden er al geluiden voor en tegen de gelijkstelling van man 

84 R. Dekker, ‘Vrouwen in middeleeuws en vroeg-modern Nederland’, in: G. Duby en M. Perrot (red.), Ge-
schiedenis van de vrouw, 5 delen, deel 3: A. Farge en N. Zemon Davis (red.), Van Renaissance tot de mo-
derne tijd (Amsterdam 1992), 413-443; W. Fritschy, ‘Vrouwen in de Nederlandsche samenleving tusssen 
1780 en 1830. Beelden, ideaalbeelden en werkelijkheid’, in: W. Fritschy en J. Toebes (red.), Het ontstaan 
van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 (Nijmegen 1996), 185-214. Zie 
ook M.A. Schenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans (Amsterdam 1997) en over 
vrouwen en toneel K.A. Wurst, Frauen und Drama im Achtzehnjahrhundert (Wenen 1991); M. Meijer-
Drees, ‘Gevierd, bespot, vergeten. De teloorgang van een reputatie’, in: Literatuur 21 (2004), dossier Lu-
cretia van Merken, 20-24.

85 J.W. Buisman, Tussen vroomheid en verlichting. Een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek naar en-
kele aspecten van de Verlichting in Nederland (Zwolle 1992), 359.

86 Door Christian Wilhelm Dohm; zie: C. Honegger, Die Ordnung der Geslechter (Frankfurt am Main 
1991), 72.

87 M.J. Gunning, Gewaande Rechten (Zwolle 1991), 258; Buisman, vroomheid en verlichting, 359-370.
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en vrouw gehoord in de toonaangevende spectators.88 In 1781 verscheen in de Va-
derlandsche Letteroefeningen een stuk van ene Armida Amazone Over de man-
lyke dwinglandy. In 1795 schreef P.B.v.W. een verhandeling Ten Betooge dat de 
Vrouwen behooren deel te hebben aan de Regeering van het land (1795). Tegen de 
achtergrond van deze ontwikkelingen kon het personage Eulalia worden gezien 
als voorbeeld van vrouwelijke zelfstandigheid en vooruitstrevendheid. 

Toch is deze verklaring niet helemaal bevredigend. Ten eerste was het pleidooi 
voor de rechten van de vrouw, zeker in de Republiek maar ook in de Duitse lan-
den, niet algemeen. Het betrof voornamelijk een pennenstrijd die door enkelen 
gevoerd werd. Men zette thema’s op de agenda die door vrouwenbeweging aan 
het einde van de negentiende eeuw werd opgepakt en pas in de twintigste eeuw ge-
realiseerd werden. Rond 1800 was de meerderheid van het publiek daar niet mee 
bezig. Alleen in Frankrijk, met Olympe de Gouges, haalden de vrouwenrechten 
het politieke debat. In Duitsland bleef Hippel een eenling – met hooguit enkele 
geestverwanten. In de Republiek was het niet veel anders. Tot meer dan die enkele 
pamfletten kwam het niet. Het moet wel gezegd worden dat recentelijk nog een 
discussie is gevoerd over de mate van zelfstandigheid van de vrouw hier te lande 
op politiek gebied.89 Hoe het ook zij, de rolverdeling tussen man en vrouw werd 
niet doorbroken.90

De zorgzame echtgenote en moeder

Er zullen onder de toeschouwers of lezers van Menschenhaat en Berouw onge-
twijfeld vrouwen (en mannen) zijn geweest die zich in de eigengereidheid van 
Eulalia konden vinden. Maar bepalender voor zowel het succes als de veroorde-
ling van het stuk lijkt een ander aspect van het achttiende-eeuwse vrouwbeeld te 
zijn geweest, dat eigenlijk ingaat tegen het idee van de vrijgevochten vrouw. Haar 
‘misdaad’ in het verleden mag dan van eigengereidheid getuigen, Eulalia blijkt 
toch vooral een onderdanige, lijdzaam en zorgzaam handelende vrouw, zeker ge-
zien haar uiteindelijke terugkeer binnen het gezin. Feitelijk belichaamt zij een ide-
aal dat in de tweede helft van de achttiende eeuw overal in Europa toonaangevend 
was. Volgens gezinshistorici werd in de loop van de eeuw een groeiende waarde 
gehecht aan de rol van de vrouw als moeder.91 Dit zou samenhangen met het ont-

88 Sturkenboom, Spectators, 338-340.
89 Zie de discussie tussen J. Rosendaal en M. Everard, in: M. Everard, ‘Twee “dames hollandoises” in Tré-

voux. De politieke ballingschap van Elisabeth Wolff en Agatha Deken, 1788-1797’, in: De achttiende eeuw 
38 (2006), 147-167; J. Rosendaal, ‘Revolutionaire vrouwen gezocht! Een repliek op de kritiek van Myriam 
Everard’, in: De achttiende Eeuw 39 (2007), 25-34; M. Everard, ‘Naald of slagzwaard? Een reactie op de 
repliek van Joost Rosendaal’, in: De achttiende eeuw 39 (2007), 35-39. Zie ook E. Kloek, ‘Vrouwen in de 
publieke ruimte’, in: M. Bosch en M. Hellevoort (gastred.), De IJkpunten geijkt, themanummer van Tijd-
schrift voor sociale geschiedenis (2003), 43-53.

90 Buisman, Vroomheid en Verlichting, 361.
91 Voor een overzicht van de gezinshistoriografie zie: T. Zwaan, Familie, Huwelijk en gezin in West-Europa 
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staan van het intieme gezin, dat zich in de negentiende eeuw ontwikkelde tot het 
moderne, burgerlijke gezin zoals we dat nu nog kennen. Daarbinnen stond de op-
voeding van de kinderen centraal, en was een hoofdrol weggelegd voor de moeder.

De gezinshistorici zijn het echter niet helemaal eens over de fasering van de op-
komst van het gezin.92 Zij die een dergelijke opkomst signaleren, worden in deze 
internationale controverse de evolutionisten genoemd. In de woorden van Ru-
dolf Dekker zijn dat de vertolkers van ‘de zwarte legende’.93 Andere onderzoe-
kers zien die ontwikkeling in de achttiende eeuw niet en beschouwen het emotio-
nele gezinsleven en de moederrol als inherent aan de menselijke soort. Zij worden 
de structuralisten of de aanhangers van ‘de witte legende’ genoemd.94 Inmiddels 
nemen de meeste vakhistorici aan dat in de tweede helft van de achttiende eeuw 
in heel Europa op zijn minst een sterke nadruk werd gelegd op het gezin en het 
moederschap.95 Dat alleen al kan het grensoverschrijdende succes van Menschen-
haat en Berouw verklaren. Europa werd overspoeld door moraliserende geschrif-
ten waarin het ideaalbeeld van de vrouw als echtgenote en moeder werd gepropa-
geerd. Niet alleen verhandelingen en etiquetteboeken, ook veel literatuur, zoals 
de romans van Samuel Richardson en Jean-Jaques Rousseau en de burgerlijke to-
neelstukken van Diderot en Lessing, stonden in het teken van het gezin en van 
de rol van de voorbeeldige vrouw daarbinnen.96 De huwelijkstaferelen van Kot-
zebues collega’s gingen erin als koek. De gezinshistorici zijn het er in ieder geval 
over eens dat die belangstelling werd gestimuleerd door de Verlichting, waarin de 
ideeën over opvoeden een belangrijke plaats innamen. Het gedachtegoed van fi-
losofen als John Locke en Rousseau raakte over heel Europa verspreid. Locke be-
nadrukte in zijn Essay concerning Education (1693), waarin hij zijn theorie over 
de tabula rasa uiteenzette, het belang en de mogelijkheden van een goede opvoe-
ding. De moeder werd aangewezen als de persoon om die ter hand te nemen. De 
tendens de vrouw te zien als geschapen voor de moederrol leidde er zelfs toe dat 
het vervullen van taken in het openbare leven voor haar nog meer taboe werd. De 

(Heerlen/Amsterdam 1993). Hoofdstuk vijf en zes bevatten een overzicht van de literatuur over de grote 
aandacht voor het gezin in de tweede helft van de achttiende eeuw; R. Dekker, Uit de schaduw, 11-21; 
J.J.H. Dekker, Het Verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland 
sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900 (Amsterdam 2006), 21-23, passim.

92 Dekker, Uit de schaduw, 11-21; Dekker, Het Verlangen, 21-23.
93 Dekker, Uit de schaduw, 11-21.
94 Ibidem.
95 Zwaan, Familie. Over Nederland zie: A. Baggerman en R. Dekker, Kind van de toekomst. De wondere 

wereld van Otto van Eck 1780-1798 (Amsterdam 2005), 14; W. Los, Opvoeding tot mens en burger. Pe-
dagogiek in Nederland in de 18e eeuw (Hilversum 2005), 325-327.

96 Over het burgerlijk drama zie: E. Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas. Epochen der Identität auf dem 
Theater von der Antike bis zur Gegenwart, 2 delen (Tübingen 19992 (1990)), deel 1, 283-327. Over het ge-
zin in de Nederlandse literatuur zie: P.J. Buijnsters, ‘“De kleine Republiek”: het gezin in de Nederlandse 
literatuur van de achttiende eeuw’, in: Documentatieblad Werkgroep achttiende eeuw 24 (1992), 87-104. 
Over de etiquetteboeken zie: M.J. van Tilburg, ‘Hoe hoorde het?’ Seksualiteit en partnerkeuze in de Ne-
derlandse adviesliteratuur 1780-1890 (Amsterdam 1998).
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openbaarheid was het domein van de man. Deze ontwikkeling is wel gekenschetst 
als de polarisering van de geslachtsrollen.97 Aldus werd het negatieve beeld van de 
grillige, onbetrouwbare vrouw gecontrasteerd of vervangen door dat van de trou-
we en zorgzame moeder of echtgenote. Zij werd zelfs als kuiser dan de man gezien 
en beschouwd als hoedster van de moraal.98

Ook in Nederland kenden de verlichte ideeën van Locke en, in mindere mate, 
Rousseau een bloeiende receptie.99 Recente studies over het Nederlandse gezinsle-
ven geven overigens aan dat het ideaal van het gezin met een prominente rol voor 
de moeder hier al veel langer bestond. Het lijkt er zelfs op dat Kotzebue bewust 
zinspeelde op de rijke historie van dit beeld, om de schok van het overspel nog 
meer te doen uitkomen. Of is het toeval dat in Erasmus’ Samenspraak over het 
huwelijk (Uxor mempsigamos) uit 1520, waarin een vrouw zich over haar huwe-
lijk beklaagt, een Eulalia voorkomt die daarin juist het ideaal van de trouwe echt-
genote verkondigt? In een tweespraak met Xantippe, die omdat zij van haar echt-
genoot geen mooie kleren mag kopen ontevreden is over haar huwelijk, probeert 
Eulalia, die juist gelukkig getrouwd is, haar vriendin te overtuigen van het feit dat 
een echtgenoot niet ingewisseld kan worden. Het huwelijk namelijk is voor al-
tijd.100 Ook in de tussenliggende eeuwen, met het werk van Cats in de zeventiende 
eeuw als hoogtepunt, vormt de lof op het gezinsleven en op de rol van de moeder 
een constante factor in de Nederlandse cultuur.

Vanwege de hernieuwde focus op het gezin in de achttiende eeuw kon het op-
treden van Eulalia in goede aarde vallen. Zeker tegen het einde van de eeuw be-
leefde de gezinsideologie in de Republiek een hoogtepunt. Het Bataafse bewind 
creëerde in 1798 zelfs de functie van agent voor ‘Nationale Opvoeding’.101 Er 
verschenen talloze verhandelingen over het huwelijk en de opvoeding van kin-
deren.102 Daaruit blijkt dat met opvoeden ten dele andere doelen werden nage-
streefd. Werd in vroeger tijden nog het eeuwige heil beoogd, in de achttiende 
eeuw ging het om het bereiken van geluk in het leven op aarde zelf.103 Deze doel-
stelling kwam voort uit de verlichtingsfilosofie die erop gericht was door middel 
van opvoeden en beschaven de burger tot geluk en de samenleving tot voorspoed 
te brengen. In de Republiek werd gepoogd dit streven te realiseren door de vor-

97 K. Hausen, ‘Polarisierung der “Geschlechtskaraktere”. Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- 
und Familienleben’, in: W. Conze (red.), Socialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas (Stuttgart 
1976), 363-394.

98 Van de Pol, ‘Seksualiteit’, 189 en N.F. Cott, ‘Passionlessness. An interpretation of Victorian sexual ideol-
ogy, 1790-1850’, in: Signs 4 (1978), 219-236.

99 Los, Opvoeding, 58-59.
100 L. Dresen-Coenders, ‘De machtsbalans tussen man en vrouw in het vroeg-moderne gezin’, in: H.F.M. 

Peeters, L. Dresen-Coenders en T. Brandenbarg (red.), Vijf eeuwen gezinsleven, 57-98, aldaar 87-88. Het 
is mij niet bekend of dit werk van Erasmus in de achttiende eeuw veel gelezen werd.

101 J.J. Kloek en W. Mijnhardt, IJkpunt 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001), 31.
102 Helmers, Gescheurde bedden, 27-29.
103 Dekker, Het Verlangen, passim en P.M. Buijs, De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over ge-

luk ten tijde van de Verlichting 1658-1835 (Hilversum 2007).
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ming van de moderne staat.104 De gezinsideologie werd gezien als basis voor de 
toekomst van een nieuwe samenleving. Daarin is het verschil gelegen met eerde-
re periodes, zoals Dekker en Baggerman laten zien aan de hand van het dagboek 
van Otto van Eck.105 Diens ouders spanden zich in om van hun zoon en doch-
ters vooral goede burgers te maken. Het gezin was de ‘hoeksteen van de samenle-
ving’ waarmee het vermeende zedelijke verval gekeerd kon worden. Het gold als 
kweekvijver voor nieuwe leden van de civiele maatschappij, die zich later voor het 
heil daarvan konden inzetten. Volgens deze ideologie hadden man en vrouw ie-
der een eigen, vastomlijnde taak. De vrouw moest een trouwe en toegewijde echt-
genote zijn, die tegelijkertijd als zorgzame moeder de verantwoordelijkheid nam 
voor de opvoeding van de kinderen.106

Gezien dit algemeen gedeelde ideaalbeeld van de vrouw lijkt het tegenstrijdig 
dat het publiek wegliep met de immers ontrouw gebleken Eulalia. Voor de cri-
tici woog Eulalia’s ommekeer niet op tegen haar afkeurenswaardige grillige kant, 
maar voor haar sympathisanten was het blijkbaar geen bezwaar dat zij na haar ze-
delijke zwakte weer als toonbeeld van trouw en zorg werd voorgesteld.

Meer goede gevallen vrouwen

Deze combinatie van positieve en negatieve rolmodellen in één persoon werd 
in meer literatuur en toneel aangetroffen, werk dat wél unaniem werd geprezen. 
Niet alleen wordt in Menschenhaat en Berouw expliciet aan de literaire context 
gerefereerd, ook doet het verhaal op zijn minst denken aan romans en toneelstuk-
ken die in dezelfde periode verschenen. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
was de zedenkundige karakterroman opgekomen, die vrouwen in de toonaange-
vende spectators ter zedelijke lering werd aangeraden.107 Dit past bij het belang 
dat gehecht werd aan de vrouwelijke moraliteit, omdat zij verantwoordelijk was 
voor de opvoeding. De romans van bijvoorbeeld Samuel Richardson en Rousseau 
gingen doorgaans over jonge meisjes die net wel of net niet verleid werden door 
een lichtmis. De les die daar door vrouwen uit getrokken moest worden was al-
tijd kuis te blijven en gehoorzaam aan vader of echtgenoot. Lessing bewerkte Ri-
chardsons thematiek in zijn burgerlijke treurspelen.108 Deze verhalen vormden 

104 Dekker, Uit de schaduw; Dekker, Het Verlangen, 179-288. Over het gezin in de literatuur zie: Buijnsters, 
‘“De kleine Republiek”’. Over het gezinsideaal en de taken van man en vrouw daarbinnen in etiquette-
boeken zie: M. van Tilburg, ‘Hoe hoorde het?’

105 Dekker en Baggerman, Kind van de toekomst. Andere studies in deze lijn: Los, Opvoeding tot mens en 
burger, passim; Dekker, Het verlangen, m.n. 179-187.

106 Baggerman, Kind van de toekomst, 251-262; Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 210-218.
107 J.J. Kloek en A.N. Paasman, ‘Inleiding’, in: Rhijnvis Feith, Julia (Leiden 1982), 1-67; D. Kraakman, ‘Ker-

mis in de hel. Deugd en ondeugd van meisjes in Franse ars erotica 1750-1840’, in: Jaarboek voor vrou-
wengeschiedenis 13 (1993), 13-17; D. Sturkenboom, ‘Historicizing the Gender of Emotions. Changing 
Perceptions in Dutch Enlightenment Thought’, in: Journal of Social History 34 (2000), 55-75, aldaar 62.

108 Deze opvatting is gecanoniseerd door Th.W. Danzel, Gotthold Ephraim Lessing, sein Leben und seine 



206 4 Overspel

het referentiekader van zowel Kotzebue zelf als van zijn toeschouwers. 
Net als Menschenhaat en Berouw gingen ze over gevallen vrouwen die toch 

goed waren, die gekenmerkt werden door deugden en gebreken. Wat dat betreft 
stond Kotzebue dus in een traditie. Maar hij week daar ook weer van af. Juist de 
verschillen veroorzaakten bij critici verontwaardiging over Menschenhaat en Be-
rouw. Want Kotzebue verdraaide de elementen uit deze literatuur op zo’n manier 
dat hij de morele doelstellingen ervan weer ondergroef.109

Met letterlijke verwijzingen naar de achttiende-eeuwse literaire traditie maak-
te Kotzebue het publiek met Eulalia vertrouwd en plaatste hij haar tevens in een 
goed daglicht. Zo valt in de biechtscène, waarin Eulalia de gravin deelgenoot 
maakt van haar escapades, opeens de naam van Lovelace uit Richardsons Claris-
sa, or the history of a young lady (1748). In plaats van dat de gravin haar om haar 
overspel berispt, concludeert zij: ‘Deeze trek is waar berouw.’ Ook als Eulalia 
haar vervolgens de precieze toedracht uit de doeken doet, blijft de gravin op haar 
hand. Zij legt de schuld bij de verleider, door te verwijzen naar Lovelace: ‘Wat 
vermag de opvoeding tegen eenen Lovelace!’110 Wanneer haar verleider ‘eenen 
Lovelace’ is, dan moet Eulalia wel een Clarissa zijn, de onschuldige en sympa-
thieke hoofdpersoon uit Richardsons roman. Door die vergelijking komt Eula-
lia er goed vanaf. Het verband met deze beroemde roman bood de toeschouwers 
een herkenbaar en daardoor vertrouwenwekkend kader. En als de Nederlandse 
toeschouwers het patroon van de schuldige verleider en het onschuldige, naïeve 
meisje niet kenden uit Richardsons roman, die trouwens in het Nederlands was 
vertaald en hier gedurende de rest van de achttiende eeuw grote bekendheid ge-
noot, dan wel uit de romans van Betje Wolff en Aagje Deken, Sara Burgerhart 
(1782) en Cornelia Wildschut (1793-1796), waarin de titelheldinnen bezwijken 
voor de verleidingen van de lichtmissen de Heer R. en Van Arkel.111 Zowel in de 
Engelse als in beide Nederlandse romans zijn het de verleiders die de schuld krij-
gen van de misère van een jong, naïef meisje. Eulalia was volgens de gravin net zo 
onschuldig en deugdzaam als Clarissa.

Toch gaat Eulalia hier tegenin:

Werke, 2 delen (Leipzig 1850-1854), deel 1, en is overgenomen door bijvoorbeeld K. Eibl (ed.), G.E. Les-
sing. Miss Sara Sampson. Ein bürgerliches Trauerspiel (Frankfurt 1971); P. Weber, Das Menschenbild des 
bürgerlichen Trauerspiels. Entstehung und Funktion von Lessings Miss Sara Sampson (Berlijn 1976). Al 
is over de mate waarin Lessing dat heeft gedaan wel discussie; zie: G. ter Nedden, Lessings Trauerspiele. 
Der Ursprung des modernen Dramas aus dem Geist der Kritik (Stuttgart 1986), 15-20.

109 In een verdediging tegen zijn critici Fragmente über Recensenten-Unfug. Eine Beylage zu der Jenaer Li-
teratur-Zeitung (Leipzig: s.n., 1797) zegt Kotzebue zelf dat het hem om vermaak ging, niet om de morele 
opvoeding van het publiek (D. Maurer, August von Kotzebue. Ursachen seines Erfolges. Konstante Ele-
menten der unterhaltenden Dramatik (Bonn 1979), 37).

110 Kotzebue, Menschenhaat en Berouw, 105.
111 De Nederlandse vertaling van Richardsons roman: Johannes Stinstra, Clarissa. Of De historie van eene 

jonge juffer. Waarin de gewigtigste belangen des gemeenen leevens vervat zijn verscheen in 1752-1755 te 
Harlingen.
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[…] Neen, hij was geen Lovelace: een man in iedere betrekking verre, verre, beneden 
mijn’ gemaal; alleen dees hieldt zich niet meer met beuzelingen op; [...] – maar genoeg! 
Hij staat nu voor des hemels toorn, waar mijne vermoordde [sic] deugd de maat zijner 
schelmstukken tot aan den rand toe zal vullen.112

Hoewel haar verleider bij lange na niet de gelijke was van haar man, was hij toch 
ook niet zo slecht als Lovelace. Daarmee wil Eulalia duidelijk maken dat haar ver-
antwoordelijkheid niet gebagatelliseerd mag worden, zoals de gravin doet. Zo 
toont zij wederom haar grote schuldbewustzijn. De vergeving wordt Eulalia als 
het ware opgedrongen, overigens net als in het geval van Sara Sampson in het ge-
lijknamige treurspel van Lessing. Ook zij is een gevallen vrouw die als uitermate 
moreel bewust wordt voorgesteld en aan wie alles tegen haar zin vergeven wordt. 
Deze literaire allusies moeten het publiek ertoe brengen Eulalia schuldig en toch 
goed te vinden.

Eulalia’s uitgangspositie is ook bijzonder: zij was reeds getrouwd en moeder 
toen zij zich liet verleiden. De meeste literaire voorbeelden van gevallen vrou-
wen waren dat (nog) niet. Zo bewerkte Rousseau de middeleeuwse romance over 
Abélard en Héloïse in zijn La nouvelle Héloïse (1761) tot een verhaal over huwe-
lijk en moederschap. De hoofdrolspeelster, Julie genaamd, heeft zich laten verlei-
den door leermeester St. Preux. Nadat zij uit elkaar zijn gegaan, leidt zij een voor-
beeldig leven als echtgenote en moeder in een normaal huwelijk. Julie trouwt dus 
pas na haar misstap.

Soms is het verschil in vergrijp veel groter en zijn de andere heldinnen zelfs he-
lemaal niet ‘gevallen’. Eulalia’s goede karakter komt in het stuk ook tot uitdruk-
king in schuldgevoel jegens haar vader. Hij zou uit schaamte over de daad van zijn 
dochter het leven hebben gelaten. Met dit idee sloot Kotzebue wederom aan bij 
populaire literatuur in zijn tijd. De vader-dochterrelatie was een bekend thema in 
het contemporaine Europese familiedrama.113 Het genoemde schuldgevoel heeft 
Eulalia bijvoorbeeld gemeen met Emilia Galotti, de hoofdpersoon uit het gelijk-
namige stuk van Lessing, dat trouwens met veel minder succes dan Menschen-
haat en Berouw ook in Nederland werd opgevoerd.114 Het verschil tussen beiden 
schuilt in de aard van hun misstap: in tegenstelling tot Eulalia heeft Emilia nog 
helemaal niets misdaan. Zij vraagt haar vader haar te doden. Dat doet zij uit angst 
verleid te worden door prins Hettore Gonzaga en zo haar vader te beschamen. 
Kotzebue waagt het dus Eulalia, die vlucht nadat zij al getrouwd was en kinderen 
had, hetzelfde edele schuldgevoel te geven.

Hoe Eulalia werd voorgesteld – trouw, zorgzaam en berouwvol – gaf in combi-

112 Kotzebue, Menschenhaat en Berouw, 105.
113 E. Fischer-Lichte, Geschichte des Dramas. Epochen der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur 

Gegenwart, 2 delen (Tübingen 19992 (1990)), deel 1, 300-309.
114 G.E. Lessing, Miss Sara Sampson (Berlijn 1757) en Emilia Galotti (Berlijn 1772). Het laatste stuk is in Ne-

derland een aantal keren opgevoerd, zie hoofdstuk 1.
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natie met haar vergrijp grote ergernis, maar daarin onderscheidde Eulalia zich niet 
van andere daadwerkelijk gevallen heldinnen. Een tweede belangrijk verschil was 
dan ook de beoordeling van haar misstap, namelijk de beloning met de hereniging 
in plaats van straf, dus het happy end voor Eulalia. Eulalia’s overspel mocht vol-
gens de traditionele toneelopvattingen niet ongestraft blijven. In contemporaine 
stukken met soortgelijke thematiek, zoals Lessings Miss Sara Sampson en Emi-
lia Galotti, vindt wél gerechtigheid plaats, in de zin dat beide hoofdpersonages 
sterven. Sara wordt vermoord door haar rivale Marwood, de voormalige maitres-
se van Sara’s geliefde Mellefont, en Emilia laat zich doden door haar vader. Ook 
Cornelia Wildschut, uit de gelijknamige roman van Wolff en Deken, komt ellen-
dig aan haar eind. Kotzebue daarentegen laat Eulalia leven. Door op originele en 
subtiele wijze te variëren op vertrouwde karakters, thema’s en motieven maakte 
hij zijn publiek ontvankelijk voor een toch duidelijke afwijkende boodschap: Eu-
lalia mocht haar leven beteren en zodoende haar lot keren.

Een levensechte vrouw

Het was de beloning van de combinatie van goed en fout die de critici in Men-
schenhaat en Berouw verafschuwden. Het is bekend dat zij op het toneel een ide-
aalbeeld verwerkelijkt wilden zien. Eulalia voldeed daar niet aan. Alles was on-
zedelijk wat niet volgens de ideale natuur werd voorgesteld. Volgens die ideale 
natuur moest Eulalia gestraft worden. 

Kotzebue gaf kennelijk de voorkeur aan de weergave van de realiteit boven die 
van het ideaal, of anders gezegd: zijn ideale natuur was een andere. Geloof in de 
verbeterbaarheid van de mens maakte ook onderdeel uit van de verlichtingside-
alen van Lessing. Maar die gebruikte het toneel nog ter afschrikking, om zo het 
publiek aan te zetten tot zelfreflexie. De mogelijkheid tot verbetering was als het 
ware voorbehouden aan de toeschouwer. Het toneelpersonage moest die moge-
lijkheid ontberen, wilde hij als afschrikwekkend voorbeeld kunnen dienen. Voor 
Lessing waren gemengde karakters dus wel belangrijk, maar op een andere ma-
nier. Kotzebue liet Eulalia leven en uiteindelijk weer aan het ideaalbeeld voldoen. 
Hij creëerde in haar zijn eigen ideaalbeeld van de vrouw, iemand met goede en 
slechte eigenschappen en dito gedrag. Zo’n vrouw hoefde vanwege een misstap 
niet reddeloos verloren te gaan. Daarvoor moest het toneelstuk tegen de conven-
tie in een goede afloop krijgen. Kotzebues aanpak behelsde een combinatie van 
nieuwe inhoudelijke ideeën (over de verbeterheid van mens) en nieuwe poëticale 
ideeën. Die aanpak werd kennelijk door het publiek toegejuicht.
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4.6 Bewerkingen

Inleiding

Bevreesd voor de invloed die het stuk vanwege zijn grote populariteit kon uit-
oefenen, gingen de critici ertoe over er bewerkingen van te maken. Zij konden 
hierin hun ideaalbeeld kwijt en hoopten zo het publiek op het juiste spoor te zet-
ten. Van allerlei Duitse toneelstukken werden adaptaties vervaardigd, maar Men-
schenhaat en Berouw spande in dit opzicht de kroon. Zo verschenen er enkele 
vervolgen waarin ofwel een alternatieve, serieus bedoelde versie werd gegeven van 
de afloop van het stuk (die in zulke vervolgen natuurlijk ongelukkig was) ofwel 
juist de kwalijke gevolgen werden getoond van de (niet gewenste) goede afloop.115 
Een succesvol Duits vervolg dat ook in het Nederlands werd vertaald is Eulalia 
Meinau, oder die Folgen der Wiedervereinigung. Ein bürgerliches Trauerspiel in 
vier Aufzügen (1791) van Friedrich Julius Wilhelm Ziegler (1750-1827). Behalve 
in Duitsland zelf verschenen ook in Engeland, Frankrijk en Nederland verschei-
dene van dit soort reacties, waarvan sommige ook weer vertaald werden uit het 
Duits. In Frankrijk werden er in 1798 in anderhalve maand tijd maar liefst zes op 
het toneel gebracht, wat het grote succes van het originele toneelstuk bewijst.116 
De eerste bewerking die in Nederland het licht zag was van Henri Scipion Ver-
nède (1799-1865), De eenigste Boete (1801).117 De tweede bewerking kwam van 
Pieter Linthorst (1757-1807), die ook al een parodie op Kotzebue en diens col-
lega Iffland had geschreven en zich in zijn voorwoord van De Hereeniging (1806) 
zeer bezorgd toonde over het slechte voorbeeld van het origineel, Menschenhaat 
en Berouw.118 Als derde is er de parodie Een Wisjewasje uit het huwelijksleven, 

115 De drie door Stock gesignaleerde Duitse bewerkingen zijn die van Ziegler, in het Nederlands vertaald 
door George Johannes Hammius en hier in 1792 en 1798 uitgegeven (Amsterdam: P.J. Uylenbroek). Die 
van Friedrich Julius Heinrich von Soden: Versöhnung und Ruhe, oder Menschenhass und Reue zweyter 
Theil-schauspiel in fünf Aufzügen (Osnabrück: s.n., 1801) (In het Nederlands vertaald en bij twee uitge-
vers uitgegeven, bij de wed. J. Doll (Amsterdam 1802) en bij J.W. Smit en W. Holtrop in hetzelfde jaar 
(Amsterdam 1802), en die van Friedrich Mosengeil, Die Wiederkehr. Schauspiel in zwey Aufzügen (Mei-
nungen: s.n., 1809) (Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 122). Klingenberg, Iffland 
und Kotzebue, noemt nog een vierde Duitse bewerking: Anon., Menschenhass und kindliche Reue nach 
Kotzebue, für Schultheater bearbeitet von einem Jugendfreunde (Magdeburg: Giesecke, 1792), waarin de 
berouwvolle echtgenote vervangen wordt door een berouwvol kind.

116 De zes Franse parodiën zijn: Anon., Les effets de la pièce Misanthrope et Repentir (s.l., s.n., 1798), Anon., 
Comment faire ou les Epreuves de Misenthropie et repentir (s.l., s.n., 1798), Anon., Jugements précipités 
ou les Suites de Misenthropie et Repentir (s.l., s.n., 1798), Anon., A tout péché miséricorde (s.l., s.n., 1798), 
Anon., Veille des Noces ou l’Après-souper de Misanthropie et Repentir (s.l., s.n., 1798), Aude/Flan/Hapdé, 
Cadet Misanthrope et Manon repentante (s.l., s.n., 1798) (Dénis, La Fortune, 446-450). De parodie op de 
Engelse vertaling The Stranger (s.l., s.n., 1798) verscheen veel later en luidde The Stranger than ever (s.l., 
s.n., 1868). De eerste opvoering vond plaats in Londen in 1798, in het Drury Lane-theater, aldus Sellier, 
Kotzebue in England, 10, 13, 14. Er is geen exemplaar van overgeleverd, aldus Thompson, A Survey, 62.

117 Amsterdam: de Wed. J. Dóll, 1801.
118 Amsterdam: s.n., 1806.
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boertig blijspel (1812) van Van Ray, waarin de plot van Menschenhaat en Berouw 
op de voet wordt gevolgd, maar de scènes en karakters zwaar worden gechargeerd 
dan wel licht verdraaid.119 Deze parodie was wel kritisch bedoeld, maar er is geen 
sprake van een eigen, alternatieve plot. Om die reden is ze eerder behandeld. De 
auteurs hadden verschillende politiek-maatschappelijke achtergronden, maar wa-
ren allen op een of andere manier in dienst van de overheid, wat past in het ge-
schetste overheidsbeleid om aandacht te besteden aan de volksopvoeding.

Het juiste einde

Een belangrijk bezwaar tegen Menschenhaat en Berouw was als gezegd het happy 
end, dat voor de recensenten neerkwam op beloonde ondeugd. Het moest de toe-
schouwers aan het verstand worden gebracht dat de afloop van Menschenhaat en 
Berouw niet thuishoorde in de sfeer van de zedenkundige roman of het moralise-
rende toneel, omdat Eulalia geen navolgenswaardig voorbeeld was. In hun bewer-
kingen lieten sommige critici daarom zien hoe het wél had moeten aflopen. In de 
reeds genoemde succesvolle Duitse parodie Eulalia Meinau, oder die Folgen der 
Wiedervereinigung (1791) van Ziegler heeft de hereniging ongelukkige gevolgen. 
Vrij snel gaat het gezin ten onder: Meinau vertrekt met vriend Horst naar Ameri-
ka en Eulalia doet een mislukte zelfmoordpoging. Dat deze bewerking ook in Ne-
derland weerklank heeft gevonden, blijkt uit het feit dat hier twee keer een Neder-
landse vertaling verscheen. Dat kan eveneens opgemaakt worden uit een reactie in 
het voorwoord van het reeds genoemde vervolg De eenigste Boete van Vernède. 
Zijn vervolg was een serieuze poging om het publiek een moreel verantwoord al-
ternatief te bieden. Het stuk werd drie keer in de Amsterdamse Schouwburg op-
gevoerd, met de première op 26 november 1801 als benefiet.120 Naar eigen zeggen 
had hij Ziegler niet geïmiteerd: 

Schoon ’er reeds een vervolg op Menschenhaat en Berouw het licht ziet, hoop ik dat 
men bij de lezing zal ontwaren dat de eenigste Boete niet van Eulalia Meinau (*) is ont-
leend. Ik had dit laatste stuk niet gelezen, voor het eerste was afgewerkt, en na het gele-
zen te hebben, is my voorgekomen, dat ik mijn onderwerp geheel verschillend van dat 
van Ziegler heb behandeld, en dus, naar den onderscheiden smaak der lezeren, de Eenig-
ste Boete, ook eenigen byval zou kunnen vinden […]. (*) Tooneelspel van F.W. Ziegler, 
door G.F. Hammius in het nederduitsch vertaald.121

Sterker nog, Vernède heeft commentaar op de afloop van Ziegers stuk en vindt 
zijn eigen werk beter:

119 Amsterdam: H. Gartman, 1812.
120 Nog een tweede en derde voorstelling op 28 en 30 november 1801. Zie: Anon., Catalogus der Tooneel-

stukken, vertoond op den Schouwburg te Amsterdam zedert Woensdag den 21 January tot en met Maan-
dag 8 september 1811 (Ex. UBA Cat. Mendes da Costa, 1501, sign. I F 58).

121 Vernède, De Eenigste boete, III.



4.6 Bewerkingen 211

Een hoofdgebrek echter myns bedunkens wordt ’er in zyn Eulalia Meinau [van Zieg-
ler] gevonden, de hoofdpersonaadjen namelyk blyven op het einde van het stuk juist in 
dezelfde betrekking tot elkander, als die waar zy zich in bevinden by den aanvang van 
hetzelve. De verschijning van Eulalia’s verleider, als zynde slechts eene episode, kan dus 
in hetzelve minder verschoond worden, dan in de Eenigste Boete, waarin dezelve nood-
zakelijk wordt tot de ontknoping.122

In De eenigste Boete arrangeert Vernède een duel tussen de als Meinau vermomde 
Eulalia en haar voormalige verleider Carel Lindenau. Zij heeft per toeval het brief-
je met de uitdaging van Lindenau aan Meinau onderschept en besluit als boete-
doening in zijn plaats het duel aan te gaan. Zij laat hierbij het leven. Zo is de komst 
van de verleider inderdaad bepalend voor de ontknoping en zo heeft Vernède 
zijns inziens Eulalia haar verdiende loon gegeven.

122 Ibidem, IV.

Afb. 17. ‘Deze kogel had 
uwe borst getroffen. ô! Myn 
hart zegt my: Eulalia, gy 
hebt welgedaan!’, roept de 
stervende Eulalia, vermomd 
als Meinau, uit. H.S. Ver-
nède, De eenigste Boete, een 
vervolg op Kotzebues Men-
schenhaat en Berouw (1801) 
(particulier bezit).
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In het Duitse cultuurgebied kreeg de parodie van Ziegler een ander staartje, dat 
ook in Nederland niet onopgemerkt bleef. De reeds genoemde Duitse criticus Jo-
hann Friedrich Schink gaf Ziegler gelijk dat de echtbreuk ondanks de verzoening 
een blijvende schaduw had moeten werpen op het huwelijk. Hij daagde Kotzebue 
vervolgens uit tot het schrijven van een eigen vervolg, waarin hij het ongelukkige 
samenleven schokkend en leerrijk moest voorstellen, zoals het een goed treurspel-
dichter betaamde. Met een dergelijk vervolg kon Kotzebue zich verdedigen en te-
gelijkertijd het succes van Zieglers treurspel teniet doen. Kotzebue schreef daarop 
Die edle Lüge (1791), dat in het Nederlands vertaald is als De edele logen (1792).123 
Hierin doet Meinau het voorkomen alsof ook hij vreemd is gegaan. Een kinder-

123 Kotzebue, Die edle Lüge (Frankfurt: s.n. 1792). Kotzebue, De edele logen (Amsterdam: H. Gartman/W. 
Vermandel/J.W. Smit, 1792). Vertaler anoniem.

Afb. 18. ‘Dat lijde ik niet!’ 
De knecht gaat de ede-
le leugen van het kinder-
meisje, zijn aanstaande, dat 
zij door de heer des hui-
zes verleid zou zijn te ver. 
Kotzebue, De edele logen 
(1792) (particulier bezit).
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meisje moet Eulalia vertellen dat het kind dat zij verwacht van Meinau is. Eula-
lia neemt het bericht treurig maar lankmoedig op. Zij onderstreept edelmoedig de 
goedheid van haar man en toont zich aan het eind niet helemaal gelukkig. Kotze-
bue vond dat het hem zo gelukt was gerechtigheid uit te oefenen zonder het paar 
te scheiden. De echtelieden stonden nu immers quitte. Toch kreeg hij geen bijval. 
In Engeland droeg het stuk ertoe bij dat zijn werk nog meer in discrediet raakte.124 
Ook in de Republiek werd gezegd dat de vervolgen niets hadden opgeleverd. In 
de woorden van Pieter Linthorst, wiens bewerking verderop aan de orde komt:

maar haar weder als echtgenoote aan te nemen, was tegen het algemeen gevoelen der 
mannen. – Men mogt de verzoening toejuigchen als een’n coup de théâtre. Maar ’er 
bleef een ledig....men was niet voldaan. Dit heeft men door Vervolgen, Berouw, Boeten, 
enz. willen verhelpen; meesterlyke handen zelven hebben zich moeite gegeven, maar 
vruchteloos....Ja, veroorloof ik my te zeggen, het te kort wierd hoe langer hoe grooter.125

Het juiste vrouwbeeld

Behalve door wijzigingen in de ontknoping propageerden de bewerkers hun ide-
aalbeeld door de volgens hen slechte en goede vrouwentypen helder tegenover 
elkaar te zetten. Via een uitspraak in De Eenigste Boete van majoor Horst maakt 
Vernède de toeschouwers duidelijk welke levenstaak hij voor de vrouw zag wegge-
legd. Eulalia en Meinau vertellen Horst dat zij na Eulalia’s misstap samen niet lan-
ger gelukkig kunnen zijn. Horst, die teleurgesteld is omdat hij aanvankelijk voor 
een verzoening heeft gezorgd, begrijpt er niets van en vraagt retorisch aan Eulalia:

Wie is gelukkiger, […] het meisje dat in den schitterendsten kring door haare schoon-
heid en bevalligheid, of misschien door opschik en gemaaktheid, de oogen aller mannen 
naar zich getrokken, en den nyd aller vrouwen verwekt heeft; […]; of de huisvader, die 
den dag met werken voor zyne vrouw en kinderen doorgebragt hebbende, zich in de 
armen eener geliefde gade begeeft; of de jonge moeder, die haaren eerstgeboornen aan 
haaren boezem in slaap wiegt?126

Met andere woorden: Eulalia laat een kans liggen terug te keren in de rol van echt-
genote en moeder, maar kennelijk is dat de onvermijdelijke straf voor iemand die 
zich zoveel op uiterlijkheden heeft laten voorstaan.

Vernède was niet de enige bewerker die het (huis)moederschap als ideaal voor 
de vrouw zag. In 1806 schreef Pieter Linthorst een bewerking van Menschen-
haat en Berouw, De Hereeniging (1806). Ook Linthorst – vanaf 1802 enkele ja-
ren gouverneur in de kolonie Guinea in West-Afrika – maakte zich zorgen over 

124 Stock, Kotzebue im literarischem Leben der Goethezeit, 122.
125 Linthorst, De Hereeniging, voorwoord.
126 Vernède, De Eenigste Boete, 55, 56.
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het verkeerde voorbeeld van Menschenhaat en Berouw. Hij geeft enerzijds een 
slecht beeld van de vrouw waarmee hij anderzijds het goede voorbeeld mooi kan 
contrasteren. Allereerst schrijft hij: ‘Daarom heb ik dit in myne Hereeniging om-
gekeerd: de aandachtige beschouwer lette (zo dit stuk ten tooneel gevoerd wor-
de,) op deszelfs indruk en gevolgen.’ In de versie van Linthorst, die overigens 
Meinau de naam Julius geeft en Eulalia de naam Carolina, is het de man (Julius/
Meinau) die zijn vrouw (Carolina/Eulalia) ontrouw is geweest en heeft verlaten. 
Linthorst wil allereerst laten zien dat het overspel van een man minder erg is (al 
zegt hij er wel bij dat hij het een misdaad vindt). Bovendien geeft hij de schuld aan 
een vrouw, namelijk aan Julius’ verleidster. Zij dient in dit stuk als afschrikwek-
kend voorbeeld. Majoor Van Zorgen (majoor Horst) krijgt als eerste van Carolina 
te horen dat zij verlaten is door haar echtgenoot. Als hij dat even later doorvertelt 
aan de anderen, geeft hij de schuld aan Julius’ verleidster, niet aan Julius zelf. Hier 
wordt dus een ander personage dan Carolina/Eulalia, maar nog steeds een vrouw, 
als negatieve factor voorgesteld, als het prototype van de onbetrouwbare, licht-
zinnige vrouw:

Verlaten, om eene lichtvaardige verleidster! Eene van die schandvlekken van het vrou-
welyk geslacht, wier adem vergiftigend, en wier oogöntmoeting gevaarelyker dan de 
treffendste bliksemstraal is. Voor zulk eene verliet hy de zo wélgevallige, verstandige, 
deugdzame vrouw!127

Ook Julius zelf legt de schuld bij zijn verleidster. Zoals Eulalia in het origineel 
komt ook hij op een gegeven moment tot een biecht. Een veelbetekenend verschil 
is dat hij daarin de slechte aard van zijn verleidster breed uitmeet. In Menschen-
haat en Berouw zegt Eulalia immers dat haar verleider zeker minder goed dan 
Meinau, maar beslist niet zo slecht was als Lovelace, de verleider in Richardsons 
roman Clarissa. De verleider treft dus nauwelijks blaam; Eulalia geeft vooral zich-
zelf de schuld. In De Hereeniging daarentegen klaagt Julius zijn nood over de ver-
raderlijke en verfoeilijke eigenschappen van zijn ‘beulin’:

Ik stortte in hare armen. Maar, ach! dat ik my in den vuurbrakende Etna, ware minder 
onzalig geweest. – Myn verleidster, arglistiger dan de deugdzame vrouw, wist zeer spoe-
dig myn’ stand, en de geen onheil duchtende Carolina, (waarvoor ik veinsde,) het geluk 
van onbewust te zyn misgunnende, was zyzelve de slangenbeet, die de onschuldige het 
leven vergiftigde. Ik gevoelde dit; myn slachtöffer weende, en myne beulin pynigde my 
met verwytingen.128

Het was de verleidster van Julius die zijn echtgenote Carolina als een kwaadaar-
dige slang het vergif toebracht door haar hun verhouding bekend te maken. Net 
als de gravin in Menschenhaat en Berouw velt Van Vredenburg, aan wie Julius dit 
alles opbiecht, het oordeel: ‘Ô Misdaad! Wat zyn uwe gevolgen verschrikkelyk!’ 

127 Linthorst, De Hereeniging, 43.
128 Ibidem, 69.
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(Ten opzichte van de lijst van personages in Menschenhaat en Berouw is Van Vre-
denburg overigens een extra karakter.) Niet majoor Van Zorgen (majoor Horst) 
maar hij is de oude vriend van Julius (Meinau). Hij vervult als gezegd dezelfde 
functie als de gravin in Menschenhaat en Berouw. Van Vreedenburg en zijn vrouw 
Amalia vervullen nog een extra functie: zij hebben een perfect huwelijk. Door 
hun optreden wordt in De Hereeniging van Linthorst de onverbreekbaarheid van 
de echtelijke staat nog meer benadrukt dan in De eenigste Boete van Vernède. De 
Van Vreedenburgs doen voortdurend uitspraken ten gunste van het huwelijk, zo-
als blijkt uit hun volgende dialoog: 

V: ik ben verre af, myne geliefde Amalia! Van de geringste voorspraak aan en gedrag te 
verleenen, dat trouwloos is. Dan, myn beste! Wy kunnen dit niet beöordeelen. Een hart, 
als het myne, éénmaal een hart, gelyk aan het uwe, ontmoethebbende, is alle verwyde-
ring onmooglyk geworden.
A: Het is daarom dat ik my de mogelykheid niet voorstellen kan, hoe een man, zyne 
wederhelft beminnende, en van haar bemind wordende, die verlate, zich van haar ver-
wyderen kan. Ik zoude, hoe verschrikkelyk het dan ook zyn moge, veeleër de dood om-
helzen, dan dat ik zoude kunne ophouden u te beminnen.129

Het contrast tussen de tegengestelde vrouwentypen – de onbetrouwbare verleid-
ster van Julius enerzijds en de trouwe echtgenote Amalia Vreedenburg ander-
zijds – doet het ideaalbeeld van Linthorst zo nog sterker uitkomen.

Alle inspanningen van de auteurs ten spijt was geen van de bewerkingen overi-
gens een lang leven op het toneel beschoren. Ze konden niet op tegen het succes 
dat Menschenhaat en Berouw nog tot diep in de negentiende eeuw zou hebben.

129 Ibidem, 51.



Afb. 19. ‘Groote bandiet!’ roept Rosamunda vertederd als Abällino zich ontmaskert als 
Flodoardo. J.H.D. Zschokke, Abällino, de groote Bandiet (1796) (particulier bezit).



5.1 Inleiding

Op acht februari 1798 verscheen een rover op het Amsterdamse toneel die de ge-
moederen danig in beroering bracht: Abällino.1 Hij is de hoofdpersoon van het 
gelijknamige toneelstuk Abällino, der grosse Bandit (1795) van Johann Heinrich 
Daniel Zschokke (1771-1748), een bewerking van diens twee jaar eerder versche-
nen roman. Het werd lovend ontvangen en in verschillende talen overgezet: niet 
alleen in het Nederlands, met Abällino, de groote Bandiet (1796), maar ook in het 
Frans, Engels, Amerikaans, Spaans en Tsjechisch.2 In New York, waar de eerste 
opvoering plaatsvond op 11 februari 1801, werd deze zelfs gevolgd door de uit-
gave van een muziekstuk: The Prussian march of Abelino.3 In de Amsterdamse 
Schouwburg bracht men het toneelstuk na de première in 1798 tot 1810 nog 28 

1 De roman kende een vervolg: J.H.D. Zschokke, Giulio de gli Obizzi (1805-1806), dat in het Nederlands 
vertaald werd door A. Fokke Simonsz als Giulio de gli Obizzi, of Aballino onder de Calabriërs (Amster-
dam: H. Moolenijzer, 1806-1807).

2 Overige Nederlandse vertalingen in 1798, 1805 en 1842. In 1802 verscheen De man in drie gedaanten, of 
de balling (Amsterdam: wed. J. Dóll), een vertaling van een Franse bewerking van Abällino door R.C. 
Guilbert-Pixeré court: L’homme à trois visages, ou le proscrit (Parijs: se vend au théatre, 1801). De inter-
nationale editiegeschiedenis is niet beschreven. Een verkenning van verscheidene internationale catalogi 
die geen volledigheid pretendeert levert de volgende titels op van (vrije) bewerkingen; twee Franse: de ge-
noemde van R.C. Guilbert-Pixeré court; Chazel Pelière, Abé lino; ou, Le hé ros vé nitien; drame en quatre 
actes, en prose, imité  de l’allemand (Parijs: s.n., 1801); één Engelse: R.W. Elliston, The Venetian outlaw. 
A drama, in three acts (Londen: s.n., 1805/New York: D. Longwerth 1806). Onzeker is of de volgende 
titel een bewerking van Abällino is: M.G. Lewis, Rugantino, or, The bravo of Venice. A grand romantic 
melo-drame, in two acts (Londen: J.F. Hughes/Hodgson, 18051 en veel meer edities/Dublin: James Char-
les, 1809/New York: D. Longworth, 1810). Verder is er een Amerikaanse: William Dunlap, Abaellino, the 
great bandit. A grand dramatic romance in five acts / translated from the German [of Heinrich Zschokke] 
and adapted to the New York theatre (New York: D. Longworth, 1802, 1807, 3e editie s.a. 1820), een 
Spaanse: D.I. de O, Abelino ó El gran bandido, drama tragico en cinco actos (s.n., s.a.) en een Tjechische: 
Anon., Abeljno, weliký zbognjk: smutná hra, w pěti gednánjch (Praag: Wildenbrunu 1816).

  Verder zijn er talloze romanvertalingen onder meer in het Frans, Engels, Amerikaans, Deens en Indisch; 
één Engelse: M.G. Lewis, The bravo of Venice (Londen: J.F. Hughes, 1805), die vertaald is in het Frans: 
P de C, Le brigand de Venise (Parijs: s.n., 1806), een Deense: Niels Thoroup Bruun, Abællino, den store 
Bandit af Itzdz (s.n., 1823) en een Indische: Anon., Pracaṇḍa bhairavamu / granthakarta, Bhamiḍipatı̄ 

 Sur̄ yanar̄ aȳ an̄  a Ś as̄ tri (Bejavā da 1922)
3 Door George Willig (Philadelphia: G. Willig, 1812-1815/ Boston: C. Bradlee, [1834-1841]).
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maal op de planken. Daarmee behoort het tot de vijf meest opgevoerde Duitse 
stukken van die periode.

Had de enorme indruk die de bandiet kennelijk op het Nederlandse publiek 
maakte misschien met zijn vervaarlijke uiterlijk van doen? Volgens de acteursaan-
wijzingen was hij in ieder geval geen aangename verschijning. Het betrof een

afschuuwlyk figuur in gedaante en karakter. Hy draagt gewoonlyk over zyn linker oog 
een pleister; gemaakte knevels, en zyn kin in een zwarte doek gewonden. Zyne hai-
ren zyn van boven onder een lederen kap by een gebonden, waarover hy nog een hoed 
draagt. Zyn gelaat is misvormd; vol doortrapte, schalkachtige fieltery; Zyn lagchen is 
een walgig grynzen; zyn vernuft een wrevelaartige boosheid. – Hy laat zyn trots door 
alles heenschemeren. Hy is altoos gluurende als een misdaadiger, en daarby even driest 
als het laagste gemeen, even gelyk de gelukkige ondeugd.4

Als we de De Roskam moeten geloven, joeg deze woeste Abällino inderdaad zo-
veel angst aan dat ‘een van onze Schryvers onder het spelen van Abällino van 
schrik hals over kop van de schellingplaats in de bak tuimelde “om zich voor het 
moordgeweer van den aartsbooswigt Abällino te beveiligen”’.5 Maar De Ros-
kam was doorgaans nogal ironisch. Kennelijk is hij verbaasd dat een fantasierijke 
verschijning als Abällino zo’n indruk kon maken op het publiek. De onhandige 
schrijver, waarschijnlijk een redacteur van De Roskam, was helemaal niet te spre-
ken over de vorm van dit stuk. Elders in het blad wordt geërgerd opgemerkt dat 
velen ‘zich byna te barsten applaudiseren op de Zonnemaagd, Abällino, Rolla’s 
dood, den Ridder Bayard en soortgelyke, waarin hen inderdaad niets anders dan 
knollen voor citroenen verkocht worden’.6 De meeste toneelcritici hadden net 
als hij commentaar op de onwaarschijnlijkheid van het verhaal. Dat gaat over de 
bandiet Abällino in de Venetiaanse Republiek van de zestiende eeuw. Hij mag er 
dan gemeen uitzien, hij blijkt al snel een moreel bewust en sociaalbewogen rover, 
die aan het einde van het stuk ook nog eens een vermomde edelman blijkt te zijn. 
Hij heeft dan inmiddels Venetië voor een staatsgreep behoed en tevens met succes 
naar de hand gedongen van de mooie Rosamunda, het nichtje van de doge. Blijk-
baar vonden de critici zijn bedrog ongeloofwaardig en helemaal niet angstaanja-
gend.

Gezien de grote opkomst lagen de toeschouwers kennelijk niet wakker van der-
gelijke bedenkingen. Hoe kon het dat de toeschouwers wél van hun stoel vielen? 
Er zijn aanwijzingen dat het stuk voedsel gaf aan het politieke debat en dat Abäl-
lino’s wederwaardigheden aanknopingspunten boden voor een associatie van het 
verhaal met de revolutionaire gebeurtenissen in Nederland.

4 J.H.D. Zschokke, Abällino, de groote bandiet, treurspel (Amsterdam: Wed. J. Dóll, 17982 (1796)), 6, ver-
taling van J.H.D. Zschokke, Abällino, der Grosse Bandit. Ein Trauerspiel nach der Geschichte dieses Na-
mens von denselben Verfasser (Leipzig/Frankfurt an der Oder: s.n., 1795). Vanaf nu: Abällino.

5 P.G. Witsen Geysbeek, De Tooneelmatige Roskam, in één-en-twintig geestige en satyrieke vertoogen nr. 
1-21 (Amsterdam: H. van Kesteren, 1799), 27.

6 Witsen Geysbeek, De Roskam, 10.
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In tegenstelling tot de toeschouwer die in de bak tuimelde omdat hij helemaal zou 
zijn opgegaan in de illusie van het stuk, moet de rest van het publiek al snel duide-
lijk zijn geworden dat de ‘afschuwelyke bandiet’ Abällino geen gewone misdadi-
ger was. Hij keert zich namelijk spoedig tegen de overige Venetiaanse bandieten. 
In de eerste scène al blijkt dat hij niet voor galg en rad is opgegroeid. Hij treurt 
in een monoloog over het verlies van zijn bevoorrechte maatschappelijke positie 
– hij is graaf – en over het feit dat hij de grote belofte die hij ooit was niet heeft 
waargemaakt:

O, waar zyn thans de gulde verwachtingen, de streelende plannen, die voorheen myn 
jeugd betoverden? – Ik ben een Bandiet, nog minder dan een bedelaar! Toen myn gryze 
vader my dikwils in verrukking in zyne armen klemde, en uitriep: “Zoon! gy zult den 
naam Obizzo nog doen schitteren;” wat dacht ik, wat gevoelde ik niet al, welke luister-
ryke uitzichten stelde myn verbeeldingskracht zich dat oogenblik voor! – en de vader is 
dood, en zyn zoon – een Venetiaanse Bandiet!7

Vervolgens zegt hij dat hij noodgedwongen het boevenpak heeft aangetrokken en 
dat hij niet meer dan een rol speelt:

De man, die het eerst zeide: ons leven is een speeltooneel, heeft de waereld gekend. 
God! Welk een rol speelde ik voorheen – en welk een rol speel ik nu? – Vrolyk genoeg 
is zekerlyk de rol, die ik vrywillig op my genomen heb, maar zal zy ook zo vrolyk ten 
einde loopen?8

Afgezien van de toespeling op de discussie over het happy end in het drama van 
die tijd, vormen deze woorden een aanwijzing voor het publiek dat Abällino niet 
is wat zijn collega-bandieten, die inmiddels zijn opgekomen, denken. Hij heeft 
zich zojuist aangesloten bij een Venetiaanse bende. Het valt zijn makkers direct 
op dat Abällino filosofeert, wat natuurlijk niet bij een bandiet paste: ‘Stil,’ zegt de 
een tegen de ander als zij Abällino in zichzelf horen praten, ‘de kaerel filosofeert 
over de menschelyke ellende.’9 Maar zij verbinden er geen conclusies aan. Op iro-
nische wijze maakt Abällino hun wijs dat hij niet bepaald is opgegroeid voor een 
hoge sociale positie: ‘Maar ik wil het u toch wel in vertrouwen zeggen, dat het my 
aan de wieg niet voorgezongen is, dat ik nog ten eenigen tyde een gradus in de Me-
dicynische Faculteit by u bekomen zou.’10 De bendeleider Matteo, die van Abäl-
lino’s gruwelijke uiterlijk onder de indruk is geraakt, trapt erin en zegt: ‘Dat wil ik 
wel gelooven. U zyn ordenslinten en hooge eerambten voorspeld.’11 Tegelijkertijd 

7 Zschokke, Abällino, 7.
8 Ibidem, 8.
9 Ibidem.
10 Ibidem, 9.
11 Ibidem.
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strijkt hij met zijn vinger langs zijn hals om een strop aan te duiden en wijst om-
hoog naar een denkbeeldige galg. Omdat het publiek al op de hoogte is van Abäl-
lino’s afkomst weet het dat Matteo door hem om de tuin wordt geleid. De aan-
wijzingen dat Abällino andere dan misdadige bedoelingen heeft stapelen zich op. 
Hij blijkt een gevoelige en moreel bewuste bandiet. Als zijn kornuiten vertellen 
over hun moorddadige verleden, laat hij zich ontvallen: ‘want openhartig gespro-
ken, somwylen gevoel ik my hier onder het hart nog zo wat beklemd, wanneer gy 
my van uw moordgeschiedenissen verhaalt’.12 Hij keurt het plegen van moorden 
af, omdat ‘wanneer de levenslamp is uitgebluscht […] men ze niet weder [kan] 
aansteeken’.13 Een kameraad antwoordt: ‘ik geloof waarachtig, gy wilt moralisee-
ren? Ha, ha, ha!’. De anderen wimpelen zijn ‘zotternyen over deugd en zonde’ af: 
‘Zotje!’ Hij is duidelijk van een ander slag. 

Waarom hij deze geheimzinnige rol speelt, blijft voor het publiek tot het einde 
toe geheim, al is het mogelijk dat hier en daar een belletje is gaan rinkelen. Abäl-
lino blijkt het alterego van Flodoardo van Florence, een jonge nobele edelman die 
een tijdje in de kringen van het hof mag vertoeven omdat Canari, de vertrouwe-
ling van de doge, het staatshoofd van Venetië, zijn vader nog heeft gekend. Hij wil 
de republiek Venetië redden van een samenzwering door een groep corrupte edel-
lieden, die de bende bandieten voor hun karretje heeft gespannen.

Maar er blijkt meer achter Flodoardo’s vaderlandsliefde te zitten. Hij is de ide-
ale burgerheld: altruïstisch, dapper, bescheiden en gevoelig. Daarmee heeft hij, 
aldus Dandoli, een van de andere vertrouwelingen van de doge, de harten van de 
Venetiaanse dames veroverd: 

Men noemt hem den Adonis van Venetiën. Zedert het half jaar, dat hy by ons woonde, 
heeft hy in de cirkels der vrouwen reeds verscheiden omwentelingen te weeg gebragt.14

Dat is ook gebeurd bij het nichtje van de doge, Rosamunda. En de gevoelens blij-
ken wederzijds. Flodoardo heeft echter één probleem: hij is verarmd als gevolg 
van een familievete, maar wil daar niet voor uit komen. Niemand behalve Cana-
ri, zijn beschermheer, kent zijn wortels. Dat doet de doge en anderen aan het hof 
er herhaaldelijk aan twijfelen of hij het vertrouwen wel verdient dat men hem op 
voorspraak van Canari heeft geschonken. Zijn ongelukkige positie komt hier-
op neer, dat hij nooit van zijn leven met zijn grote liefde Rosamunda zal kunnen 
trouwen. Alleen een hoge edelman met een groot vermogen is haar waard. Zijn 
armoede zit hem ook op politiek vlak in de weg. Alleen rijke mensen van goede, 
Venetiaanse afkomst hebben in deze stad iets in de melk te brokkelen, zoals blijkt 
uit een uitspraak van de doge: ‘De Venetiaanen hebben reden op my te smaalen, 
als ik een onbekenden vreemdeling, misschien een naakten dwaalenden gelukzoe-

12 Ibidem, 11.
13 Ibidem, 14.
14 Ibidem, 23-24.
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Afb. 20. A.M. Kamphuyzen-Snoek als Rosamunda in Kotzebue, Abällino, de groote ban-
diet (1796) (uba).
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ker tot myn vriend verheffe, hem den weg tot de glansryke eerambten in de repu-
bliek openstelle, en daarentegen myn eigen landskinderen voorbygaa.’15 Daarom 
bestaat Flodoardo’s missie naast het verijdelen van de samenzwering ook uit het 
veranderen van de oude ‘wetten en staats-etiquetten’ van de republiek, op grond 
waarvan mensen alleen worden beoordeeld en vertrouwd naar gelang hun af-
komst en bezit. Om het volbrengen van zijn private en maatschappelijke missie 
draait de plot.

Volgens Canari is er voor Flodoardo maar één manier om zijn dromen te ver-
wezenlijken:

Maar hoor my. Er is slechts één weg, die naar het hart en de hand van Rosamunda leidt, 
en deeze weg is: Verdienste by de Republiek.16

Flodoardo kijkt somber. Die weg duurt hem te lang, want veronderstelt een jaren-
lange dienst als soldaat in de oorlog tegen de Turken. Hij zucht:

Twee, drie, vier tot vyf jaaren! – Ach Canari! Gy zyt myn eenigste vriend in Venetiën, 
gy zyt myn lieve goedhartige vader, maar – bemint hebt gy, geloof ik, nooit.

En daarna zou Canari hem eerst nog als erfgenaam moeten benoemen. Rijkdom 
blijft tellen, ook al heeft hij nog zo veel verdiensten. Vandaar dat Flodoardo een 
list verzint. Hij creëert en speelt een vijand om zijn edele bedoelingen tegen af te 
zetten. De Venetiaanse Republiek wordt geteisterd door een bende bandieten, on-
der wie die ene grote: de verschrikkelijke Abällino. De doge belooft Flodoardo 
een hoge positie en de hand van zijn nichtje indien hij Venetië van de rovers ver-
lost. Niemand, noch zijn medespelers, noch het publiek, weet dat Flodoardo de 
bandiet Abällino is. Flodoardo zorgt ervoor dat hij als Abällino een verschrikke-
lijke reputatie opbouwt. Want hoe brutaler en verschrikkelijker die bekend komt 
te staan, hoe groter Flodoardo’s verdienste zal zijn als hij hem verslaat, en hoe 
meer kans hij zal hebben om zijn doelen te bereiken.

Abällino jaagt intussen zijn medepersonages de stuipen op het lijf door dreigen-
de pamfletten te verspreiden en mensen te ontvoeren, waarbij hij het doet voorko-
men alsof hij hen vermoord heeft:

Venetiaanen! Doet geen moeite om den prys te verdienen, dien de Doge en zyn Policie 
op myne ontdekking stellen zullen. Ik zelf geef my hiermede aan, en bekenne: Abällino 
was de moordenaar van Dandoli, en die hem vangt, zal ik koninglyk beloonen.17

Zijn acties geschieden zonder daadwerkelijk geweld tegen de goeden in het ver-
haal, maar dat komen zijn medespelers niet vóór de afloop van het stuk te weten. 
Zoals we gezien hebben is hij in de bende geïnfiltreerd en al vrij snel sommeert 

15 Ibidem, 101-102.
16 Ibidem, 43.
17 Ibidem, 81.
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bendeleider Matteo hem Rosamunda te doden. De opdracht is afkomstig van een 
van de samenzwerende edellieden die ooit is afgewezen door Rosamunda. Het 
gaat om een proeve van bekwaamheid van Abällino, een manier om het vertrou-
wen van de rovers te winnen. Hij moet zich als grijsaard vermommen en dan Ro-
samunda overvallen en vermoorden. Matteo zal zich in de bosjes verbergen om 
zonodig hulp te bieden. Met deze opdracht zit Abällino in zijn maag, zoals hij 
zuchtend laat blijken. Het publiek zal dat hooguit als het zoveelste teken van zijn 
hoge moreel standaard hebben gezien, want dat hij er als alter ego van Flodoardo 
moeite mee heeft Rosamunda te vermoorden, is niet bekend. Abällino openbaart 
vervolgens in een alleenspraak dat hij zich tegen zijn kompanen zal keren. Zijn 
plan is aanvoerder te worden van alle rovers en van degenen die hen inhuren, om 
zo te waken over recht en onrecht in de Republiek:

Neen! Met de schurken maak ik geen complot tegen de menschheid. Ik alleen moet de 
Republiek doen sidderen, en die veraderlyke boeven zullen binnen agt dagen hangen 
– Venetiën zal geen vyf Bandieten voeren, maar een – een eenigen. En deeze eenigen zal 
den [sic?] doge het hoofd bieden, zal over recht en onrecht in de Republiek waaken. Tot 
my alleen moeten zich dan alle die schelmen wenden, die voorheen myne spitsbroeders 
huurden om eerlyke lieden te vermoorden. […] Ha, Abällino!18

Tijdens de overval op Rosamunda wordt duidelijk dat zijn opvattingen over recht 
en onrecht te maken hebben met ongelijkheid tussen de standen. Abällino’s maat-
schappelijke idealen zijn scherper geformuleerde versies van die van Flodoardo. 
Abällino heeft de opdracht van Matteo zogenaamd aangenomen. Hij knoopt, ver-
momd als een oude man, in de openbare hoftuin een gesprek aan met Rosamunda. 
Hij vertelt haar dat zij hem doet denken aan zijn dochter, die eens verleid is door 
een man bij wie hij toen verhaal ging halen: ‘doch hy lachte, en toonde my zyn 
hoogädelyken stamboom’.19 Rosamunda reageert met: ‘Dat afschuwlyk mensch!’ 
Abällino vervolgt:

Ik bragt myne klachten voor het Gerecht, en men sprak van schadeloosstelling door 
zekere maandelykse geldsom, van onderhoud voor moeder en kind, doch meer hoorde 
ik niet. – Wat zou ik doen? [sic] Lieve hemel, wy arme menschen moeten immers wel 
zwygen, als de groote Heeren donderen;20

Hier brengt Abällino de standenkwestie onder de aandacht die ook Flodoardo be-
zighoudt. De ‘grote heren’ maken de dienst uit in Venetië. Dan fluit hij, waarop 
Matteo hem te hulp schiet. Maar Abällino doodt hem en laat Rosamunda gaan.

In een brutale confrontatie met de doge zelf, ook weer een actie van Abällino 
om de Venetiaanse bevolking angst aan te jagen, formuleert hij zijn maatschappe-

18 Ibidem, 18.
19 Ibidem, 31.
20 Ibidem, 31-32.
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Afb. 21. Samuel Cruys als Abällino die zich ontmaskert als Flodoardo. J.H.D. Zschokke, 
Abällino, de groote bandiet (tin).
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lijke ideeën nog scherper. Hij spreekt zich tegenover Gritti, zo heet de doge, uit 
voor de gelijkheid van ieder mens, ongeacht stand of rijkdom:

Vergun my ten minsten, dat ik my als Bandiet met een Doge vergelyke. Uw zyden rok en 
myn groove kiel maaken onder ons slechts een klein onderscheid. Het Purper maakt den 
grooten man niet uit, zo min als de bedelstaf den geringen. Weet gy dat niet? – Hi, hi!.21

De betekenis van de doge is tot nu toe onderbelicht gebleven. Maar de manier 
waarop hij in het stuk wordt neergezet, doet de maatschappelijke idealen van 
Abällino alias Flodoardo sterker uitkomen en helpt de toeschouwer die beter te 
beoordelen. De edellieden zien hun staatshoofd als een slapjanus, die zo snel mo-
gelijk van het pluche verwijderd moet worden. Parozzi zegt:

Ja, de Doge is een armzalig mensch; een goed soldaat mag hy zyn, maar brein heeft hy 
in ’t geheel niet. [...] Neem hem Canari, Dandoli en Flodoardo af, en hy zal daar staan 
als een schooljongen in het examen, wien men zyn thema heeft afgestoolen.22

Ook schrijven zij hem de eigenschappen en het gedrag van een tiran toe. Maar 
omdat dit alles gezegd wordt door de slechterikken in het stuk, weet het publiek 
dat het zulke uitspraken met een korreltje zout moet nemen. De doge blijft juist 
bijzonder edelmoedig. Hij bezit persoonskenmerken die hem tot een edelmoedig 
vorst maken. Dat blijkt onder andere uit zijn reactie op een van de tegenstanders 
van Flodoardo, kardinaal Grimaldi. Deze neemt ook deel aan de samenzwering. 
Omdat Flodoardo hun tegenstander is, probeert hij hem onder het aanroepen van 
de hemel te belasteren bij Gritti. Hij trekt de bedoelingen van Flodoardo in twijfel 
door de doge een valse brief in handen te spelen en zegt dan ook nog: ‘De hemel 
bewaare my, dat ik de onschuld lasteren zou.’23 Voor het publiek is al duidelijk in 
welke van beide heren het vertrouwen moet stellen: de kardinaal blijkt een huiche-
laar. De doge antwoordt hem dat hij diens aantijgingen aan het adres van Flodoar-
do niet gelooft, want ‘dan zouden wy het geloof aan de eerlykheid van hart en aan 
deugd moeten opgeeven, zelfs daar die ons uit de oogen, het gelaat en de woorden 
van den man, als is hy een Vreemdeling, minzaam toelacht – dan, Heer Kardinaal, 
wierd ’er op aarde mogelyk nooit eenige vriendschap aangegaan’.24 En met ‘met 
een toeneemende warmte’ voegt hij eraan toe: ‘Het is waarachtig oneindig schoo-
ner, zich tienmaal te laaten bedriegen, dan eenmaal het geloof aan de goedheid van 
het menschelyk hart te verliezen.’25 Toch is de doge hiermee ook weer geen voor-
beeldige vorst: hij is wat al te goedgelovig. Dit past ook in het beeld dat in de aan-
tekeningen over de karakters ‘ten behoeve van de acteurs’ wordt gegeven: ‘Hy is 

21 Ibidem, 107-108.
22 Ibidem, 59.
23 Ibidem, 93.
24 Ibidem, 95.
25 Ibidem.
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onder de zynen slechts vader, tederminnend en vertrouwelyk, goedhartig, dikwils 
tot zwakheid toe.’26

In de slotscène komt alles terecht. Flodoardo heeft de doge gevraagd een ge-
maskerd bal te organiseren in het paleis, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. 
Daarop zal hij de verschrikkelijke bandiet Abällino uitleveren zoals hij beloofd 
heeft. Op het bal komt hij binnen als Abällino. De aanwezigen slaken angstkre-
ten, de edellieden ruiken lont en willen vluchten, maar worden door de vooraf ge-
instrueerde paleiswacht tegengehouden. Flodoardo ontmaskert zichzelf. Even wil 
men hem arresteren, maar dan openbaart hij de samenzwering van de edellieden 
en zijn list om die te verijdelen. De ultieme daad van edelmoedigheid van de vorst 
is Flodoardo voor zijn bedrog vergiffenis te schenken. Even is Flodoardo bang dat 
dit niet zal gebeuren en steekt hij nog een pleitrede af waarin hij spreekt van zijn 
verdiensten voor de Republiek:

En nu, Venetiaanen! ik heb met gevaar van myn leeven den Staat gered, ik heb de rol van 
een Bandiet gespeeld, om in de vergaderingen der Godloozen intedringen, heb storm en 
regen, vorst en hitte verdraagen; ik heb, terwyl gy allen gerust slaapte, voor uwen rust 
gewaakt, en gy – gy wilt my veroordeelen? – Alles heb ik voor Rosamunde van Corfu 
gewaagd, en gy wilt ze my weigeren? Ik heb uw leven, ik heb het leven van uwe vrou-
wen, van uwe kinderen behouden. – Menschen! Menschen! en gy wilt my van het myne 
berooven?27

Rosamunda is de eerste die zwicht voor Flodoardo’s woorden, waarna ook de 
doge zijn hart laat spreken. Hij beloont Flodoardo’s verdiensten, ongeacht diens 
armoede en onzekere afkomst, en hij erkent hem als zijn zoon, dus als erfge-
naam van troon en bezit en als de echtgenoot voor zijn nicht. De doge, ‘hem wee-
nend de hand toereikende’, zegt: ‘U veroordeelen? O? ik gaf ’er myn Vorstelyke 
kroon voor, dat ik een Bandiet kon worden, zo als gy! – Groote, groote Bandiet! 
gy hebt my overwonnen, gy zyt grooter dan ik! – Neem, neem myne Rosamun-
de, neem wat ik heb, wat ik ben!’, en valt hem in de armen: ‘Myn zoon!’ Zo is zo-
wel de maatschappelijke als de liefdesmissie van Flodoardo tot een goed einde ge-
bracht, hoewel het maatschappelijke vertoog aan het slot wel behoorlijk naar de 
achtergrond is verdrongen. Het effect is weliswaar dat een arme jongen met een 
prinses mag trouwen, maar dat blijft een uitzondering. Er wordt nergens in het 
algemeen gerept van de gelijke rechten voor alle standen. Rosamunda heeft het 
laatste woord. Abällino omarmend roept zij uitgelaten van vreugde uit: ‘Groote 
Bandiet!’28

26 Ibidem, 5.
27 Ibidem, 196.
28 Ibidem, 200.
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5.3 Duitse receptie

Het toneelstuk Abällino is als gezegd gebaseerd op Zschokkes gelijknamige ro-
man Abällino, der grosse Bandit (1793), die zo populair was dat hij al gauw be-
sloot er een toneelversie van te maken.29 Ook het stuk was op eigen bodem suc-
cesvol. De recensent van de Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek was ondanks 
enkele poëticale op- en aanmerkingen positief en hij voorspelde een goede ont-
vangst: ‘Wir zweifeln auch nicht, dass das Stück auf der Bühne schon Glück ge-
macht haben werde, noch ehe unsere Empfehlung ins Publikum kommen kann; 
denn es ist gut für die Kasse des Schauspieldirectors berechnet.’30 Het ging inder-
daad ‘mit Geräusch über die meisten Bühne Deutschlands’.31 En in Zschokkes la-
tere werken staat ter aanprijzing steevast ‘vom Verfasser des Abällino’ op de titel-
pagina. In 1805 schrijft Zschokke nog een vervolg, getiteld: Giulio Obizzi, oder 
Abällino unter den Kalabresen, waarin de held als een voorbeeldig staatshoofd 
optreedt. Er zouden verder vele bewerkingen en imitaties van andere schrijvers 
verschenen zijn, waarnaar nog weinig onderzoek is gedaan.32 In ieder geval kwam 
Gottlieb Bertrand met Zoresco von Genua. Eein Seitenstück von Abällino (1808), 
maar daarover is niet meer bekend dan de titel.33

Over de bewerking Die Heldin der Vendée, Ein weiblicher Abällino (1801) van 
H.F. Schmieder is wel wat geschreven.34 Schmieder brengt het verhaal over Abäl-
lino in verband met de Franse Revolutie. Hij heeft de handeling van het stuk ver-
plaatst naar de Franse Vendée ten tijde van de opstand van de boeren tegen hun 
revolutionaire landgenoten, die tussen 1793 en 1796 uitgroeide tot een gruwelijke 
oorlog met honderden doden.35 Aanvankelijk hadden de boeren de revolutie nog 
gesteund, maar toen de kerk aangevallen werd en de dienstplicht werd ingevoerd, 
was men naar de contrarevolutionairen overgelopen. Schmieders vrouwelijke 
Abällino komt uit de Vendée en is van republikeinse huize. Haar vader is een re-
publikeinse generaal die onder vuur ligt van de royalisten, de aanhangers van ko-
ning en adel. Zij wordt overvallen door een bende bandieten, die tot de vijand, de 
royalisten, behoren. Om haar leven te redden schaart zij zich aan hun kant en leeft 
verder als rover. Men dwingt haar met de roverhoofdman te trouwen, maar vlak 
voor de huwelijksvoltrekking wordt zij gered door een Vendeese soldaat, met wie 

29 A.G. Murphy, Banditry, Chivalry, and Terror in German Fiction (1790-1830) (Chicago 1935), 5.
30 F. Nicolai, Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek (Berlijn/Kiel/Stettin 1793-1806), 24e Band (1796), deel 

2, 554-555.
31 Allgemeine Deutsche Biographie, 451, lemma ‘Zschokke, Johann Heinrich Daniel’. Volgende edities in 

1796, 1799, 1806, 1828, 1994.
32 Murphy, Banditry, 7.
33 G. Bertrand, Zoresco von Genua: Trauerspiel in fünf Aufzügen. Seitenstück zu Zschokke’s Abällino, freie 

Bearbeitung (Braunschweig: s.n.,1808).
34 C. Müller-Fraureuth, Die Ritter- und Räuberromane (Hildesheim 1965), 74-75.
35 Over de opstand in de Vendée: R. Secher, Le génocide franco-français: la Vendée-vengé (Parijs 1989); A. 

Gérard, La Vendée 1789-1793 (Seysell 1992).
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zij vervolgens nog talloze avonturen beleeft.36 Het verband tussen Abällino en de 
contemporaine politieke gebeurtenissen werd in de Duitse receptie onderkend. 
In de Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek wordt Die Heldin een ‘Revolutions-
roman’ genoemd.37 Helaas velt de recensent slechts een artistiek oordeel over het 
werk. Hij positioneert zich niet in het politieke debat door deze bewerking bij-
voorbeeld te vergelijken met het origineel.

In 1797 was het volgens Murphy gedaan met de opgang van Abällino in Duits-
land.38 Het stuk werd in populariteit overtroffen door de roverroman van Chris-
tian August Vulpius (1762-1827): Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann. Eine 
romantische Geschichte unsers Jahrhunderts. Maar het is nog lang daarna als voor-
beeld blijven gelden van een succesvol roververhaal en werd nog in de twintigste 
eeuw op nieuw uitgegeven en nagevolgd.39

5.4 De Nederlandse toneelkritiek

De Nederlandse toneelcritici vonden het ‘treurspel’ Abällino, de groote bandiet 
(1796) zo slecht dat zij het nauwelijks een beoordeling waard achtten. Zo wilde 
Barbaz zich er in zijn Amstels Schouwtoneel (1809) niet mee bezighouden, want 
‘Ik heb reeds meermalen, wanneer stukken beneden de kritiek waren, van de-
zelven stilgezwegen, en zal het ook, om de zelfde reden, van het genoemde stuk 
doen, dat zeker wel het ongerymdste is van alles wat Duitschland sedert eenige ja-
ren heeft opgeleverd.’40 Voor recensenten die zich er toch over uitlieten was het 
voornaamste bezwaar de onwaarschijnlijkheid van het verhaal, zoals bij de toneel-
recensent van de Vaderlandsche Bibliotheek: 

Zelfs wordt er in dezelve menigmaal tegen het waarschijnlijke, ja zelfs tegen het moog-
lijke grovelijk gezondigt. aballino vooräl is eene reusächtige hersenschim, die, buiten 
de ongeregelde verbeelding van den Dichter, geen aanwezen hebben kan. Ze schijnt 
voor het naast te huis te hooren, onder de sprookjes, die de meiden aan de kinderen 
plagten te verhalen, om dezelve, in het afwezen van de moeder, stil te houden.41

36 Deze inhoudsbeschrijving staat in Müller-Fraureuth, Die Ritter- und Räuberromane, 74-75.
37 Over deel 1 van de roman zie: Nicolai, Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek 69e Band (1802), deel 2, 358-

358 en 85e Band (1803), deel 1, 71.
38 Murphy, Banditry, 7.
39 J.H.D. Zschokke, Abällino, der große Bandit. Mit einem Nachwort herausgegeben von J. Morlo (St. In-

gbert 1994); Een kinderboek: P. Brock, Gestatten – Oskar (Berlijn 1969, 198612), waarin Oskar Sieben-
hüner in een oude zwarte kist de rovertaal van de bandiet Abällino vindt, een roverclub opricht en deze 
moeilijke taal aanleert die geen volwassene kan verstaan.

40 A.L. Barbaz, Amstels Schouwtoneel nr. 1-86 (Amsterdam: Willem van Vliet, 1808-1809), 347. Zie ook: 
Witsen Geysbeek, De Roskam, 63.

41 Anon., Vaderlandsche Bibliotheek VIII (Amsterdam: s.n., 1796), deel 1, 618-619.
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Toch is er ook een toneelrecensent die zich om andere dan dergelijke poëticale za-
ken lijkt druk te maken. Hij toont zich ongerust over de maatschappelijke impact 
van het ‘sprookje’. Het betreft een opmerking in De Tooneelkijker, die in 1816 
terugblikt op het repertoirebeleid van de Schouwburg in de afgelopen decennia:

Maar bij de groote Staatsomwenteling van dat Jaar [1795], die ook ten gevolge had een 
omwenteling in het Bestuur van de Schouwburg, werden de Stukken in Dichtmaat, 
als van betere afkomst, en dus met Aristocratie behept, geremoveerd. Nu kwam er een 
stroom van Proza-stukken. De Duitsche raakten toen in de smaak [...] Men schaamde 
zich niet, eenen verfoeijelijken Aballino alle standen van de Maatschappij te zien aan-
tasten, […].42

Net als in de Duitse receptie, legt De Tooneelkijker een verband met de contem-
poraine politieke ontwikkelingen. De criticus suggereert dat in Abällino de actu-
ele bedreigingen van het Ancien Régime worden voorgesteld en geeft daarmee im-
pliciet een verklaring voor de bloeiende receptie van het stuk. Bij nadere analyse 
van Abällino blijkt inderdaad dat het voor het publiek aanknopingspunten bood 
om het met de Nederlandse revolutionaire gebeurtenissen te verbinden. Het is 
zeer waarschijnlijk dat het stuk voedsel gaf aan het politieke debat.

5.5 Achtergrond

Revolutionaire bandieten

Die politieke lading van het stuk is in de literatuur- of cultuurgeschiedenis tot nu 
toe nauwelijks opgemerkt of in ieder geval veronachtzaamd. Net als de andere 
in dit boek besproken stukken is Abällino door Duitse literatuurhistorici afge-
daan als een spannend avonturenverhaal dat toegankelijk vermaak bood.43 Of 
als een verhaal waarin de toeschouwers zich goed konden inleven omdat het een 
vertrouwde, zij het gestileerde versie van de dagelijkse werkelijkheid gaf, waarin 
bandieten inderdaad alle stegen en wegen onveilig maakten.44 Escapisme mag nog 
steeds als uitleg voor het succes gelden, maar de fascinatie van het publiek voor 
het stuk kan er toch niet volledig door verklaard worden. Daarmee doen de litera-
tuurhistorici zowel het toneelstuk zelf als de receptie ervan te kort. Abällino gaat 
over een politieke samenzwering, zelfs over een op handen zijnde revolutie, die 

42 A. van Halmael, De Tooneelkijker, (Amsterdam: S. Delachaux, 1816-1819) I (1816), 26.
43 Zie, ook speciaal over Abällino, bijvoorbeeld: P. Nusser, Trivialliteratur (Stuttgart 1991), 88-95; Murphy, 

Banditry, 5-7; R. Simanowski, Die Verwaltung des Abenteuers. Massenkultur um 1800 am Beispiel Chris-
tian August Vulpius (Göttingen 1998), 168-170.

44 Nusser, Trivialliteratur, 4-6; over banditisme in Nederland zie: F. Egmond, Banditisme in de Franse Tijd. 
Profiel van de grote Nederlandse bende 1790-1799 (Soest 1986), passim.
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op het laatste moment verijdeld wordt. Het stuk draait om een andere verdeling 
van geld, goederen en macht in de republiek Venetië. Het kwam op de planken in 
een tijd waarin het Ancien Régime overal in Europa onder vuur lag en samenzwe-
ringen en revoluties aan de orde van de dag waren. Het verlangen naar exotisch 
avontuur of het gevoel van onveiligheid op straat was dan ook vast niet de enige 
oorzaak van de warme ontvangst van Abällino.

In de literatuur over de roverstukken wordt dus vreemd genoeg geen verband 
gelegd met de contemporaine woelige omstandigheden.45 Weliswaar merkt men 
op dat de rovers als beschermers van de armen optraden en dat de roververhalen 
daarom zo populair waren, maar politieke observaties koppelt men hieraan niet.46 
De herkenbaarheid reikte echter veel verder. De intrige over maatschappelijke ge-
lijkheid tussen arm en rijk moet menig toeschouwer in de roerige periode rond 
1800 het hoofd op hol hebben gebracht. Het blijkt zelfs dat in de strijdende per-
sonages partijen herkenbaar waren die ook in de Nederlandse revolutietijd tegen-
over elkaar stonden. Voor we de bewerkingen van het stuk hierop napluizen, be-
lichten we eerst een aantal algemene elementen in Abällino die de toeschouwers 
aan eigen ervaringen van oorlog en revolutie konden doen denken. Dat gold ove-
rigens ook voor de Duitse toeschouwer. Want ook al kwam het in Duitsland niet 
tot revolutie, de dreiging werd ook daar gevoeld.47

Het is mogelijk dat (een deel van) het publiek bekend was met de achtergrond 
van de schrijver Zschokke en deze in de interpretatie van het stuk verdisconteerde. 
Zschokke had al veel titels op zijn naam staan die altijd snel in het Nederlands wer-
den vertaald.48 Het leven van de in Magdenburg geboren en getogen schrijver, die 
toen hij in de twintig was naar zijn droomland Zwitserland emigreerde, stond in 
het teken van de Verlichting en van de verheffing van het volk. Over zijn politieke 
sympathieën was Zschokke zelf ambivalent. In de Historische Denkwürdigkeiten 
(1803-1805) beweert hij boven de partijen te hebben gestaan, maar eerdere uitspra-
ken over de Franse Revolutie en zijn activiteiten voor de democratische beweging 
in Zwitserland doen anders vermoeden. Sterker nog, hij was een rechtgeaard pa-
triot die voor de vrijheid van het volk en tegen het absolutisme streed.49 Met deze 
informatie over de auteur zullen de toeschouwers eerder geneigd zijn geweest om 
Abällino’s wederwaardigheden te verbinden met de politieke situatie in eigen land.

45 Ibidem.
46 Nusser, Trivialliteratur, 68-69.
47 H. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1700-1815 (München 1989), 353 e.v.
48 Zie stcn en picarta.
49 Over de discussie zie: H. Böning, Heinrich Zschokke und sein ‘Aufrichtiger und wohlerfahrener Schwei-

zerbote’. Die Volksaufklärung in der Schweiz (Bern 1983), 24.
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Het Venetiaanse decor

Het Italiaanse decor was daarbij verre van een belemmering. Integendeel, Vene-
tië was in politiek opzicht niet zo exotisch als sommige literatuurhistorici doen 
voorkomen. Deze kleine republiek functioneerde namelijk al eeuwenlang als een 
voorbeeld in politieke theorieën over de republikeinse staatsvorm, ook bij Ne-
derlandse schrijvers als de gebroeders Pieter (1618-1685) en Johan (1622-1660) 
de la Court en Spinoza.50 Van de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw was 
zelfs sprake van een heuse Venetië-mythe. De Italiaanse stadsstaat was, naast on-
der andere Genua en de Zwitserse kantons, een van de bekendste nog bestaande 
republieken in de wereld en lag bovendien in Italië, de bakermat van de stadsstaat 
Rome. Sinds Niccolò Machiavelli (1469-1527), Florentijns staatsman en vader van 
de republikeinse theorie, werden meerdere soorten republieken onderscheiden. 
Venetië behoorde tot het type van de aristocratische republiek. De regering werd 
gevormd door een elite van inlandse adel en bestond uit drie instanties: de raad 
van tienmannen, de grote raad van volksrepresentanten, waarin automatisch alle 
edellieden van minimaal 25 jaar zitting hadden, en de doge, het staatshoofd, wiens 
macht door beide andere instanties ingeperkt werd.51 Omdat iedereen door elkaar 
gecontroleerd werd kon Venetië niet geteisterd worden door individuele machts-
politiek. Om deze zogenaamde ‘mixed constitution’ werd de Venetiaanse staats-
inrichting in de eerste plaats geroemd.52 Zo kwamen namelijk algemeen belang en 
verdiensten voor de republiek, enkele kernwaarden in de republikeinse staatsthe-
orieën, voorop te staan. Een tweede bewijs voor het Venetiaanse succes zag men 
in zijn duurzaamheid: het land bestond zonder strubbelingen al sinds de val van 
het Romeinse rijk. Ten derde zou er geen corruptie heersen.53 Om deze eigen-
schappen stond Venetië in heel Europa bekend, ook in de Republiek.54

Voor de toeschouwers moet meteen duidelijk zijn geweest dat Abällino’s Ve-
netië op sommige (maar niet op alle) punten aan het geschetste beeld voldoet. Het 
had eveneens een doge, een raad van tienmannen (de vertrouwelingen van de doge 
Canari en Dandoli) en de edellieden als volksrepresentanten. Politieke stabiliteit 
en onderlinge eendracht kende het Venetië van Zschokke echter niet. Belangrijk 
voor de context van Abällino is dan ook de kentering in het positieve beeld van 
Venetië die vanaf circa 1700 in de politieke geschriften optrad, een kentering die 

50 E.O.G. Haitsma Mulier, The myth of Venice and the Dutch republican thought in the seventeenth cen-
tury (Assen 1980), m.n. hoofdstuk 4 en 5; D. Wootton, ‘Ulysses bound? Venice and the Idea of Liberty 
from Howell to Hume’, in: D. Wootton (red.), Republicanism, liberty, and commercial society, 1649-1776 
(Stanford 1994), 341-368, aldaar 341, 347.

51 D.W. Carrithers, ‘Not so virtuous Republics: Montesquieu, Venice, and the Theory of aristocratic Repu-
blicanism’, in: Journal of history of ideas 52 (1991), 245-268, aldaar 250; Wootton, ‘Ulysses bound’, 342.

52 Carrithers, ‘Not so virtuous Republics’, 242.
53 Ibidem, 242-243.
54 S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995), 145, 
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in de tweede helft van de achttiende eeuw met Montesquieus invloedrijke Esprit 
des lois, dat ook in de Nederlandse Republiek bekendheid genoot, zijn beslag had 
gekregen.55 Zo was in de jaren dat Abällino opgevoerd werd de anti-mythe toon-
aangevend geworden in zowel het Europese als het Nederlandse politieke debat. 
Volgens dit negatieve beeld had Venetië ook haar problemen gekend en verkeerde 
de bondsstaat allang niet meer in politiek evenwicht. Deze malaise werd voorna-
melijk geweten aan weelde, corruptie en sociale verlamming.56 Zo kende het een 
weelderig hofleven met een doge die naast zijn schoenen liep en zijn hofperso-
neel almaar uitbreidde. En dat terwijl volgens de diverse theorieën gematigdheid 
een van de deugden was waar een degelijk republikeins bewind op stoelde. Werd 
daaraan niet voldaan dan getuigde dat van een gebrek aan moraal, wat eerlijk be-
stuur belemmerde. Ook was er kritiek op het feit dat men niet mocht samenscho-
len en zich niet met buitenlanders mocht inlaten.57

Met deze kennis in het achterhoofd was het voor de gemiddelde toeschouwer 
niet moeilijk de politiek ontvlambare situatie in het toneelstuk te herkennen als de 
contemporaine ontluistering van de Republiek Venetië. Ook Zschokkes Venetië 
dreigt immers ten onder te gaan aan weelde, corruptie en beslotenheid. Zo hebben 
de edellieden hun mond vol over het hof dat veel te kwistig is in zijn uitgaven. Fa-
lieri zegt over de doge: ‘En trotsch, als een boer, dien men in purper gekleed heeft. 
Hy is onverdraaglyk. Merkt gy dan in ’t geheel niet, hoe hy dagelyks zyn hofstoet 
vermeerdert?’58 Deze houding heeft corruptie tot gevolg, aldus de edellieden, die 
hem despotische trekjes toeschrijven:

En welk een macht hy zig overal aanmatigt! De Signora, de Quaranti, de Procurato-
ren van St. Marco, de Avogadori willen en wenschen nooit iets anders, dan wat Gritti 
behaagt. Zy hangen allen van de draaden zyner luimen af, als marionetten, die hunnen 
houten koppen schudden of buigen, na dat zy getrokken worden.59 

Verder hanteert de doge strenge wetten, die met behulp van een repressief over-
heidsapparaat gehandhaafd worden. Het is amusant hierbij even te denken aan 
Zschokkes persoonlijke ergernis over de intensieve politiecontroles die de over-
heid in Zwitserland liet houden.60

Behalve bij de doge, heerst ook bij de adel een zucht naar weelde, wat leidt tot 
corrupt gedrag. De raadsheren Dandoli en Canari, die hun sporen verdiend heb-
ben in de oorlogen tegen de Turken, klagen dat de jonge edelmannen tegenwoor-

55 Over deze ontwikkeling en de betreffende theoretici zie: Wootton, ‘Ulysses bound’. Over de bekendheid 
van Montesquieu in de Republiek: Klein, Patriots republikanisme, 32.

56 Wootton, ‘Ulysses bound’, passim; Klein, Patriots republikanisme, 231-232.
57 Wootton, ‘Ulysses bound’, 353, 357.
58 Zschokke, Abällino, 60.
59 Ibidem.
60 W. Ort, “Die Zeit ist kein Strom”. Heinrich Zschokke als Zeitschriftenmacher in der Schweiz (Bern 1998), 
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dig maar slampampers zijn, verweekt door genot en te beroerd om zich voor het 
landsbelang in te zetten. Dandoli zegt tegen de doge dat hij hem als dappere oud-
oorlogskameraad niet mag prijzen: ‘Dat mogen uwe hofjonkers doen, die nog 
nooit kruid gerooken hebben, en voor Venetiën en Andreas Gritti streeden.’61 En 
verder klaagt hij: ‘Och, wat zyn de meesten? Helden by schuimende pokaalen; 
Helden in het strydperk der liefde, ontzenuwde uitgeteerde jonkertjes, slap van 
ziel en zwak van ligchaam.’62 Wat Gritti en zijn raadsheren niet weten, is dat het 
egoïsme van deze jongemannen zich niet alleen uit in zucht naar genot en het nala-
ten van heldendaden voor het vaderland, maar ook in het beramen van een staats-
greep, kortom in corruptie van het ergste soort. Zij zijn onder het voorwend-
sel het volk van de onderdrukking te bevrijden alleen maar uit op macht: ‘[Wij] 
Zweeren in dit plechtig uur, by ons leven, by onze zaligheid, dat wy in den aan-
staanden nacht, den nacht van het albeslissend lot, het volk verlossen willen van de 
rampen die hun drukken,’ spreekt de kardinaal, ook een lid van de samenzwering, 
plechtig uit. De anderen herhalen: Dat zweeren wy!’63 zij noemen zich patriotten 
en vrijheidsminnaars en draaien de doge een rad voor ogen. Falieri zegt: ‘En hy 
is met lyf en ziel aan ons verkleefd. Zekerlyk heb ik hem veel van onze edele ver-
hevene oogmerken, van ons patriottisme, van onze vryheidszucht moeten voor-
zwetzen […].’64 Zij vergelijken zichzelf met Catilina, de Romeinse staatsman die 
in de eerste eeuw voor Christus een mislukte samenzwering beraamde tegen Cice-
ro. Overigens werd deze geschiedenis ook vaak aangehaald in republikeinse theo-
rieën. Parozzi roept: Bravo, heer broeder! Wy speelen den Catalina te Venetiën!’65

Abällino en de Nederlandse revolutie

Zschokkes Venetië komt overeen met het eigentijdse Venetië als corrupte aristo-
cratische republiek, maar de herkenning door het publiek ging ongetwijfeld ver-
der. Er viel ook gemakkelijk een parallel te trekken met de Republiek. Republie-
ken met een langere geschiedenis dan de Nederlandse werden niet voor niets vaak 
als voorbeeld genoemd door politieke commentatoren hier te lande.66 Weelde en 
corruptie in het staatsbestuur waren onderwerp van openbaar debat. De patri-
otten hekelden de verkwistingen aan het stadhouderlijk hof, dat zich onder het 
voorwendsel niet bij de overige Europese staatshoofden achterop te kunnen raken 
eenzelfde luxe hofleven permitteerde.67 Dit idee werd versterkt door de prinsen-

61 Zschokke, Abällino, 19.
62 Ibidem, 20.
63 Ibidem, 161.
64 Ibidem, 62.
65 Ibidem.
66 Klein, Patriots republikanisme, 209, 240.
67 Ibidem, 144-145.
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titel van stadhouder Willem V.68 Ook de corruptie van de Venetiaanse edellieden 
was naar de Nederlandse situatie te vertalen. Deze heren deden het publiek vast 
denken aan de zogenaamde aristocratische patriotten, die onder het mom van de-
mocratische idealen op het pluche terecht wilden komen of daar wilden blijven 
zitten. De term ‘aristocraten’ had in de Nederlandse revolutie een pejoratieve be-
tekenis en werd niet exclusief voor lieden van adel toegepast maar betekende ‘men-
sen die hetzelfde immorele gedrag vertoonden en desinteresse in bevolking en heil 
voor het vaderland’.69 Kortom, een scheldwoord dat stond voor trots, heers-
zucht en overdaad. Ook patriotten onderling slingerden elkaar dit woord naar het 
hoofd. Verraad en samenzwering waren overigens een terugkerend fenomeen in 
revolutionair Europa. Men denke aan de kogel die de Zweedse koning Gustaaf iii 
trof tijdens een – nota bene – gekostumeerd bal in 1792. Toen Abällino voor het 
eerst werd opgevoerd waren ook in de Bataafse Republiek de complottheorieën 
aan de orde van de dag.70 Zo konden de toeschouwers bijna niet anders dan Abäl-
lino’s avonturen associëren met de contemporaine politieke omstandigheden.

Revolutionaire cultuur

Om nog duidelijker te maken dat het in de receptie van het stuk niet alleen om 
een nostalgische of exotische voorstelling van een Italië vol edele rovers zal zijn 
gegaan, volgen hier nog enkele elementen uit het stuk die eigen zijn aan een revo-
lutionair proces: de functie van de pers en de beeldtaal die daarin gebruikt werd. 
Het zijn onderdelen van de revolutionaire cultuur of de ‘taal van de revolutie’ in 
ruimere zin, zoals cultuurhistoricus Joost Rosendaal deze beschreven heeft.71 Hij 
schaart er ook het genootschapswezen, feesten en rituelen onder, maar omwille 
van de ruimte zal daar niet op ingegaan worden. Hier gaat het om de beïnvloeding 
van de publieke opinie door middel van het woord.

Abällino’s handelwijze om via pamfletten zijn idealen kenbaar te maken verge-
makkelijkte de vergelijking met de contemporaine situatie. Het raadslid Dandoli 
brengt verslag uit aan de doge:

In deezen zelfden nacht, waarin de gehuurde moordenaars door Flodoardo’s kloekheid 
wierden opgevangen, heeft de aartsbooswicht Abällino aan de voornaamste standbeel-
den, hoeken van straaten en openbaare gebouwen der stad een manifest aangeslagen, dat 
alle de inwooners een killen schrik op het lyf jaagt. Met uw verlof zal ik het voorlezen.72

68 Ibidem.
69 Ibidem, 228-243; J. Rosendaal, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (Nijmegen 

2003), 487-497.
70 S. Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 (Amsterdam 

1989), 328.
71 Rosendaal, Bataven, 455-573; N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar mo-

derniteit 1750-1900 (Amsterdam 2004), 187, 210 e.v.
72 Zschokke, Abällino, 48.
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Het is geen toeval dat Zschokke Abällino zo laat handelen. Het verspreiden van 
pamfletten en andersoortig drukwerk behoorde tot de basisinstrumenten van po-
litieke meningsvorming en propaganda in heel revolutionair Europa. Het moet 
voor het publiek een directe verwijzing zijn geweest naar het dagelijkse leven, 
waarin het werd doodgegooid met uiteenlopende politieke geschriften. 

Daarbij lijkt de handelwijze van Abällino erg op die van de Nederlandse patri-
otten. Met veel bluf en bravoure spijkert Abällino zijn boodschap aan de muren 
en deuren van Venetië en maakt daarmee een diep indruk op de doge. Deze rea-
geert verontwaardigd en angstig: ‘Welk een mensch is dat, die zo vermeten met 
onze regering den spot dryft, de wetten lachgend onder zyne voeten treedt, Gods 
wreekende gerechtigheid veracht, en de wisselvalligheid van zyn helsch geluk niet 
vreest?’73 Vergelijk dat eens met de reactie van de Nederlandse regenten op de be-
roemde ‘Operatie Inktkoker’ in 1793.74 In een gigantische actie werd op grote 
schaal het al oudere manifest Aan het volk van Nederland (1781) verspreid van 
wijlen Joan Dirk van der Capellen tot den Pol (1741-1784). Daarmee werd niet al-
leen een groot publiek bereikt, maar gaf men aan de tekst de statuur van een de-
creet van overheidswege. Net als de bewindslieden in Zschokkes Venetië, waren 
de Nederlandse regenten geschokt door deze vergaande brutaliteit.75

Niet alleen het gebruik van het gedrukte woord, ook de taal en de stijl van het 
toneelstuk zelf moet de Nederlandse toeschouwers bekend zijn voorgekomen. 
Het publiek zal veel van de woordkeuze en de beeldspraak hebben herkend uit 
patriotse pamfletten. Het gaat om de sterke, polariserende beschrijvingen van de 
verschillende partijen en hun doelstellingen die typerend zijn voor revolutionaire 
tijden. Men zette de eigen zaak af tegen die van de tegenstanders door middel van 
zwart-wit-voorstellingen ‘in extremis’.76 De Nederlandse patriotten bijvoorbeeld 
noemden de orangisten ‘duivels’.77 Over de connotatie van de aanduiding ‘aristo-
craat’ hebben we het al gehad.78 Er zitten in het stuk meer van dergelijke bekende 
manieren om het kwaad te verbeelden. De samenzweerders in het stuk – de ro-
vers, de edellieden en de kardinaal – worden overduidelijk in een kwaad daglicht 
gesteld. Zij komen naar voren als dronkaards en geilaards, paradoxaal genoeg bij 
monde van iemand uit hun eigen kring, Parozzi: ‘Wat voeren wy toch uit. Wy leg-
gen [sic] in wynhuizen en bordeelen te zuipen en te speelen, storten ons in een zee 
van schulden, waarin wy ten langen lesten nog zullen moeten verdrinken.’79 Ook 
de edellieden blijven tijdens hun ‘arbeid’, de voorbereiding van hun staatsgreep, 

73 Ibidem, 81.
74 Rosendaal, Bataven, 554
75 Ibidem.
76 Ibidem, 458 e.v.
77 J. Rosendaal, De Nederlandse revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799 (Nijmegen 2005), 124, 

130.
78 Rosendaal, Bataven, 489-497.
79 Zschokke, Abällino, 60.
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goede vrienden van de fles: ‘Holla broeders, nu de kelken nog eens ten boorde 
vol geschonken. Zo als nu, zitten wy niet weder by elkanderen, dan na volbrag-
ten arbeid. […] Bravo; bravo! Wy moeten nog eens drinken!’80 Dan omringen zij 
volgens de regieaanwijzingen de tafel, die volledig met wijnflessen en glazen is ge-
vuld. Ook door hun tegenstanders, bijvoorbeeld Dandoli, worden zij van deze 
onbetamelijke bezigheden beschuldigd: ‘Deeze mannen, met hun bleek, taankleu-
rig gelaat, holle blikken en blaauwe kringen onder de oogen, kunnen geen vlesch 
ongeopend, geen vrouwen ongemoeid laaten.’81 De associatie met dronkenschap 
en promiscuïteit was een bekende vorm van zwartmakerij of desacralisering in 
de Nederlandse revolutie.82 Overigens maakten zowel patriotten als orangisten 
er gebruik van.83 Er bestonden talloze spotprenten van stadhouder Willem de 
V als dronken Bacchus. En volgens de orangisten zouden de Franeker patriot-
ten in 1787 op hun vlucht naar Amsterdam diep in het glaasje hebben gekeken.84 
Ook infantilisering was een vorm van desacralisering. We hebben al gezien dat de 
edellieden de doge op hun beurt afschilderden als een domme schooljongen, die 
zij gemakkelijk om de tuin konden leiden.85 De prins van Oranje was eveneens 
slachtoffer van dergelijke aantijgingen van patriottenzijde.86

Dan is er nog de kardinaal, die wordt neergezet als een huichelaar. Hij is niet 
eerlijk en speelt een spelletje met de doge en het Venetiaanse volk. Hij is immers 
van plan om onder het voorwendsel de democratie te dienen zelf aan de macht te 
komen. Hij fungeert als dankbaar object van het antiklerikalisme dat in met name 
Frankrijk de kop opstak en dat Zschokke tot deze karakteruitbeelding geïnspi-
reerd zal hebben. Ook in Nederland werden geestelijken – zowel priesters als 
dominees – door patriotten op de korrel genomen en ervan beschuldigd het volk 
dom te willen houden en af te keren van de Verlichting.87 Het Nederlandse pu-
bliek kon het negatieve beeld van de kardinaal dus wel plaatsen. Een verschil met 
Frankrijk was wel dat niet alle geestelijken er hier slecht vanaf kwamen. Het an-
tiklerikalisme van de Nederlandse patriotten was overigens niet algemeen. In de 
christelijk geïnspireerde Nederlandse revolutie konden sommige bedienaren van 
het Woord, namelijk zij die de omwenteling een warm hart toedroegen, de goed-
keuring van de patriotten wel wegdragen.88

Duidelijk is wie in Abällino de protagonisten zijn. Ze zijn knap van uiterlijk, 
spreken alleen maar edele bedoelingen uit, verrichten slechts goede daden en wor-

83 Ibidem, 162.
81 Ibidem, 21.
82 Rosendaal, Bataven, 467.
83 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 146.
84 Ibidem; Rosendaal, Bataven, 473.
85 Zie inhoudsbeschrijving in dit hoofdstuk.
86 Rosendaal, Bataven, 467.
87 Ibidem, 481; Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 153.
88 Rosendaal, Bataven, 478; Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 148
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den door anderen bewonderd. Flodoardo bijvoorbeeld is volgens de regieaanwij-
zingen een ‘schoon edelman’. Volgens Iduella, Rosamunda’s chaperonne, heeft hij 
‘veel inneemendheid in zyn voorkomen, veel bekoorlykheid in zyn omgang, veele 
schoone trekken in zyn karakter’ en handelt hij uit liefde voor het vaderland. Hij 
zet zijn leven op het spel door de opdracht van de doge aan te nemen en Venetië van 
de bandieten te bevrijden, met name van die ene grote, zeer gevaarlijke Abällino. 
Ook in de Nederlandse revolutietijd werden de medestanders getekend als deugd-
volle helden die hun eigen goed en bloed opofferden voor het algemeen belang.89

In het stuk is sprake van een discrepantie tussen de aanvankelijk negatieve in-
druk die de andere personages van Abällino hebben (en die Zschokke ook het pu-
bliek van hem wil geven) en diens in werkelijkheid goede inborst (die Zschokke 
geleidelijk aan laat doorschemeren). In het begin is Abällino zogenaamd slecht, 
hetgeen blijkt uit zijn lelijkheid en zijn deelname aan drinkgelagen – de reeds be-
kende negatieve associatie met dronkenschap. Ook wordt Abällino aanvankelijk 
zowel in regieaanwijzingen als door zijn medespelers een ‘aterling’, ‘aartsboos-
wicht’, ‘uitvaagzel van de hel’, ‘duivel’, ‘onmensch’, ‘monster’ en ‘satan’ genoemd. 
Merk de demonisering op in deze scheldwoorden. Dat was naast desacralisering 
door beschuldiging van dronkenschap en promiscuïteit ook een bekende verbale 
strategie in de Nederlandse revolutie.90 Maar algauw schemert in de toneeltekst 
Abällino’s deugdzame karakter door. Bendeleider Matteo voorspelt dat Abällino 
nog eens ‘een braaven kaerel’ zal worden als hij zelf zijn brood gaat verdienen.91 
De term ‘braeve kaerl’ was het Nederlandse equivalent van het Franse ‘bons bou-
gres’, wat stond voor ‘ware patriot’.92 Inderdaad blijkt hij aan het einde een edel-
man die opkomt voor de gelijkheid van alle mensen.

Meer personages kunnen in dit bestek niet behandeld worden. De vraag dringt 
zich op hoe het stuk kon worden geïnterpreteerd. Propageerde het revolutie of 
een fluwelen staatsomwenteling, omdat Flodoardo immers de samenzwering van 
de edellieden verijdelt en op vredige wijze aan de macht komt? Dat valt moeilijk 
uit te maken. En het blijft de vraag naar wie de sympathie van de toeschouwers 
dan uit zou zijn gegaan. We moeten ons realiseren dat alle politieke richtingen on-
der het schouwburgpubliek vertegenwoordigd waren. Zo kan het stuk uiteinde-
lijk zeer uiteenlopend ontvangen zijn.

89 Rosendaal, Bataven, 567.
90 Ibidem, 459-467; Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 124-126.
91 Zschokke, Abällino, 11.
92 Schama, Patriotten en bevrijders, 328.
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5.6 Bewerkingen

Inleiding

Buiten de toneelkritiek, die vooral poëticaal van aard was en hier verder buiten 
beschouwing blijft, was sprake van een bloeiende receptie, die duidelijk maakt dat 
het stuk inderdaad politiek werd opgevat. Sterker nog: de bewerkingen zijn het ul-
tieme bewijs dat de ontvangst van het stuk werd beïnvloed door de contemporai-
ne omstandigheden. In 1800 verscheen enige tijd anoniem het satirische weekblad 
Abällino, vervolgens in 1811 de parodie Flodoardo van Overschie van ene J.H.G. 
en in 1815 het anonieme pamflet Den Russchen Aballlino: of comiek verhaal van 
een dikken vetten kaars, bestaande in Pit, vlam en smeer.93 De teksten draaien om 
variaties van het personage Abällino, op wie ideeën geprojecteerd worden over de 
politieke situatie in de Republiek. Geen van de anonieme auteurs zag een belem-
mering in het feit dat het oorspronkelijke stuk over een Italiaanse stadstaat in de 
zestiende eeuw ging. Bepaalde elementen pasten zij aan aan de Nederlandse si-
tuatie en aan hun persoonlijke politieke opvattingen. De ene anonymus omarmt 
Abällino als een held, de volgende drijft de spot met zijn doelstellingen, de derde 
buigt diens opvattingen in eigen politieke richting om. Zo wordt Abällino beurte-
lings geïnterpreteerd als republikein, als gulzige Pierlala en als orangist. Door de 
verschillende nieuwe Abällinofiguren met de originele te vergelijken, wordt dui-
delijk hoe makkelijk een verband met de Nederlandse situatie kon worden gelegd 
en nog begrijpelijker hoe dit stuk zo’n weerklank kon vinden bij het publiek.

Voor vaderland en vrijheid

Het satirische weekblaadje Abällino ging enthousiast met de persoon van Abälli-
no en zijn maatschappelijke opvattingen aan de haal. Gedurende acht weken wer-
den door een anonieme schrijver, die zich zelfzelf ook Abällino noemde, steeds 
acht bladzijden volgeschreven met morele en politieke adviezen aan zijn lezers. 
(Vanaf hier wordt met Abällino zowel het blad zelf als de daarin schrijvende ‘ik’ 
aangeduid.) Hij is een pleitbezorger van de vrijheid van het volk en heeft als voor-
man van de armlastigen plannen om de bestaande machtsverhoudingen te veran-
deren. Deze Abällino spreekt alleen niet de Venetianen aan, maar de Bataven. De 
schrijver heeft geen enkele moeite een direct verband te leggen tussen de perikelen 
van de Republiek Venetië en die van de Bataafse Republiek, zoals de Nederlandse 
Republiek tussen 1795 en 1806 heette: ‘daarom moet aballino, voor wien Vene-

93 Anoniem, Aballino, n.r. 1-8 (Den Haag: s.n 1800); J.H.G. (Waarschijnlijk Johannes Hendricus Gravé 
(1780-1841)), Flodoardo van Overschie, of Aballino, junior. Kluchtig treurspel, met zang (Den Haag: H.S. 
de Groot, 1811); Anon., Den Russchen Aballlino: of comiek verhaal van een dikken vetten kaars, bestaan-
de in pit, vlam en smeer (Schiedam: D. van der Reyden/Rotterdam: B. Schuuring [1815]).
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tien beefde, ook ten schrik der vijanden van het Bataafsch Gemeenebest verstrek-
ken en altoos zijn doel bereiken’.94

Het blad bevat een schat aan informatie, maar het is onmogelijk die hier volle-
dig tot zijn recht te laten komen. Daarom is de aandacht gericht op enkele elemen-
ten uit het toneelstuk die in het weekblad zijn verwerkt: Abällino’s werkwijze, 
zijn motieven, de misstanden en de oplossingen (meer in het bijzonder de staats-
inrichting) die hij voor ogen heeft. Zo hanteert de Abällino van het weekblad de-
zelfde methodes als zijn voorbeeld op het toneel en streeft hij vergelijkbare doe-
len na. Daarbij komen dezelfde thema’s aan de orde, zoals de positie van het volk, 
het wangedrag van de hoge heren en het heil van het vaderland. Maar er zijn ook 
verschillen. De misstanden zijn uitgebreid en aangepast aan de Nederlandse situ-
atie. En de toekomstvisie van het weekblad strookt niet met die van het toneel-
stuk. Terwijl daarin alles terechtkomt en de doge aan de macht blijft, laat de schrij-
ver van het blad de lezer achter met een open einde. Om de vergelijking tussen het 
toneelstuk en de bewerkingen te vergemakkelijken, zal de focus op deze elemen-
ten ook bij de beschrijving van de andere reacties worden vastgehouden, al keren 
sommige onderdelen niet overal terug.

Dat het tijdschrift qua werkwijze overeenkomsten vertoont met het toneelstuk 
lijkt op het eerste gezicht vreemd. Een schrijver kan in een weekblad immers veel 
meer te berde brengen dan in een toneelstuk. Dit gebeurt in het onderhavige ge-
val met opiniërende stukken, afgewisseld met parabels, anekdotes, nieuwtjes en 
(fictieve) ingezonden brieven. We moeten blad en toneelstuk echter niet in hun 
geheel met elkaar vergelijken, maar slechts waar het de invulling betreft van de fi-
guur van Abällino. Er blijkt een frappante gelijkenis te bestaan tussen de metho-
de van beide bandieten. De schrijver van het blad is als het ware in de huid van 
de toneelfiguur Abällino gekropen en doet diens acties nog eens dunnetjes over. 
Beiden maken ten eerste gebruik van de macht van het woord, waarover eerder 
gesproken is. Terwijl de originele Abällino angstaanjagende pamfletten aan Vene-
tiaanse deuren spijkert, is het tijdschrift Abällino zelf een persorgaan en bevat het 
allerlei pamfletachtige teksten.

Daarnaast is de bejegening van de medemens vergelijkbaar. In het toneelstuk 
werpt Abällino zich op als moreel bewuste bandiet, die allereerst zijn kornuiten, 
maar spoedig iedereen, zelfs de doge Gritti, onomwonden de waarheid zegt. Hij 
nagelt de vijanden van de Republiek Venetië, de corrupte adel, in zijn pamfletten 
aan de schandpaal en schuwt daarbij grof taalgebruik niet. Ook Abällino wil geen 
mooie woorden gebruiken om de lezer voor zich in te nemen:

94 Anon., Abällino, 3.
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Hi! hi! […] – moet aballino schoone woorden gebruiken om zijne landgenooten met 
zijne verschijning en rondzwerving onder uw midden, voorinteneemen, en deszelfs ge-
schrijf smakelijk te maaken? neen voorzeker niet! maar hij wil u met zijn eerste Proef-
stuk bekend maken.95

En zoals Abällino in het toneelstuk edellieden en rovers aanklaagt, zo bedient ook 
deze Abällino zich van persoonlijke aantijgingen: ‘Huichelaars van welke soort, of 
onder welken dekmantel zig verbergende, zullen ontmaskerd worden.’ 96 Verder-
op in het blad noemt hij namen van mensen die zich op een of andere manier mis-
dragen hebben. Of dat bestaande personen zijn valt moeilijk te achterhalen, maar 
dit soort satirische blaadjes probeerden de lezers wel vaker met smeuïge, deels op 
waarheid berustende roddels aan zich te binden.97 Misschien moeten we zijn be-
wering dat hij alle sluipwegen af zal gaan om de huichelaars te achterhalen (‘Dat 
de ontuchtige zich wagtte, want aballino zal hem in zijne gangen en sluiphoeken 
naarsluipen en tugtigen’98) letterlijk opvatten, en aannemen dat Abällino daad-
werkelijk de Nederlandse grachten afschuimde, op zoek naar onrecht en onwaar-
heid, net zoals de Abällino van het toneelstuk dat op de Venetiaanse wateren doet.

Met de beschrijving van zijn ‘Proefstuk’ maakt Abällino zijn doelstelling be-
kend, die ook sterk door die van zijn voorganger is geïnspireerd. Het zijn niet zo-
maar ontuchtige lieden tegen wie hij zich keert, nee, hij wil degene ‘die de Maat-
schappelijke orde tracht te verkrachten en dus een attentaat tegen de veiligheid 
der Republiek maakt’ voor het oog van zijn lezerspubliek ontmaskeren, ‘want dit 
zijn de belagers en pesten van het Vaderland’.99 De originele Abällino wil zijn va-
derland redden van de ondergang door het te zuiveren van de samenzweerders. 
Verder zint hij op verandering van de wetten die hem als verarmde edelman in zijn 
politieke en persoonlijke bewegingsvrijheid belemmeren. Ook Abällino wil het 
heil van zijn vaderland bewerkstelligen: ‘Voor Vaderland en Vrijheid!’ is de kreet 
die prominent in het eerste opiniërende stuk te lezen valt. Daarna licht hij toe wat 
die vrijheid voor hem inhoudt: ‘Hoort, waarom Abällino alles zo wil, hi! hi! hi!’, 
zegt hij met het karakteristieke lachje dat toen al talloze malen door de schouw-
burg gegalmd had:100

Maar waartoe deeze beschouwingen – de meesten zijn tog hersenschimmige bespiege-
lingen, die bij eene enkele daad zich ophouden. – Aballino moet eenig in zijn soort 
zijn, wat is voor hem de scepter meer, dan de bédelstaf, en wat is voor hem de een Kei-
zer, Koning, of Consul meer, dan een eerlijke Weever? niets! het purper maakt immers 
den man niet!101

95 Ibidem, 1.
96 Ibidem, 2.
97 Voor een voorbeeld van dit mechanisme zie: P.W. van Wissing, Stokebrand Janus 1787. Opkomst en on-

dergang van een achttiende-eeuws satyrisch politiek-literair weekblad (Nijmegen 2003).
98 Anon., Abällino, 2.
99 Ibidem, 2.
100 Ibidem.
101 Ibidem.
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In deze passage, die bijna letterlijk door Abällino wordt uitgesproken als hij in het 
toneelstuk als grijsaard vermomd Rosamunda overvalt, steekt ook Abällino niet 
onder stoelen of banken dat hij opkomt voor de gelijkheid van ieder mens, onge-
acht vermogen of stand.102 Een verschil is overigens dat bij Abällino geen persoon-
lijke ambitie of eigenbelang meespeelt (afgezien misschien van commerciële mo-
tieven bij de verkoop van dit weekblad).

Om zijn doelen te bereiken moet Abällino misstanden aan de kaak stellen. Het 
wangedrag van de edellieden in het toneelstuk is vergelijkbaar met het wanbeleid 
van de Bataafse regenten. In het toneelstuk klaagt Abällino dat de hoge heren sol-
len met de armen en de tijd doden met het verleiden van hun vrouwen:

Waarmede zouden die aanzienlyke Heeren den tyd, die hen zo lang valt, dooden, als zy 
niet met ons weinigje armoede speelden, en onze vrouwen en dochters verleidden? Dit 
is immers zo de mode in de groote waereld!103

De Venetiaanse edellieden die in bordelen rondhangen en zuipen in plaats van 
zich in te zetten voor hun land hebben veel weg van de Bataafse machthebbers. 
Ook in de Bataafse Republiek blijft de sociale ongelijkheid bestaan, omdat, aldus 
Abällino, de machthebbers de regering verwaarlozen:

wéé de zulken, die op alle mooglijke wijzen alles willen bedillen en niets weeten, die 
ontugt bedrijven en zich zeedelijk willen vertoonen, die maatschappelijk moesten han-
delen, en wanorde trachten te verspreiden – die trotsch op niets zijn, door eigenwaan 
weggevoerd, met een woord, wéé hem, die zich zelve verliest, want Aballino zal zich 
nimmer verliezen.104

Door dit wanbestuur verkeert de Republiek in zedelijk en economisch verval. In 
het toneelstuk wordt hier niet over uitgewijd, maar Abällino illustreert de toe-
stand van de bevolking op ironische wijze met een plan dat zogenaamd van de re-
genten zelf afkomstig is. In de Bataafse huishoudens is meer dan een goede huis-
vader nodig om de gezinnen te onderhouden:

Alzoo veele huishoudens zich door de duurte van tijd, in den dringensten nood be-
vinden, waar door de man niet behoorlijk zijn Koffijhuizen kan frequenteeren, noch 
de vrouw na gewoonte haar incroyable pracht en zwier opvolgen, zo is goedgevonden, 
om aan alle zodanige huishoudens, welke aan dit onvermogen mogten laboreeren, toe-
testaan, […] zo veele mannen als tot het in standhouden van het hier boven gementio-
neerde werd vereischt, […].105

102 Voor de bewuste passage zie: Zschokke, Abällino, 107-108.
103 Zschokke, Abällino, 32.
104 Anon., Abällino, 4.
105 Ibidem, 5.
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In het blad wordt voortgeborduurd op de slechte sociaaleconomische omstandig-
heden waarin de Republiek zich sinds enige decennia bevond.106 Abällino is niet 
tevreden over het overheidsbeleid dat de Republiek er weer bovenop moet helpen 
en komt daarom in aflevering 3 met een groot belastingplan. Daarbij lijkt hij geïn-
spireerd door Abällino’s opvattingen over de ‘taks’. In het toneelstuk informeert 
Matteo Aballino namelijk over de gangbare tarieven voor hun misdaden. Hoe die-
per het mes in het slachtoffer gedreven wordt, hoe groter de beloning van de op-
drachtgever zal zijn: ‘den gantschen dolk – zo veel gy zelf maar wilt. Dat is zo de 
taks’.107 De edelmoedige Abällino kan zich daar niet in vinden: ‘Waarachtig veel te 
goedkoop. De Geneesheeren laaten zich toch anders veel duurder betaalen.’108 Hij 
hanteert dan ook andere maatstaven: een moord op een oneerlijke, gemene per-
soon doet hij voor niets, maar voor het ombrengen van goede mensen wil hij duur 
betaald worden:

Ja, ik heb zo myn eigen vasten regel in de doodtaks. Zie, hoe eerlyker de man is, hoe 
duurder ik my laat betaalen; want eerlykheid is een zeldzaamheid in de waereld als een 
witte raaf, men kan niet alle dagen zo iets nedervellen. Hoe verdorvener en slechter de 
man is, des te redelyker laat ik my vinden. Is het een volmaakte schurk, dan zend ik 
hem voor een goedkoop prysje uit de waereld, en u, by voorbeeld – voor niet met al.109

De rover Memmo neemt hem niet serieus: ‘De kaerel is snaaks.’ Abällino houdt 
echter voet bij stuk: ‘Geen penning minder. Ik beloof u, als een eerlyke kaerel, dat, 
wanneer gy my geld geeft, de Procurator Dandoli zyne oogen voor eeuwig sluit.’110

De ‘taks’ die de rovers vragen voor hun moorden is volgens Abällino net zo on-
eerlijk als de huidige financiële verhoudingen in de Republiek. De regenten baad-
den in weelde terwijl de bevolking gebukt ging onder almaar groeiende lasten. 
Nederland was al vóór de patriottentijd het land met de hoogste belastingen in 
Europa en dat werd in de decennia rond 1800 met de enorme oorlogskosten alleen 
nog maar erger.111 Gelijkheid voor de wet en een rechtvaardiger belastingstelsel 
waren twee van de aandachtspunten in het patriotse program: de Grondwettige 
Herstelling van Nederlands staatswezen (1784-1786), evenals toezicht op de over-
heidsfinanciën door ‘burger-gecommitteerden’.112 In het omvangrijke nieuwe be-
lastingplan van Isaac J.A. Gogel (1765-1821) dat in 1799 gereed kwam, werden de 
behoeftigen meer ontzien. Het werd echter direct naar de prullenbak verwezen.113 

106 T. Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’ Het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Ba-
taafs-Franse tijd 1795-1810 (Nijmegen 1998), 25-61.

107 Zschokke, Abällino, 12-13.
108 Ibidem, 13.
109 Ibidem, 76.
110 Ibidem.
111 Schama, Patriotten en bevrijders, 349.
112 Van Sas, Metamorfose, 286; Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’, 111; of over ‘herziening van de over-

heidsfinanciën’, zie: Van Sas, Metamorfose, 290).
113 Schama, Patriotten en bevrijders, 450-456.



5.6 Bewerkingen 243

Abällino’s belastingplan lijkt een reactie op deze economische en legislatieve ma-
laise. De arme, hardwerkende bevolking wordt erin gespaard, terwijl de hogere 
bevolkingsgroepen flink worden aangeslagen. Het gaat om de ‘lucratieve ampten, 
het zij Bewindvoerende of ondergeschikte, […] hooge geëmploijeerden’, dat wil 
zeggen de volksrepresentanten in de regering en om de ‘dokteren en chirurgyns’, 
de advocaten, de geestelijkheid en ook de deurwaarders, kortom om alle beroeps-
groepen die vanwege hun hogere inkomen de zware belastingen nog enigszins 
konden opbrengen. Abällino vraagt retorisch de instemming van zijn lezers: ‘Wel! 
wat dunkt de Burgers van die belasting? – zijn ze het niet met Aballino eens, dat 
indien dezelve eens geïntroduceerd werd, van veel nut en voordeel zou zijn.’114 Zo 
zet Abällino de morele waarden van zijn voorganger in binnen het actuele belas-
tingdebat in de Republiek.

Om de juiste fiscale plannen erdoor te krijgen, moet eerst het binnenlands be-
stuur worden gewijzigd, net zoals de originele Abällino bepleit. Maar in de op-
lossing, dus de gewenste staatsinrichting, verschilt Abällino op enkele punten van 
zijn voorbeeld. De laatste wil corrupte edellieden van het pluche halen, Abällino 
wil alleen hun beleid verbeteren. Daarentegen blijft in het toneelstuk de doge aan 
de macht en wijst hij Flodoardo aan als zijn opvolger. In het weekblad is de posi-
tie van het staatshoofd onzekerder. Dat Abällino niet veel ophad met de Oranjes 
is zonneklaar. Dat blijkt uit een bedekte toespeling in de rubriek ‘Zeetydingen’ 
van de derde aflevering. Er wordt melding van gemaakt dat het schip ‘De Orange 
kolfbaan’ van Texel vandaan is gezeild, maar door een vreselijke storm en ‘zwaare 
rukwinden op de Noorder Haaks aan stukken geslagen is’. Maar ‘het scheepsvolk 
is gered’.115 Als men het schip als metafoor voor de Oranjefamilie opvat, kan op-
gemaakt worden dat de stadhouderlijke dynastie ‘verdronken’ maar het volk ge-
red is. De verwijzing naar de stadhouder, die in 1795 naar Engeland vluchtte, is 
evident. Met de stormen lijken de onstuimige ontwikkelingen in de Republiek van 
het afgelopen decennium bedoeld.

Naar welke staatsinrichting Abällino’s hart uitgaat komt gedurende de weken 
dat het blad verschijnt steeds duidelijker naar voren. Hij is net als Abällino voor 
de handhaving van een republikeinse staatsvorm, maar omdat hij veel uitvoeriger 
kan zijn, schetst hij in zijn tijdschrift een genuanceerder beeld van de staatsinrich-
ting van de Bataafse Republiek dan Abällino doet van die van de Venetiaanse. Een 
belangrijk element is Abällino’s wens tot politieke eendracht. Hij heeft genoeg 
van de talloze twisten die het binnenlands bestuur van het Bataafse gemenebest de 
afgelopen jaren hebben geteisterd. Zo zegt hij al in de eerste aflevering dat hij ‘om 
het Heil der Maatschappij op de ruïnes der verdervers te voltooijen […] de hoof-
den van dien weemelenden drom van factien van allerleij aart en couleuren, die bij 
afwissele de revolutien op de verguisde puinen der republiek hun eigen grootheid 

114 Anon., Abällino, 24.
115 Ibidem, 3.
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willlen vestigen, [zal] doen tzidderen!’.116 De ‘wemelenden drom van factiën’, dat 
wil zeggen alle politieke geledingen binnen de Republiek, handelen uit eigenbe-
lang en denken alleen aan macht. Abällino wil niet doen zoals zij. Hij zal

zich niet verkleenen en zig bepaalen tot het beschimpen of opvijselen, het verheffen of 
verneederen van die haatelijke gedeeltens door eigenbaatige muggen zielen uitgevonden, 
om de arglistigheid en kwaade trouw kragtdadig te vergrooten en te vermeerderen, als 
men scheld, zich onderling voor Orangisten, Anarchisten, Foederalisten, Jacobinisten, 
Unitaristen, Revolutionairen, Slijmgasten, en wat dies meer is!117

Deze politieke richtingen waren in de jaren rond 1800 te vinden in de jonge Ba-
taafse regering, die inderdaad tot op het bot verdeeld was en om de haverklap 
weer door een nieuwe vervangen werd.118 Door onderling geruzie zal de Repu-
bliek wegkwijnen: ‘Neen! Hemel en Hel, daar door moet de Republiek geheel te 
gronde gaan, Vaderland en Vrijheid zijn de panden, zijn de troetelkinderen, voor 
welke aballino onvermoeid werkende zal zijn.’119 Abällino wil niets dan poli-
tieke verzoening. Hij spreekt zich niet uit over een voorkeur voor een van de ge-
noemde richtingen en lijkt nog boven de partijen te willen staan. In aflevering 6 
verandert dat. Daarin beschrijft hij de ontwikkelingen onder de patriotten, waar-
uit een onverholen sympathie voor hen naar voren komt: ‘aballino – die alles 
nagaat en overziet, beschouwde met een meedoogend oog en een hart vol gevoel 
de patriotten van den Jaare 1787’, die volgens hem hun bestaan, hun welvaart en 
zelfs hun bloed voor de vrijheid hebben gegeven.120 Het opofferen van goed en 
bloed voor de patriotse zaak was een terugkerend thema in de Nederlandse revo-
lutie.121 Verder hebben zij ‘bij de afzweering van alle slaafsche banden tevens ook 
het Oranje aristocratische juk [willen] afschudden’.

Het is nu echt duidelijk dat Abällino niets van de erfprins van Oranje moest 
hebben en partij koos voor diens tegenstanders, de patriotten, maar ook dat hij de 
huidige tweespalt onder de laatsten betreurde. De eendracht die hij al eerder zei te 
willen bewerkstelligen betreft dus vooral die tussen de patriotten onderling. Deze 
‘grondleggers van het opgetrokken gebouw’, waarmee hij de Bataafse Republiek 
bedoelt, ‘wroeten in hun eigenen ingewanden’ en verliezen daardoor hun veer-
kracht. Dat maakt hun tegenstanders sterker. Zo worden de patriotten ‘ten spot 
der Vrijheid-haaters, en bevoordeelen [zij] door deeze hunnen oneenigheid den 
anti-Republicain in zijne te smeedene projecten ter nieuwe kluistering van pas 
losgemaakte, maar helaas noch zo versch in ’t geheugen liggende, slaafsche keete-

116 Ibidem, 4.
117 Ibidem, 3-4.
118 Voor een overzicht en nadere omschrijving van de verschillende politieke geledingen zie: Van Sas, Meta-

morfose, 277-291; Schama, Patriotten en bevrijders, 296-300, 325-329, 412.
119 Anon., Abällino, 3.
120 Dit en volgende citaten in deze en volgende alinea uit: Anon., Abällino, 41-42.
121 Rosendaal, Bataven, 567.
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nen’. Abällino waarschuwt dat deze verdeeldheid een hernieuwde ketening door 
een despoot (lees: Oranje) naderbij zal bengen:

het zijn de voortvloeisels, dezer beklaagenswaardige scheuring, waar door de naauw-
lijks verkreegen vrijheid zo vaak in de waagschaal kan geraaken, om weder door wreede 
despoten gekluistert te worden. […] – vereenigt u dan tot één eenig man, immers wan-
neer gelijke nood en gelijke grondstellingen aan door gevaar bedreigde menschen een 
vereenigingspunt aanwijzen, hegten de mistrouwendste zielen zich snel en zusterlijk aan 
elkanderen!! Waarom zouden dan Patriotten met Patriotten, die te vooren in tijden van 
nood gelijke rampen hebben verduurt, eeuwig twisten? Neen […] daarom verbant uit 
uw midden het monster der tweedracht.122

Abällino noemt zich zelf overigens niet letterlijk patriot, maar republikein 
(‘Aballino is en blijft een waar Republicain en steeds uw vriend’), hetgeen te ma-
ken heeft met het moment waarop hij schrijft. Hij hoorde waarschijnlijk bij de 
zogenaamde revolutionaire republikeinen van rond 1800, die de revolutie van de 
patriotten als een eerste fase zagen en deze wilden voortzetten.123 Gezien het feit 
dat hij bij de patriotten dezelfde hang naar vrijheid onderkent, verbindt hij zich 
geheel met hen:

Waarom zouden dan Patriotten met Patriotten, die te vooren in tijden van nood gelijke 
rampen hebben verduurt, eeuwig twisten? Neen, waare vrienden der vrijheid moeten 
toch eenmaal tot een doeleinde geraaken, wanneer het de zaak des Vaderlands betreft!124

Zoals gezegd verschilt het weekblad wat het einde betreft van het toneelstuk. In 
tegenstelling tot Abällino’s missie blijft die van Abällino onvoltooid. Hij geeft 
zijn doel om het vaderland te redden op. Dit blijkt uit een parabel die te lang is 
om volledig te vertellen.125 Een beknopte samenvatting moet volstaan. De oude 
burger Jan in de War vraagt Abällino in een ingezonden brief hoe hij zijn nalaten-
schap moeten verdelen onder zijn drie ‘lieve zonen’, die echter vijanden van elkaar 
zijn: de oudste een advocaat, de tweede een dominee, ‘vreeslijk fanatiek en, zoals 
men het noemt, slijmerig’, en de jongste een losbol, ‘maar een ijverige Republi-
cain’. Deze drie beroepen maakten de kern uit van de elite die in de Republiek het 
morele en politieke debat bepaalde. In Venetië lijkt het niet anders. In het toneel-
stuk klaagt Abällino in een gesprek met de doge Gritti over advocaten en geestelij-
ken. Als Gritti hem vol afschuw onder de neus wrijft dat hij ‘nergens ooit grooter 
monster’ aanschouwd heeft dan Abällino, antwoordt deze dat er

nog menschen in de waereld [zijn], by welken ik, al ware ik ook zo zwart als de dui-
vel, zo sneeuwit als een engel zou zyn. [...] advocaaten, die het vermogen van weduwen 

122 Anon., Abällino, 41-43.
123 Voor een overzicht en nadere omschrijving van de verschillende politieke geledingen zie: Van Sas, Meta-

morfose, 277-291, waarin over de revolutionaire republikeinen: 285-289.
124 Anon., Abällino, 43.
125 Verspreid over de nummers 4, 5, 7 respect. 27-28, 35-39, 53-54 van Anon., Abällino.
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en weezen in eenen enkelen maaltyd doorbrengen, en dan de bedelende ongelukkigen 
in het werkhuis doen opsluiten; Geestelyken, die hunnen longen ten berste schreeu-
wen over het algemeene zedebederf, die het geloof en de gevoelens der menschen voor 
contrebande verklaaren, en het vrye geweten met den breidel snoeren, daar zy zelf geen 
zwarigheid maaken, onzen lieven Heer een wassche neus aantedraayen.126

Het is vast geen toeval dat de zonen van Jan In de War advocaat of dominee zijn. 
De moeilijke situatie waarin het huishouden van burger In de War verkeert, moet 
vergeleken worden met de toestand van de Republiek. Zijn erfenis is gering en be-
staat behalve uit een stoel en een tafel (die hij zijn arme, oude meid wil nalaten) uit 
een drietal boeken: Het ‘Contract Social van J.J. Rousseau’, de ‘Unie van Utrecht’ 
en daarnaast de ‘plaatshebbende Constitutie’. De twee eerste politiektheoretische 
geschriften werden door veel patriotten en later Bataven beschouwd als belangrij-
ke bronnen voor de staatsvorming van de Republiek, al bestond er veel discussie 
over.127 Jan in de War weet niet hoe hij deze drie geschriften ‘ter verenging en alge-
mene Broederschap’ onder zijn kinderen moet verdelen.

Abällino’s raad om de boeken op te splitsen in bepaalde delen en elk een part te 
geven, heeft helaas niet het gewenste resultaat. In aflevering zeven wendt de vader 
zich opnieuw tot hem. Hij heeft Abällino’s raad opgevolgd, maar ‘De gevolgen 
van deze vaderlijke zorgen zijn allerbeklagenswaardigst!’ Zijn twee oudste zonen 
maken hem radeloos. De orangistische advocaat ‘mijmert in spijt’, zijn zinnen zijn 
verward en hij zingt de hele tijd liedjes op de wijs van Pierlala (over wie we nog 
komen te spreken). De dominee is onverzettelijk, heeft voor zijn aandeel in de er-
fenis bedankt en is in ‘religieuze woede’ weggelopen. Alleen de jongste, de losbol 
en Republikein, heeft zijn vader omhelsd en hem beloofd deze nog ‘ettelijke aan-
gename ogenblikken te verschaffen’. Abällino antwoordt kort en zakelijk. Hij is 
niet verbaasd over de ondergang van deze familie. Hier valt niemand meer te red-
den: het wordt nooit meer wat met die broers. Hij wenst zich niet langer met het 
‘verward huishouden’ van burger In de War, of de Bataafse Republiek, te bemoei-
en. Na de laatste aflevering van zijn weekblad, gedateerd 6 december 1800, stopt 
Abällino ermee.

Voor de vraatzucht

Net als in het weekblad Abällino vindt ook in het genoemde Flodoardo van Over-
schie, of Aballino, junior (1811), een ‘kluchtig treurspel’ de handeling niet plaats 
in Venetië maar in de Nederlandse Republiek. Abällino’s morele inborst en maat-
schappelijke doelstellingen worden hier echter op de hak in plaats van serieus ge-
nomen. De personages zijn veranderd in volksfiguren. Verder draait de handeling 
niet meer om de missie voor het vaderland en de vrijheid van het volk, maar om 

126 Zschokke, Abällino, 110.
127 Schama, Patriotten en bevrijders, 45, 102, 172, 211; Klein, Patriots republikanisme, 33, 75, 171-172.
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de vraatzucht. De parodie speelt zich af in en om de keuken van Dries van Rotter-
dam, zoals het origineel dat doet rond het hof van de doge. Alle handelingen heb-
ben te maken met het vergaren van voedsel. De maatschappelijke misstanden en 
de oplossingen, waar in het weekblad Abällino uitgebreid over gesproken wordt, 
komen niet aan de orde. De idealen waar nog wel sprake van is hebben slechts be-
trekking op gulzigheid en genotzucht. Alleen de eerste scènes van het toneelstuk 
zijn geparodieerd en de nadruk ligt op Pierlala’s private missie, de verovering van 

Afb. 22. De personages 
uit J.H.G., Flodoardo 
van Overschie, of Abal-
lino, junior. Kluchtig 
treurspel (1811) (uba).
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Rosamunda, of het verschalken van ‘het zuiglammetje’.128

De keuze voor de volksfiguren blijkt een manier om het origineel in een nega-
tief politiek daglicht te stellen. In de parodie is Abällino, het alter ego van de aris-
tocratische Flodoardo, veranderd in Pierlala, een figuur die bekend was uit grap-
pige, licht maatschappijkritische volksliedjes. Waarschijnlijk spot de auteur met 
de volkse figuren en het doorgaans platte taalgebruik met dat deel van het publiek 
dat de ideeën van Abällino onderschreef. Maar in welke politieke hoek plaats-
te J.H.G. het originele stuk? Vanwaar deze degradatie tot volksvermaak? Over-
schie was in die tijd een orangistisch bolwerk.129 Het lijkt erop dat J.H.G. Abällino 
(waarmee vanaf hier weer het toneelstuk wordt bedoeld) orangistisch heeft geïn-
terpreteerd en dat hij vervolgens de hele politieke strijd op de hak neemt. De naam 
die in de parodie aan Canari, Flodoardo’s beschermer in het orgineel, gegeven 
wordt, sluit hierbij aan. Hij heet ‘Kanalje’, het scheldwoord voor degenen die tot 
het volk behoorden of het volk een warm hart toedroegen.130 Dat volk was vaak 
prinsgezind. Dat komt overeen met de rol van Kanalje. Hij was net als het volk de 
vertrouweling van de vorst, die in de parodie wordt gerepresenteerd door Dries 
van Rotterdam.

J.H.G. stelt meer in het werk om het stuk te degraderen. Er zijn nogal wat de-
tails in de biografie van Pierlala die sommige elementen uit het levensverhaal van 
de originele Abällino belachelijk en ongeloofwaardig moeten maken. In de ba-
sistekst (er zijn verschillende varianten van het volksliedje over Pierlala) verbrast 
deze de erfenis van zijn vader.131 Aldus wordt gesuggereerd dat Abällino zelf 
schuld heeft aan zijn armoedige situatie, terwijl als gezegd zijn familieleden daar 
debet aan waren. Verarmd als hij is, moet Pierlala dienst nemen in het leger om aan 
de kost te komen. Als hij vervolgens de erfenis van zijn moeder ontvangt, verzint 
hij een list om weer uit het leger te komen. Hij doet alsof hij dood is, laat zich le-
vend begraven en komt weer te voorschijn als iedereen weg is. Daarna betert hij 
zijn leven en leeft hij nog lang en gelukkig. J.H.G. parodieert de situatie van de 
oorspronkelijke Abällino, die ook een nieuw leven begint. En dat op twee manie-
ren: eerst als de onbekende vreemdeling Flodoardo aan het hof van Venetië, ver-
volgens (om net als veel Nederlandse jongemannen aan de legerdienst te ontsnap-
pen) als de bandiet Abällino.

De bespotting door middel van banalisering of degradatie tot volksvermaak 
wordt voortgezet in de verandering van de motieven, handelingen en uitspraken 

128 J.H.G., Flodoardo van Overschie, 7.
129 J.M.J. van den Berg, ‘Overschie en Hogeban in Bataafse en Franse tijden’, in: Tussen vrijheidsboom en 

oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813 (Rotterdam 1995), 446-455, aldaar 
452.

130 Rosendaal, De Nederlandse revolutie, 134.
131 Voor dit Pierlalaverhaal zie: M. de Bruin, ‘De vele wedergeboorten van een lied’, in: Literatuur (2004), 

26. Voor de tekst van het liedje zie: L.P. Grijp en M. de Bruin, De kist van Pierlala. Straatliederen uit het 
geheugen van Nederland (Amsterdam 2006), 13-18.
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van de personages. Ze hebben allen iets met eten: het stuk is bevolkt met koks, 
koksmaatjes en vreetzakken die over niets anders praten dan de malsheid van het 
vlees of over kookgerei of over de manier waarop men aan voedsel kan komen. 
Kortom, alle partijen zijn bezig met zaken van de banaalste soort. De maatschap-
pelijke kwesties die de rovers, de edellieden en vooral Abällino zelf bezighielden 
in het originele toneelstuk zijn teruggebracht tot het najagen van gastronomisch 
genot. In de eerste scène al filosofeert Pierlala net als de originele Abällino over 
zijn tegenwoordige bezigheden:

De man, die het eerst zeide, de wereld is een pijp kaneel, elk zuigt eraan en krijgt niet 
veel, heeft de wereld wel gekend. Welk eene rol speelde ik voorheen, en welke speel ik 
nu? Grappig genoeg is zekerlijk de rol, die ik vrijwillig op mij genomen heb; maar zal 
zij ook zoo grappig ten einde loopen?132

De nadruk ligt op voedselconsumptie. Vervolgens raakt Pierlala net als Abällino 
in gesprek met de bandieten, onder anderen met de hoofdman, hier Marsepijn ge-
naamd, over hun levensgeschiedenissen. Pierlala wil hem in vertrouwen wel zeg-
gen ‘dat het mij aan de wieg niet is voorgezongen, dat ik nog eens bij jou les in het 
voorsnijden zou nemen’.133 Ook deze uitspraak kent een duidelijke parallel in het 
origineel. Hij houdt echter geen verband meer met het plegen van misdaden, maar 
met het snijden van vlees.

Dan wordt Pierlala’s morele inborst bespot. Net als Abällino is Pierlala anders 
dan hij de rovers doet voorkomen. Zijn sociale bewogenheid is echter vervangen 
door zijn ijver om aan de lijn te denken. Als hij de roverhoofdman heeft verteld 
dat hij vanwege het wangedrag van zijn familieleden, die hem helemaal hebben 
kaalgevreten, voor het gerecht is gedaagd en nu honger moet lijden, antwoordt 
Marsepijn hem dat hij de schade bij de bende met snoepen kan inhalen. Maar Pier-
lala gaat daar tegenin:

Marsepijn: Gij zijt de onze. De menschen onder elkander zijn geen oortje waardig: haal 
jij met snoepen uw’ schade weder in…
Pierlala: Dat zegje lekker, maar, openhartig gesproken, ik voel mij onder het hart zoo 
beklemd, als gij mij van het snoepen verhaalt; ik vrees, dat ik mijn’ maag overladen zal, 
als ik te veel eet.134

Pierlala voelt zich niet als Abällino beklemd omdat hij mensen moet doden, maar 
omdat hij bang is te veel te moeten eten. En hij is kennelijk nogal bezorgd over de 
gezondheid van zijn medemens, want hij wijst de andere rovers terecht vanwege 
hun vraatzucht, waarop Marsepijn, die in de regieaanwijzingen als heel dik wordt 

132 J.H.G., Flodoardo van Overschie, 4-5.
133 Ibidem, 4-5.
134 Ibidem, 6-7.
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getekend, repliceert: ‘Gekje! Houdje me dan voor een’ vraat?’135

Behalve met zijn morele integriteit steekt het stuk ook de draak met Abällino’s 
maatschappelijke doelstellingen, die hier breeduit in gastronomische termen wor-
den beschreven. Dat blijkt uit de parodie van de belangrijke scène in het toneel-
stuk waarin Abällino als grijsaard aan Rosamunda zijn maatschappelijke opvat-
tingen ventileert. Ook in de parodie schrikt Pierlala even als hij van Marsepijn 
hoort dat zijn eerste test het doden van Rosamunda inhoudt: ‘terugdeinzende: 
Het zuiglammetje zegt gij?’.136 Pierlala laat zich niet kennen en overvalt, niet als 
grijsaard maar als burgerman vermomd, Rosamunda, hier dus ‘zuiglammetje’ ge-
naamd. Hij vertelt haar dat zijn dochter bedrogen is door een van die ‘hoge heren’. 
Zij reageert: ‘Dat is lelijk! Wie heeft dat gedaan?’

Pierlala: Ach! wat zal ik er je veel van zeggen! Eene losse knaap, die haar wijs maakte, 
door den rijstenbrijberg in Luilekkerland te zullen komen en haar aldus van hare rust 
beroofde: – en ik vernam van dat alles niets, dan toen zij reeds aan het snoepen waren 
geweest en hij haar midden in den brij liet zitten.
Rosamunda: Die afschuwelijke!137

Erger dan de verlating van zijn dochter, is kennelijk dat zij en haar ‘knaap’ hem 
pas zo laat op de rijstebrijberg wezen. Net als in het voorbeeld vertelt de grijsaard 
dat hij een rechtszaak heeft aangespannen maar dat hij die verloren heeft omdat de 
hoge heren met de gewone burgerman sollen:

Pierlala: Ik bragt mijne klachten voor het geregt. Me sprak van schadeloosstelling door 
een’ schotel met gierst. Wat zoude ik doen! Gij weet wel, als men met de groten kersen 
eet, dan gooijen zij met de steenen.
Rosamunda: Arme, ongelukkige vader!138

Niet om de erkenning van onrecht maar om de schadevergoeding in de vorm van 
eten is het hem te doen. De bespotting van Abällino’s motieven vindt zijn climax 
in de nadruk op Pierlala’s private missie: het verschalken van zijn ‘zuiglammetje’. 
Al met al is duidelijk dat het hem helemaal niet om het publieke heil gaat, maar om 
zijn persoonlijke genot.

Flodoardo, in dit stuk niet ‘d’Obizzi’ maar ‘de Overschiejenaar’ geheten, en 
Rosamunda zijn smoorverliefd. Rosamunda laat zich in een gesprek met Kanalje 
ontvallen:

Flodoardo te zien en hem niet te beminnen is even zo moeijelijk, als bij eene kiekenpas-
tei opgesloten te zijn, en van geen lust bevangen te worden om er van te snoepen; Flo-
doardo te zien en hem te haten is even zoo onmogelijk, als dat een jongetje, dat voor de 

135 Ibidem, 8.
136 Ibidem, 9.
137 Ibidem, 13-14.
138 Ibidem.
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eerste keer stroop haalt geen’ lust zoude hebben om er van te likken, als er geen mensch 
bij was.139

Ook nu is het probleem dat Flodoardo arm is. Kanalje waarschuwt haar: ‘Rosa-
munda! Rosamunda! Flodoardo is een knappe jonge, maar dood arm; dus zal de 
Doge hem nooit zijne nicht tot gemalin geven.’ Of hij haar zal krijgen komt niet 
meer aan de orde in de parodie, die eindigt met de vlucht van Pierlala na zijn aan-
val op Rosamunda.

De keuze voor volksfiguren en het ordinaire decor van een eetfestijn getuigden 
van spot met politiek idealisme in het algemeen, ongeacht de richting. De reduc-
tie ervan tot persoonlijk genot kan echter voor het publiek nog een andere beteke-
nis hebben gehad. Een belangrijk thema in politieke theorieën over staatsvormen 
was dat van de eigenbaat. Patriotten en prinsgezinden beschuldigden elkaar over 
en weer van egoïstische motieven. Volgens sommige staatslieden zou een republi-
keinse staatsvorm, waarin ieder lid van de bevolking en de regering zich in moest 
zetten voor het publieke belang, altijd gedoemd zijn te mislukken gezien de na-
tuur van de mens, die slechts op eigen belang gericht zou zijn.140 Anderen hekel-
den juist de uitwassen van de stadhouderlijke consumptie, die niet voor die van 
een monarchie onderdeed.141 Wellicht heeft de schrijver van de parodie duidelijk 
willen maken dat Abällino’s streven uiteindelijk toch neerkwam op het najagen 
van persoonlijk geluk in plaats van dat van het volk, en dat hij daarom geen en-
kele staatsvorm zag zitten. In dit licht kan ook de bespotting van de doge in deze 
parodie gezien worden. Hij heet hier Dries van Rotterdam. In plaats van een ster-
ke monarch, hebben we namelijk te maken met een slapjanus. In de aanwijzingen 
voor de toneelspelers heet het: ‘Niet tegenstaande zijn ouderdom, straalt altijd zij-
ne kinderachtigheid door, die hem volkomen den hertogelijken valhoed waardig 
maakt.’ Een valhoed is aan de zijkanten opgevuld om een kind tegen hoofdletsel te 
beschermen als het valt. Het staatshoofd wordt beschouwd als een kind en is dus 
niet serieus te nemen – de bekende beeldtaal van de infantilisering.142

Voor vaderland en vorst

De derde reactie op Abällino, de groote bandiet is Den Russchen Aballlino: of 
comiek verhaal van een dikken vetten kaars, bestaande in pit, vlam en smeer 
(1815).143 Dit pamflet is gebaseerd op de eerste dialoog van het toneelstuk tus-
sen Abällino en de roverhoofdman Memmo, waarin zij tegenover elkaar opsnij-
den over hun heldendaden. Net zoals in de eerste reactie, het satirische weekblad 

139 Ibidem, 10-11.
140 Bijvoorbeeld de theorie van Pierre Bayle (Wootton, ‘Ulysses bound?’, 362-363).
141 Rosendaal, Patriots Republicanisme, 144-145.
142 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 137-138.
143 Over de betekenis van het woord ‘Russchen’ voor het stuk bestaat onzekerheid.
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Abällino, worden de Venetiaanse omwentelingen in deze reactie direct geassoci-
eerd met de Nederlandse politieke situatie. De dialoog bevat een raamvertelling, 
waarin op allegorische wijze de politieke geschiedenis van Venetië (lees: de Repu-
bliek) verhaald wordt. Uit de dialoog en de raamvertelling komen echter heel an-
dere politieke opvattingen naar voren dan in het weekblad. Dat ligt aan het jaar 
van verschijnen. Dat was 1815, toen na de val van Napoleon in heel Europa de 
vorstendommen weer hersteld waren. Den Russchen Abällino lijkt een ode aan 
koning Willem I, de oranjetelg die inmiddels op de Nederlandse troon was gezet.

In de eerste scène wordt Abällino net als in het origineel door roverhoofdman 
Memmo uitgedaagd zijn voorgeschiedenis uit de doeken te doen, waaruit zijn po-
litieke sympathieën al enigszins blijken. Daar gaat hij gretig op in, zodat de lezer 
op de hoogte raakt van de politieke achtergrond van het pamflet. Het is 1815; de 
Franse tijd is inmiddels achter de rug. Abällino heeft het niet zo op de Fransen. 
Hij blijkt in het Russische leger te hebben gediend, waarmee hij bij Moskou tegen 
Napoleon heeft gevochten. Abällino en zijn kornuiten hebben ‘den Korsikaan’, 
dat is Napoleon, een lesje geleerd: ‘en Napoleon zijn Winterteenen begonnen te 
zweeren, hals over kop vlugte hij’.144 Hij is niet zomaar een huurling; Abällino 
heeft politieke idealen. Waar zijn sympathie ligt blijkt als hij vertelt dat zijn moe-
der – de allusie in het toneelstuk op moeders opmerking aan de wieg is inmiddels 
bekend – nooit had kunnen weten wat hem als volwassen man nog zou overko-
men:

Hi! Hi! Hi! Had ik dit eenmaal kunnen dromen! Dat ik noch eenmaal als Banneling 
moet rondzwerven, voor de zaak van mijn Vaderland en Vorst; neen, waarlijk niet! Mijn 
Moeder (Zaliger gedachtenis) heeft dit nooit aan mijne wieg voorgezongen: […]145

Daar is ook het typische lachje van Abällino weer. Zijn hart gaat echter naar iets 
anders uit dan dat van zijn voorgangers. Het is naast zijn vaderland niet de vrij-
heid of de vraatzucht maar de vorst waar hij voor strijdt. Hiermee doet hij meer 
recht aan het oorspronkelijke stuk (waarin de doge immers nog als goedaardig 
staatshoofd naar voren komt) dan het weekblad Abällino, waarin alleen negatief 
over de prins van Oranje gerept wordt, of de parodie, waarin het staatshoofd als 
een kind wordt voorgesteld.

Terwijl Abällino en Memmo filosoferen over hun nobele en minder nobele 
doelstellingen met betrekking tot het vaderland, stuit Abällino op een stuk papier 
dat, zo lijkt het, zomaar aan is komen waaien: ‘wacht eens! Daar even kryg ik een 
Papier laaten wy gaan zitten en hetzelve lezen.’146 Om te beginnen is dit een ver-
wijzing naar het belang dat Abällino hecht aan de drukpers, net zoals het week-
blad Abällino dat was. Dan begint hij Memmo voor te lezen. Het gaat om een be-

144 Anon., Den Russchen Aballlino, 4.
145 Ibidem, 3.
146 Ibidem, 7.
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rijmd pamflet met zeventien coupletten van vier regels over de levensgeschiede-
nis van de kaars die bestaat uit de vlam, de pit en het smeer. In het vijfde couplet 
wordt meegedeeld dat de kaars een metafoor is voor een land, waarbij het smeer 
het volk, de pit de wet en de vlam de vorst representeert. De geschiedenis van de 
kaars blijkt voor de goede verstaander al spoedig een allegorie op de geschiedenis 
van de Republiek vanaf de oude Bataven – de voorouders van de Nederlanders – 
tot en met 1815, het jaar van verschijnen van Den Russchen Aballino. Althans, zo 
legt Abällino het aan Memmo uit. Het verhaal is voor zijn wat sullig voorgestelde 
gesprekspartner namelijk zo ingewikkeld, dat Abällino hem de sleutel tot de al-
legorie moet aanreiken. De tekst blijkt echter voor velerlei uitleg vatbaar. In zijn 
eigen uitleg laat Abällino sommige verhaalelementen onverklaard, wat Memmo 
blijkbaar niet doorheeft, omdat hij niet goed geluisterd heeft bij het voorlezen of 
gewoonweg te dom is.

Uit het verschil tussen de tekst van de parabel en Abällino’s uitleg komt zijn 
visie op de contemporaine politieke omstandigheden en zijn onvoorwaardelijke 
overgave aan vorst en vaderland nog sterker naar voren. Zo worden in de tekst het 
volk en zijn rechten van groot belang geacht:

De Vlam die voerde daar ’t bewind,
Gaf Pit en smeer het leven
Maar, zonder Pit of smeer, kon Vlam
Geen enkel vonkje geven.147

Samen met pit (de wet dus) is het de taak van het smeer (het volk) de vorst be-
staansrecht te verlenen. Ook in het achtste couplet wordt het volk als onmis-
baar beschouwd: ‘Het smeer gaf het voedzel: zonder smeer,/ Had Pit en Vlam 
ontbrooken.’148 Kortom, de vorst is niets zonder het volk en de wet. Maar kijken 
we nu naar Abällino’s uitleg aan Memmo, dan blijkt omgekeerd dat de vorst ook 
onmisbaar is voor het volk. In zijn interpretatie van het zesde couplet schildert 
Abällino het bewind van de Oranjes rooskleurig af:

De Vlam, de regeeringen, onder de Princen van Oranje, zoo lang die aan het roer van 
Land en kerk waaren, bloeiden alles; zo zij ’er niet waren, was het donker voor Land en 
kerk, dit hebben onze Voorouderen ondervonden, en helaas wy negentien jaar Lang!149

Abällino interpreteert de allegorie dus in de lijn van zijn sympathie voor Oranje. 
Die negentien jaar slaan op de zijns inziens donkere jaren tussen 1795, toen de pa-
triotten aan de macht kwamen en Oranje een banneling werd, en het heden. De 
patriotten of Bataven komen er bij hem niet goed vanaf. Hun bewind heeft er vol-
gens hem toe geleid dat de Republiek naar de Filistijnen ging, al was er even een 

147 Ibidem, 8.
148 Ibidem.
149 Ibidem, 10-11.
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opleving geweest toen Willem van Oranje in 1787 met hulp van Frederik van Prui-
sen zijn macht herstelde: ‘Zoo lang Oranje in ’t Land was, vloden zy [De macht-
hebbers van die negentien jaar], die Wet, Vorst en Volk, wilden verwoesten.’150 
Met de ‘zy’ zijn natuurlijk de patriotten bedoeld die na de inval van Pruisen in 
1787 naar Frankrijk vluchtten.151

Behalve dat Abällino het belang van het volk gelijkstelt met dat van de Prins 
van Oranje, noemt hij de Fransen misdadigers. Volgens de allegorie zorgden de 
machthebbers tussen 1795 en 1815 voor de komst van dieven die het land ten on-
der lieten gaan:

Zij maakten dieven aan de Kaars
Die Pit Vlam en Smeer verslonden,
De Kaars viel om de vlam ging uit
En alles ging ten gronde.152

De dieven waren de ‘Franse broertjes’, aldus Abällino, de Fransen (of in het bij-
zonder de gebroeders Napoleon?) die de Republiek hadden overvallen en in 1806 
hadden getransformeerd tot een min of meer zelfstandig koninkrijk onder leiding 
van Lodewijk Napoleon, waarna het in 1810 als provincie bij Frankrijk werd in-
gelijfd. Hij legt aan Memmo uit dat de tiran Napoleon ‘alle onze Kinderen weg-
gevoerd, onze Schatten, naar Frankryk laten brengen, en ons in slaafsche ketenen 
heeft geklonken’.153 In het laatste couplet van de allegorie wordt God opgeroepen 
iedereen ervan te overtuigen de dieven toch vooral van de kaars weg te houden. 
Abällino roemt Oranje naast God als ‘onzen geliefsten vorst’:

Och mogten wy nu alle de Dieven van de Kaars weeren, nu wy weder onzen geliefsten 
Vorst hebben, die in ons midden is geboren, en onder ons is opgevoed, dan den Gods-
dienst bloeien, Koophandel, zal toenemen, den Landman gaat weder juichend naar den 
Ploeg, allen geven wy by elke morgen en avondstond God de eer; bidden voor Vader-
land Kerk Vorst en Volk, alles gaat wel, leve Oranje.!154

Strookt Abällino’s interpretatie van de coupletten ook met de opvatting van de 
auteur? Dan zou het pamflet één ode aan de vlam, dat is de Prins van Oranje, zijn. 
Volk, wet en koning hebben elkaar nodig nu het Franse juk is afgeschud en een 
nieuwe nationale consensus is bereikt.

Het toneelstuk Abällino gaf door de jaren heen keer op keer aanleiding tot be-
werkingen met toespelingen op de contemporaine Nederlandse situatie en heeft 
ongetwijfeld vele verhitte politieke discussies uitgelokt in de foyers. Eén toneelfi-

150 Ibidem, 11.
151 Voor de geschiedenis van de patriotse vluchtelingen zie: Rosendaal, Bataven.
152 Anon., Den Russchen Aballlino, 9.
153 Ibidem, 11.
154 Ibidem, 12.
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guur, Flodoardo alias Abällino, werd nota bene door drie verschillende politieke 
richtingen geannexeerd. Dat dit mogelijk was laat zien hoezeer de stof uit Duits-
land op het Nederlandse debat aansloot, maar ook hoe eigenzinnig men hier te 
lande bij de receptie van Duits toneel te werk ging.



Afb. 23. ‘Mijn kind! Rolla!’ De stervende Rolla overhandigt Cora haar verloren gewaande 
zoon. Kotzebue, De Spanjaarden in Peru, of de dood van Rolla (1796) (particulier bezit). 



6.1 Inleiding

De recensent van De Tooneelkijker zou het stuk direct naar de rubriek ‘prulla-
ria’ hebben verwezen, ware het niet ‘dat wij u opmerkzaam hadden willen maken 
op het gift, dat U die Duitscher heeft toegediend’.1 Zo verontschuldigt hij zich 
voor de uitvoerige bespreking van Kotzebues De Spanjaarden in Peru, of de Dood 
van Rolla (1796) (Rolla).2 Het is immers zijn doelstelling en die van zijn colle-
ga’s ‘voor zooveel in hen is, gelet op den meergemelden invloed, de opvoering van 
zoodanige Tooneelstukken, die aan Godsdienst, Deugd, en Vaderland voordeel 
kunnen aanbrengen, aan te raden en aan te moedigen; en die, welk in dien zin ver-
derfelijk en schadelijk zijn, aan te toonen, te verachten, en, zoo mogelijk, uit on-
zen Schouwburg te verbannen […]’.3

Gezien de grote populariteit van Rolla had De Tooneelkijker alle reden om voor 
de schadelijke invloed ervan te waarschuwen. Dit stuk, dat een vervolg was op Kot-
zebues De Zonnemaagd (1792) of Die Sonnenjungfrau (1791) maakte net als Men-
schenhaat en Berouw en Abällino een zegetocht door Europa. Het werd in ieder 
geval in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Hongaars vertaald.4 

1 Van Halmael, De Tooneelkijker I (1816), 342.
2 Kotzebue, De Spanjaarden in Peru, of de dood van Rolla (Amsterdam: wed. J. Doll, 1796). (Vanaf hier: 

Rolla) Los en in de serie Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden of tooneel-stuk-
ken van vernuft en smaak deel 1. In 1801 een tweede uitgave van dit seriedeel bij de wed. Doll. Het Duit-
se origineel verscheen in 1796 in Leipzig en Wenen, respect. Kotzebue, Die Spanier in Peru, oder Rolla’s 
Tod (Leipzig: P.G. Kummer, 1796) en Kotzebue, Die Spanier in Peru oder Rollas Tod. Ein romantisches 
Trauerspiel in fünf Akten (Wenen: J.B. Wallishausser, 1796) Verder zijn er tot 1840 nog zeker 14 Duits-
talige edities (los en in series), waarvoor collatie-onderzoek gedaan zou moeten worden.

3 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 342.
4 De volgende opsomming pretendeert geen volledigheid. Er zijn drie Franse bundels die alle beide opeen-

volgende werken De Zonnemaagd en Rolla bevatten: J. Vincens St. Laurent, Les Espagnols au Pé rou; ou 
la Mort de Rolla. Tragé die romantique en trois actes in de serie Chefs-d’œuvre des Thé â tres É trangers. 
Deel 6 (Parijs: Ladvocat, 1822) en nog een in Anon., Chefs-d’oeuvre du théâtre allemand. Deel 4: Prê-
tresse du soleil en Espagnols au Pérou, ou la mort de Rolla (Parijs: Ladvocat, 1822 en Parijs: Dufey 1829); 
Anon., La pretresse du soleil en Les Espagnols au Pèron ou la Mort de Rolla in Chefs d’oeuvre des théatres 
trad. en français (Parijs: Rapilly, 1827). Er is ook een Spaanse editie: Anon., Los españoles en El Perú ó la 
muerte de Rolla [s.a.]; verder twee Italiaanse vertalingen: Bartolommeo Benincasa, Gli spagnuoli nel Peru 
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Vooral in Engeland maakte het stuk veel los.5 Daar verscheen behalve een ruim aan-
tal vertalingen een bewerking van het slot door de bekende theaterdirecteur en to-
neelschrijver Richard Brinsley Butler Sheridan (1751-1816), die in het Nederlands 
vertaald werd als Aanhangzel op Kotzebue, De Spanjaarden in Peru, of de Dood van 
Rolla; of vyfde bedryf van Pizarro: treurspel.6 Van Rolla zijn verder geen originele 
Nederlandse bewerkingen bekend, maar gezien het grote aantal opvoeringen moet 
het ook hier populair zijn geweest. Het behoorde tot de top vijf van het Amster-
damse schouwburgrepertoire. Daar was het tussen 1799 en 1811 24 keer te zien ge-
weest, wat ver boven het gemiddelde was. Ook na 1811 werd het nog veel gespeeld.7

Met ‘Die Duitscher’ die het gif had toegediend was vanzelfsprekend Kotzebue 
bedoeld, die weer eens een gevoelig onderwerp had aangesneden. De kern van het 
stuk wordt gevormd door de strijd tussen de vredelievende Peruanen aan de ene 
kant en de wrede Spanjaarden, die Peru willen veroveren en plunderen, aan de an-
dere kant. De titelheld, de Peruaan Rolla, neemt het op voor de Spanjaard Alonzo, 
die de wreedheid van zijn niets en niemand ontziende landgenoten beu is en uit 
gevoelens van broederschap voor de zijde van de Peruanen kiest. De aanvoerder 
van de Spanjaarden, Pizarro, vroeger Alonzo’s beschermer, nu zijn aartsvijand, 
zint op wraak. Al gauw blijken in de onderlinge strijd de religieuze tegenstellin-
gen een belangrijke rol te spelen. Het stuk is dan ook te zien als een pleidooi voor 
godsdienstige verdraagzaamheid, een bekend verlicht thema, dat in de tweede 
helft van de achttiende eeuw in heel Europa aanleiding gaf tot verhitte debatten.

Zo lang als er handelsbetrekkingen waren tussen Europa en de niet-westerse 
wereld werd al gediscussieerd over de verschillen tussen westerlingen en wilden, 
zoals ze toen ook genoemd werden, gediscussieerd.8 In de achttiende eeuw wa-
ren die contacten nog geïntensiveerd en in de decennia rond 1800 was sprake van 
een intensief debat over de kwestie. Religie speelde daarin een belangrijke rol. Of 
heidenen ook deugdzaam konden zijn was een vraag die in Rolla centraal staat. 
Kotzebue gaf daarop een bevestigend antwoord en ging daarmee volgens De 

ossia la morte di Rolla rappresentazione tragico-storica del signor Augusto di Kotzebue dal teatro tedesco 
sull’italiano recata. Versione inedita [1796?], (Venetië 1806), een variant op deze titel is La morte di Rolla 
rappresentazione tragico-storica. De tweede Italiaanse vertaling luidt: Anon., La morte di Rolla, dramma 
romantico recato in veso italiano (Venetië 1820). En een Hongaarse: F. D. Magyaritotta, A spanyolok Pe-
ruban vagy Rolla hatala. Szomorujatek 5 felv (Pozsony 1814). En veel later nog een Franse: Les Espagnols 
au Pérou, ou la mort de Rolla: tragédie romantique en trois actes (Parijs 1922).

5 Voor een summier overzicht van de Engelse receptie zie: L.F. Thompson, Kotzebue. A Survey of his pro-
gress in France, and England (Parijs 1928), 65-67. De lof van Rolla voor de koning en het vaderland in zijn 
strijd tegen Pizarro worden hierin betrokken op de gevreesde invasie van Napoleon rond 1800. Er zijn 
talloze pamfletten en zelfs liedjes verschenen. Er is ook een Engelse opera van het eerste deel, Die Son-
nenjungfrau: Frederick Reynolds en Henry R. Bishop, The virgin of the sun an operatic drama (London: 
C. Chapple, 1812).

6 Anon., Aanhangzel op Kotzebue, De Spanjaarden in Peru, of de Dood van Rolla; of vyfde bedryf van Pi-
zarro, treurspel; (Amsterdam: Wed. J. Dóll, [ca 1800]) Naar de dertiende Engelse uitgave van R.B. Sheri-
dan: onduidelijk welke.

7 H. Ruitenbeek, Kijkcijfers, 391.
8 A. Sens, Mensaap, heiden, slaaf. Nederlandse visies op de wereld rond 1800 (Den Haag 2001).
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Tooneelkijker veel te ver. Om de receptie van Rolla in Nederland te kunnen be-
grijpen, moeten we kennis nemen van de literaire context waarin het verscheen. 
Talloze teksten en toneelstukken van zowel Nederlandse als buitenlandse origine 
behandelden de relatie tussen westerlingen en wilden, waarbij de historische strijd 
tussen Spanjaarden en Peruanen vaak als voorbeeld werd genomen. Wederom 
blijkt het Duitse toneelrepertoire naadloos op het Nederlandse debat aan te slui-
ten. Behalve in Rolla komt de materie namelijk aan de orde in verschillende to-
neelvertalingen uit het Duits, waaronder nog meer stukken van Kotzebue.9

6.2 Inhoud

De titelheld Rolla laat zich in het eerste bedrijf nog niet zien. We maken eerst ken-
nis met zijn tegenstanders, de Spanjaarden. Het Spaanse leger onder aanvoering 
van Pizarro is een aanval op de Peruanen aan het voorbereiden. De directe aan-
leiding is een recente nederlaag door toedoen van de deserteur Alonzo de Mo-
lina, die is overgelopen naar de Peruanen. Geïnspireerd door Bartholomeus Las 
Casas, de aalmoezenier van het Spaanse leger, die er vrijzinnige denkbeelden op 
nahoudt, heeft hij zijn landgenoten uit broederliefde voor de Peruanen verraden. 
Volgens Pizarro was Las Casas ‘met zyn gladde tong’ voor Alonzo verschenen en 
‘voerde hem in de hooger kringen eener verhitte verbeeldingskracht, bedwelmde 
zyn verstand door dweepery […]’. Las Casas voert de gelijkheid van ieder mens 
hoog in het vaandel: ‘Noem my toch deezen dweeper niet! Hy droomt altyd van 
menschelykheid en verdraagzaamheid,’ zegt een Spanjaard over hem.10 Las Casas 
verdedigt Alonzo wanneer de Spaanse soldaten hem een ‘verraderlyke jongen’ 
noemen: ‘Ik gevoel aan myn hart, dat Alonzo een zwaaren stryd tusschen men-
schelykheid en vaderlandsliefde te kampen heeft.’11 Voor hem en Alonzo zijn 
alle mensen broeders, ook de heidense Peruanen. Want niet het geloof is de maat-
staf voor de goedheid van een mens, maar diens morele gedrag. ‘De deugd is zijn 
afgod’, wordt dan ook over Alonzo gezegd. Het was hem echter niet gelukt zijn 
landgenoten van zijn opvattingen te overtuigen. Daarom was hij weggegaan: ‘Hy 
hing met traanen aan myn hals, wilde het getrokken zwaard my uit de vuist wrin-
gen, noemde de Peruaners broeders’, vertelt Pizarro.12 Maar die liet zich niet 
door Alonzo vermurwen om zijn strijd tegen de Peruanen te stoppen: ‘Toen hy 
[Alonzo] zag dat zyne traanen op koud marmer vielen, ging hy tot de vyanden 
over, maakte verraderlyk gebruik van hunnen overmacht, van myne lessen, zyne 

9 Behalve Rolla schreef hij over het thema van de (religieuze) verdraagzaamheid: De Indiaanen in Enge-
land (1790), De Zonnemaagd (1792), dat aan Rolla vooraf ging, Broeder Moritz of de volksplanting op de 
Pelew-eilanden (1792), De Negers (1796) en La Peyrouse (1798).

10 Kotzebue, Rolla, 6.
11 Ibidem, 16-17.
12 Ibidem, 12-13.
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kundigheden, onze zwakte en sterkte, en dwong my – ha! – tot een schandely-
ken aftocht.’13 Zo hadden de Spanjaarden een zware nederlaag geleden en Pizarro 
zweert wraak: ‘Met een versterkte macht ben ik weêrom gekeerd, en de jongen zal 
weeten dat Pizarro leeft.’14

De vredelievende Las Casas en Alonzo zijn vooralsnog uitzonderingen onder 
de Spanjaarden. In dit eerste bedrijf wordt een scherpe tegenstelling getoond tus-
sen de slechte, gewelddadige Spanjaarden enerzijds en de edelmoedige, vrede-
lievende Peruanen anderzijds. Allereerst grossiert Kotzebue in details over het 
wrede karakter van de Spanjaarden. Aanvoerder Pizarro spant de kroon. In deze 
tijd van Lavaters fysionomieleer spreekt zijn uiterlijk voor zich: ‘Een woest stie-
rengezicht, een ongekemde baart [sic], een huichelaar in de vriendschap, een tiran 
in de liefde…’.15 In overeenstemming daarmee is hij ‘onbeschoft en lomp naar li-
chaam en ziel; in zyne jeugd een varkenshoeder, in zyn meer gevorderde jaaren, 
met menschen, als zwynen, omgaande […]’.16 Hij heeft de broer van zijn geliefde 
vermoord toen zij het slachtoffer dreigde te worden van diens eerwraak. Verder 
vertelt Las Casas, die als het geweten van het leger optreedt, over de Spaanse gru-
weldaden in het verleden:

Men ging weddingschappen aan, wie een mensch op de vlugste wyze van één kon splyten; 
wie een hoofd het behendigste kon afhouwen; men scheurde de kinderen uit de armen 
hunner moeders, en verpletterde ze tegen de rotsen. By een langzaam vuur braadde men 
hunne aanvoerders, en wanneer hun gehuil de beulen in den slaap stoorde, dan stopte 
men hen een bal in den mond. Aan dertien galgen hing men dertien Indiaanen op […].17

De man heeft het weliswaar over eerdere generaties van zijn landgenoten, maar, 
zo vraagt hij zich af: ‘Zyt gy niet van voorneemen die te vernieuwen?’18 Een sol-
daat repliceert: ‘En al was dat zo, het is immers nog onbeslist, of deeze Indiaanen 
menschen of aapen zyn.’19

De Peruanen zijn voor de Spanjaarden een primitief volk dat niets waard is. Dat 
is een van hun argumenten om de Peruanen als beesten te behandelen. Die blijken 
echter een stuk beschaafder dan de Spanjaarden. Wanneer een cazicque (de oude 
titel voor een inlandse aanvoerder) het Spaanse kamp binnendringt, ontspint zich 
een komische woordenwisseling tussen hem en enkele Spaanse soldaten waaruit 
de deugdzaamheid van de Peruanen blijkt, in het bijzonder hun godvrezendheid 
en de liefde voor hun directe naasten:

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, 3.
16 Ibidem.
17 Ibidem, 19.
18 Ibidem.
19 Ibidem, 20.
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Pizarro: hoe sterk is uw leger?
De cazicque: Tel de bomen des wouds!
Almazro: Waar is de de zwakste zyde van uw leger?
De cazicque: Onze rechtvaardige zaak dekt het [leger] aan alle kanten.
Davila: Op welk uur offert men de Zon?
De cazicque: Wy offeren ieder uur onzen dank.
Pizarro: Waar verbergen zich uwe vrouwen en kinderen?
De cazicque: in de harten van hunne mannen en vader.

Met zijn ontwijkende antwoorden haalt de cazique de Spanjaarden het bloed on-
der de nagels vandaan en Almazro verliest zijn geduld: ‘Onzinnige! Spreek met 
eerbied.’20 

Al gauw blijkt de religieuze tegenstelling tussen de heidense Peruanen en de 
katholieke Spanjaarden het ware probleem. De Peruanen weten zich beschermd 
door God, wat de Spanjaarden tegenspreken:

De cazicque: Ik spreek de waarheid met God, wat zou ik dan met de menschen spree-
ken?
Valverde: Gy kent God niet.
De cazicque (zyne armen uitbreidende, met een godsdienstig vertrouwen): Ja, ik ken 
hem!
Valverde: Wy brengen u den eenigen waaren godsdienst.
De cazicque: Die is in ons hart gegraveerd.
Valverde: Gy zyt Afgoden dienaars.
De cazicque: Laat ons het oude geloof, dat ons vergenoegd leeven en welgemoed ster-
ven leert.

De Peruanen belijden de zonnegodsdienst. Het feit dat de Peruanen niet christelijk 
zijn, is voor de Spanjaarden een vrijbrief om ze te vernederen en te vernietigen, zo-
als blijkt uit het dreigement van soldaat Davila tegen de cazicque: (zyn dolk trek-
kende) Geen woord meer, heidensche hond! of ik stoot u den dolk in het hart.’21 
De Spanjaarden voelen zich na de in hun ogen godslasterlijke brutaliteit van de 
cazicque gesterkt in hun overtuiging een veldslag te willen aangaan. De belerende 
Las Casas vraagt retorisch: ‘Een veldslag? Tegen wien? Tegen een Koning, die nog 
voor weinig dagen u de hand van vriendschap bood, tegen een volk, dat met een 
vrolyk hart zyne velden bebouwt, en in zuivere onschuld der zeden den Schepper 
van het Geheel-Al naar zyne wyze eert en dient?’22 Iemand repliceert: ‘Een Heiden-
sche Koning, die de Zon offert, en die door het zwaard moet verdelgd worden!’23

Las Casas verlaat verbitterd het kamp, om zich voor altijd in een Peruaans bos 
terug te trekken. De enige die onder de indruk is van zijn houding, is Elvira, de 
vriendin van Pizarro, die zich later tegen haar landgenoten zal keren en zich voor 

20 Ibidem, 28.
21 Ibidem, 29.
22 Ibidem, 17.
23 Ibidem.
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de Peruanen zal inzetten: ‘Ik weet niet, maar deeze oude man kwam my in dit 
oogenblik zo boven het menschelyke verheven voor, en gy, gy allen zo diep be-
neden de menschheid weggezonken.’24 ‘De oude gryskop zuft,’ sneert daarop een 
soldaat.

De handeling verplaatst zich naar de godvrezende Peruanen. Er wordt een of-
ferplechtigheid gehouden ter voorbereiding op de komende slag. Het koor van 
priesters zingt: ‘Godheid, bron van ons bestaan! Zie dit offer gunstig aan!’ Het 
volk antwoordt: ‘Hoor de beê, die kind en Gryzen, Staamlend, vroom, tot u doen 
ryzen! Strengel, door een vaste band, Vorst en Volk en Vaderland!’25 De plechtig-
heid wordt verstoord door het bericht dat de Spanjaarden in aantocht zijn. Alon-
zo, die in het toneelstuk van Kotzebue, De Zonnemaagd, de Peruanen heeft leren 
kennen en met Cora is getrouwd, neemt afscheid van zijn geliefde. Samen met de 
Peruaan Rolla, de titelheld die het publiek nu pas leert kennen, maakt hij zich op 
voor de strijd.

Rolla is erg edelmoedig. Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat Alonzo de 
hand van de mooie Peruaanse Cora heeft gekregen, op wie hij eigenlijk óók ver-
liefd was. Het tekent zijn edelmoedigheid dat hij, als hij de elkaar liefkozende 
Alonzo en Cora ziet, geen jaloezie laat blijken, maar bij zichzelf zegt: ‘Dank zy 
de Goden voor dit oogenblik!’26 Vriend Alonzo ziet hem: ‘Onze broeder!’ Cora: 
‘Meer dan broeder, onze vriend!’ Rolla is niet alleen niet jaloers, hij is zelfs verge-
noegd en trots op hun geluk: ‘Juist zo! Maak er my trotsch op! Laat my het ver-
maak van uw geluk in al zyn volheid te gevoelen.’27 Uit al zijn verdere uitspraken 
en handelingen spreken zijn menslievendheid en deugdzaamheid. Hij is ook erg 
dapper, blijkt tijdens de veldslag, die beschreven wordt door een grijsaard die is 
achtergebleven en een jongen in een boom op de uitkijk heeft gezet. Even lijken de 
Spanjaarden de overhand te krijgen, maar dankzij Rolla winnen de Peruanen. Een 
Indiaan komt terug en doet verslag van Rolla’s heldenrol:

Toen alles vluchtte, en het geschut der vyanden de vluchtende achterhaalde, terwyl hun 
zwaard moede was van het moorden, wierp zich Rolla midden in den weg, hy smeek-
te, hy dreigde, uit zyne oogen schooten bliksemstraalen, van zyne lippen rolde de don-
der, dan weder zachte woorden als van een zwaanenzang. […] Dus hield hy aan, riep de 
blooden terug, vergaderde de verwarden romdom zich, greep den standaart der Incas in 
zyn linkerhand, en stormde vooraan. […] Rolla en de Goden aan ons hoofd, een ogen-
blik besliste de zege. […] Triumf!28

24 Ibidem, 21-22.
25 Ibidem, 47.
26 Ibidem, 38.
27 Ibidem, 39.
28 Ibidem, 66-67.
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Later zal Rolla zelfs door Pizarro geroemd worden: ‘Ha! vervloekte Heiden! En 
met dat al kan ik hem myne bewondering niet ontzeggen. Geef my duizend zulke 
mannen, en ik verover de waereld.’29 Rolla wordt door de Peruanen gehuldigd en 
zegt bescheiden: ‘Ik was slechts het werktuig der Goden.’30

Cora en de anderen vrouwen zijn achtergebleven in onzekerheid over het lot 
van hun echtgenoten en zonen. Een vrouw die op de uitkijk staat ziet Rolla als 
een razende vechten, maar Alonzo kan zij niet ontwaren. Ook een eerder terugge-
keerde Peruaanse strijder weet niets van zijn lot. Als even later iedereen is terug-
gekeerd behalve Alonzo, vreest men voor zijn leven. Cora is wanhopig:

Cora: Is hy niet dood? 
[Koning] Ataliba: Hy leeft in myn hart.
Cora: o Koning! Gy martelt my ysselyk. Neen, niet langer deeze dubbelzinnige woor-
den! Verpletter myn liever met één slag. Ben ik weduwe? Is dit kind een vaderlooze wees?
Ataliba: Waarom, lieve Cora, wilt gy door droeve voorgevoelens de weinige hoop, die 
wy hebben, nog verminderen?
Cora: […] Rolla! Gy zyt een vriend der waarheid, spreek de waarheid!
Rolla: Alonzo wordt vermist.
Cora: Vermist? Ik ken dat woord niet, en gy spreekt dubbelzinnig, O laat uw oog geen 
uitweg zoeken, maar onder vermomming op my nederzien! Spreek niet van vermissen, 
zeg sterven!31

Dan biecht Rolla Cora op dat Alonzo gevangen is genomen en dat hem de dood-
straf wacht voor landverraad: ‘Moet ik liegen? [….] Alonzo is gevangen.’ Cora 
zegt verschrikt: ‘gevangen? – Van de Spanjaards? – , dan is hy dood!’32 Cora wil 
niets meer weten van Rolla als deze vervolgens Alonzo’s wilsbeschikking aan haar 
meedeelt, die inhoudt dat zij met zijn vriend moet trouwen. Zij ontsteekt in razer-
nij en meent dat Rolla Alonzo tijdens de strijd bewust in een gevaarlijke positie 
heeft gebracht.

Terug naar de Spanjaarden. Intussen heeft Elvira, die eerder al ontroerd was 
door de woorden van Las Casas, gebroken met Pizarro: ‘De arm, die een weerloze 
vyand het hart doorboort, moet nooit weder eene edele vrouw omslingeren,’ zegt 
ze.33 Zij kiest de kant van de gevangen Alonzo en wil dat Pizarro hem uitdaagt 
voor een eerlijk gevecht in plaats van hem in gevangenschap te martelen en te ver-
moorden. Dat is hij namelijk van plan: ‘Hy heeft zyn Vaderland, mogelyk ook 
zijn God verraaden. De Heldendood is niet voor de Verraader.’ Alonzo wordt uit 
zijn gevangenis gehaald. Pizarro neemt hem vooral zijn religieuze keuzes kwalijk 
en zijn huwelijk met de heidense Cora:

29 Ibidem, 179.
30 Ibidem, 68.
31 Ibidem, 78-79.
32 Ibidem, 79-80.
33 Ibidem, 107.
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Pizarro: ‘Gy afvallige van God en Godsdienst!
Alonzo: Dat liegt gy.
Pizarro: Uw vrouw is een heidin.
Alonzo: God kent het hart, en vonnist niet naar het geloof.34

Elvira valt Alonzo bij maar weet Pizarro niet over te halen Alonzo’s leven te spa-
ren. Daarop besluit zij hem stiekem te bevrijden.

Met Elvira’s ommezwaai begint de zwart-wit tegenstelling van Spanjaarden 
versus Peruanen te vervagen. In het vierde bedrijf wordt de goedheid van de mens 
in het algemeen belangrijker dan de tegenstelling tussen Spanjaarden en Peruanen. 
Ook in de Spaanse bewaker van Alonzo blijkt iets goeds te schuilen, al is hij wat 
naïef. Alonzo zit in een tent die als gevangenis dient en betuigt zijn standvastig-
heid door zichzelf aan de vooravond van zijn dood moed in te spreken. Hij spie-
gelt zich daarbij aan de heidenen uit de oudheid: ‘Veracht den dood! – Zo spra-
ken de Romeinen en Grieken, heidenen met de wysheid gemeenzaam. Schaam u, 
Christen! Gy siddert –’. Dan komt de bewaker wijn brengen, die hij van Elvira ge-
kregen heeft. Alonzo drinkt al lange tijd geen wijn meer en geeft de flessen terug 
aan de bewaker met de woorden: ‘Het is een koude nacht. Het zal u goed doen.’35 
De bewaker is onder de indruk van de rustige en vrijgevige houding van Alonzo, 
die toch bij het ochtendgloren ter dood zal worden gebracht: ‘Waarlyk gy zyt een 
brave ridder. Het is maar jammer dat gy een heiden geworden zyt! Ik zou wel 
weenen, als het geen zonde was.’36 De bewaker is dus de volgende die medelijden 
toont met deze bekeerde christen.

Dan komt Rolla, die stiekem het Spaanse kamp is binnengedrongen om zijn 
vriend te bevrijden. Vermomd als priester spreekt hij de bewaker aan en vraagt 
hem of hij soms vrouw en kinderen heeft en hen niet ook een laatste groet zou 
willen laten brengen als hij dood zou gaan. Rolla zou graag Alonzo willen spre-
ken om diens afscheidsboodschap te vernemen. De edelmoedige bewaker zwicht 
voor dit menselijke argument. Eenmaal binnen treedt Rolla stiekem in Alonzo’s 
plaats door zijn kleren aan te trekken. Hij wil zijn leven opofferen voor dat van 
zijn vriend, naar zijn zeggen als ‘baatzuchtig mens’, omdat hij hoopt Cora terug te 
zien bij ‘onze algemene Vader’ – die van christenen en heidenen samen.37 

Rolla blijft achter in de tent en wordt spoedig opgezocht door Elvira, die voor 
een ogenblik verrast is Rolla aan te treffen in plaats van Alonzo. Zij is inmiddels 
overtuigd van de goedheid van de Peruanen, of liever, van de mens in het alge-
meen. Dat weerhoudt haar er overigens niet van Rolla aan te zetten Pizarro te ver-
moorden. Maar de goede Peruaan weigert natuurlijk, alleen al omdat hij dan eerst 
zijn bewaker om het leven zou moeten brengen:

34 Ibidem, 96.
35 Ibidem, 112.
36 Ibidem.
37 Ibidem, 131.
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Elvira: Waarom?
Rolla: Deeze wacht is een mensch.
Elvira: Nu ja.
Rolla: Een mensch! Verstaat gy my wel? Niet alle menschen zyn menschen.
Elvira: Wat wilt gy daarmede zeggen?
Rolla: Deeze wacht, die door geen geld was omtekoopen, wierd door zyn gevoelig hart 
omgezet. Hy is myn broeder, ik doe hem niets.38

Elvira chanteert de wacht. Hij is immers verloren als men erachter komt dat Alon-
zo gevlucht is. Elvira zal niets zeggen als hij nog even zijn mond houdt. Hij laat 
hen passeren.

Ondertussen ligt Pizarro te slapen in zijn tent en roept in zijn droom: ‘bloed 
– bloed – geen genade – wraak – wraak – houwt hem neder – zo – daar ligt de 
romp. – Ha! ha! ha! Die schoone blonde lokken – met bloed geverwd.’39 Hij 
droomt ongetwijfeld over Alonzo. Dan komen Elvira en Rolla binnen, maar Rolla 
weigert opnieuw hem om te brengen: ‘Rolla moordt niet’, zegt hij over zichzelf in 
de derde persoon. Pizarro wordt wakker en vraagt Elvira dreigend of zij soms van 
plan was hem in zijn slaap te vermoorden. Zij zegt nota bene dat Pizarro het niet 
persoonlijk moet opvatten dat zij overwogen heeft hem te doden. Het zou niet uit 
jaloezie zijn, maar in het kader van haar algemeen geloof in de mensheid, in het 
bijzonder van de onschuld van het Peruaanse volk:

Ware ik dat [laaghartig], uw dood zou nooit myn plan zyn geweest. Neen, myn wraak, 
niet myne yverzucht was het, die my wenkte. Myn dolk wierd door de menschheid be-
stuurd. Hy doelde den Kroonenroover [Pizarro], den overheerscher van een onschuldig 
volk, Peru den vrede wedertegeeven, dien gy dit land ontsteelde, dat was het waarom 
ik uwen dood besloot.40

Onder invloed van Elvira toont nu zelfs de wrede Pizarro zich edelmoedig en laat 
Rolla vrij. Deze vraagt nog om een gunst: dat zijn bewaker ongestraft mag blijven. 
Pizarro weigert. Rolla zegt daarop te willen lijden wat zijn bewaker moet lijden. 
Pizarro is verbaasd: ‘Hoe! Gy wilt voor een gemeen Soldaat uw leeven waagen?’41 
Rolla antwoordt: ‘Hy is een mensch, dien ik in het ongeluk stortte.’ Pizarro geeft 
zich gewonnen: ‘Trek heen in vrede, ik vergeef het hem.’ Hij blijkt ontzag te heb-
ben voor Rolla’s menslievendheid en wil zelfs dat zij als vrienden uiteengaan. Rol-
la vertrekt en laat Pizarro achter in verwarring over zijn eigen goedheid. Hebben 
helden soms één geloof, vraagt hij zich af:

Laat ik hem in vrede heentrekken? – Het is gevaarlyk een dweeper aantehooren, men 
word tegen wil en dank in zyne dromeryen ingewiegd. – Doch hy heeft myn woord. 

38 Ibidem, 139-140.
39 Ibidem, 142.
40 Ibidem, 145.
41 Ibidem, 251.



266 6 Religieus fanatisme

– Myn woord? – Moet ik den Kapellaan vraagen, of men een heiden woord moet hou-
den? – Maar deeze heiden is een held, en de helden hebben overal slechts één geloof.42

Alonzo heeft intussen uit het kamp weten te ontsnappen en keert terug naar de 
Peruanen. Cora is helaas verdwenen om hem te zoeken. Niemand weet waar zij 
is. Zij zwerft met haar kind op de arm radeloos rond, ‘het hair vloeit haar wild om 
den hals.’43 Zij denkt steeds ergens Alonzo’s stem te horen, gaat die verward ach-
terna en laat daarbij haar kind onder een hoop bladeren achter. Het wordt door 
twee Spaanse soldaten gevonden:

Eerste: Hedaar, broeder! wat ligt daar?
Andere: Het is een Kind!
Eerste: Hoe komt dat kind hier? 
Andere: Ei, wat raakt ons dat? Laat maar liggen, het is een Heidensch Kind.
Eerste: Hy slaapt zo zoet. Ik heb ‘er te huis ook een even zo oud als deze. Wat dunkt u, 
Kameraad! Dat ik het maar medenam?
Andere: Nu, pak het dan maar op; maar ik bedank ‘er voor, als het u te zwaar wordt.44

Zij nemen het mee naar het Spaanse kamp. Rolla, die daar nog is, verklapt per on-
geluk dat het Alonzo’s kind is, waardoor het in levensgevaar raakt: ‘een gijzelaar-
tje!’. Nu slaat Pizarro’s wrede fantasie volledig op hol. Hij wil het hoofdje van de 
peuter van zijn grootste vijand op een lans spiesen en Alonzo daarmee in het ge-
vecht tegemoet rijden. Rolla is ontzet: ‘Man! zyt gy mensch?’ Hij rukt het kind 
uit de handen van een Spanjaard, vlucht, raakt daarbij dodelijk gewond door een 
Spaanse kogel, maar slaagt erin het Peruaanse kamp te bereiken. 45 Cora is inmid-
dels teruggekeerd en geheel buiten zinnen omdat zij haar kind kwijt is. Dan komt 
Rolla aanstrompelen. Hij legt het kind in de armen van het herenigde stel en sterft. 
Alonzo: ‘Las Casas! Help my aan God gelooven!’ Het laatste woord is aan Las 
Casas: ‘Zyne wegen zyn duister. Onderwerp u, en bid hem in stillen ootmoed 
aan!’46

6.3 Duitse receptie

Aanvankelijk lieten de recensenten het stuk links liggen. In de Neue Allgemei-
ne Deutsche Bibliothek van 1797 werd wel melding gemaakt van de eerste uit-
gave, met de opmerking dat dit stuk het op het toneel vast goed zou doen, maar 
verder besteedde de toneelpers er geen aandacht aan.47 Dat veranderde door de 

42 Ibidem, 151-152.
43 Ibidem, 158.
44 Ibidem, 161-162.
45 Ibidem, 175.
46 Ibidem, 184.
47 Dit is gebaseerd op de gegevens die tot nu toe (maart 2008) in het projekt Bielefeld zijn opgenomen, waar-

in alle Duitse wetenschappelijke en literaire tijdschriften uit de achttiende en negentiende eeuw worden 
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grandioze ontvangst in Engeland. Verschillende tijdschriften gingen er toen op 
in. Deze reactie op de Engelse receptie laat iets zien van de ontvangst die het stuk 
in de Duitse landen ten deel viel. Dezelfde Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek 
schreef later dat het stuk

nach Sheridans Bearbeitung, in London eine ungewöhnlich grosse Sensation erregt: 
dass sowohl die oft wiederholte Aufführung, als der mehrmalige Abdruck desselben 
dem Verf. als Autor und Schauspielunternehmer ansehnliche Summen eingebracht, und 
die Engländer nicht nur auf Hr. von Kotzebue und dessen Schauspiele; sondern auf die 
deutsche schöne Literatur überhaupt, vorzüchlich auf die dramatische, weit aufmerk-
samer, als bisher, gemacht hat.48 

Rolla werd in Engeland enthousiast ontvangen, maar er vielen ook kritische stem-
men te beluisteren. Die brachten de Duitse pennen weer in beweging, want ‘auch 
für uns sind die Nachrichten von dem Schicksale dieses deutschen Schauspiels in 
der Brittischen Hauptstadt nicht ohne Interesse’, zoals de recensent van de Berli-
nische Monatschrift in 1800 schrijft.49 

In respectievelijk 1799 (Leipzig) en 1800 (Londen) verschenen Duitse vertalin-
gen van Engelse bewerkingen van het stuk. Die uit 1800 was een vertaling van Pi-
zarro: a tragedy, in five acts; as performed at the Theatre Royal in Drury-Lane: ta-
ken from the German drama (1799), die speciaal voor het toneel geschreven was 
door Richard Brinsley Sheridan. De Duitse titel luidde: Pizarro; ein Trauerspiel, 
in fünf Aufzü gen; ausgeführt auf dem königlichen Theater, in Drury-Lane; nach 
dem teutschen Drama des Herrn von Kotzebue: Der Tod von Rolla; oder die Spa-
nier in Peru. Für die Englische Schaubühne verfasset (s.a.). Het betrof zelfs een 
tweetalige editie. Kennelijk dacht de Duitse vertaler (vermoedelijk de in Londen 
woonachtige Duitse boekhandelaar Constantin Geisweiler) dat zijn landgenoten 
er belang in zouden stellen de Engelse met de Duitse tekst te kunnen vergelijken.50

Op het Engelse onthaal hoeven we niet uitgebreid in te gaan. Relevant is wel wat 
daarover in de Duitse pers werd geschreven.51 De recensent van de Neue Teutsche 
Merkur van 1799 citeert een ‘zürnenden ode’ aan het Duitse drama. Daar in staat 
een aanklacht die volgens hem onlangs ook door een Engelse schrijfster uit con-
servatieve hoek, Hannah More (1745-1833), te berde was gebracht, namelijk ‘dass 

gedigitaliseerd: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/index.htm.
48 Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek (Berlijn/Kiel/Stettin 1796-1806), 64e Band (1801), deel I, 107-108.
49 Anon., ‘Engländische Uebersetzungen Deutscher Schauspiele’, in: Anon., Berlinische Monatschrift (1783-

1811) 1800, 225-244, 231-232.
50 Voor een Duitse recensie van deze twee vertalingen zie de hierboven geciteerde Neue Allgemeine Deut-

sche Bibliothek 64e Band (1801), deel I, 107-109.
51 Voor meer over de Engelse receptie van Rolla/Pizarro zie: J. Loftis, ‘Whig Oratory on Stage Sheridan’s 

Pizarro’, in: Eighteenth-Century Studies 8 (1975), 454-472; J.W. Donohue, Jr., Dramatic Character in the 
English Romantic age (Princeton 1970), hoofdstuk over Pizarro: p 125-156; in R. Cromptin Rhode, ‘com-
mentary on the play’, in: The Plays and Poems of Richard Brinsley Sheridan III (New York 1929), 5-15 
en in: C. Price, The Dramatic Works of Richard Brinsley Sheridan (Oxford 1973), 623-650.
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die teutschen Dramas eine sehr heillose politische Tendenz hätten, indem sie nur 
Bösewichter in den obern, Tugendbilder in den untern Ständen aufstellten, und 
als so das ruchlose Gleichheitssystem der Neufranzosen begünstigen!!’.52 De 
Duitse recensent citeert het alleen en wijdt er niet over uit. Het citaat vormt een 
bevestiging van de aanname dat sommige Duitse toneelstukken revolutionaire 
denkbeelden bevatten, net zoals we bij Abällino hebben gezien.

Maar het citaat van More zegt natuurlijk nog niets over de ontvangst in Duits-
land van Rolla/ Pizarro. Daarvoor moeten we ondermeer te rade gaan bij een cri-
ticus van de Berlinische Monatschrift, die uitvoerig stilstaat bij de Engelse reacties 
op Pizarro. Voordat hij ingaat op inhoudelijke aspecten, refereert hij aan de ge-
bruikelijke tegenstelling tussen toneelcritici en publiek. Erg complimenteus is hij 
niet: ‘Selbst der wärmste Freund des Herrn von Kotzebue muss wohl einräumen, 
dass an diesem Schauspiel manches mit Recht zu tadeln ist.’53 Al wil hij het Duitse 
publiek gelijk geven, dat er ook goede dingen in het stuk staan (‘Dass anziehen-
de Charaktere, glückliche Situationen vorkommen’), hij moet er toch op wijzen 
dat die beter tot hun recht zouden zijn gekomen wanneer ‘die ganze Manier’ wat 
‘weniger roh’ was geweest en ‘nicht immer den höchsten Ausdruck, auf Kosten 
der Kunst und der Natur selbst, gesucht würde’.54 Hij vindt dat Kotzebue aar-
dige stukken geschreven heeft, maar dat Rolla door mannen van smaak niet kan 
worden gewaardeerd: ‘Der reine Geschmack kann es nicht billigen, und es wird 
sich auch schwerlich mehr lange auf unsern Bühnen halten.’ De recensent onder-
bouwt zijn verwachting met de woorden: ‘Nichts ist leichter als ein Schauspiel zu 
verdrängern, das hauptsächlich durch seltsame Begebenheiten und Charaktere 
gefällt die ohne Feinheit und Richtigkeit zusammen gesetzt sind, wo bloss auf die 
plumperen Wirkungen hingearbeitet wird, auf schallendes Gelächter, auf überra-
schendes erstaunen, auf schauderhaftes Entfesseln.’55 Het stuk is volgens hem een 
grove opeenstapeling van heftige scènes. Hoe laatdunkend hij er ook over doet, 
kennelijk viel het stuk wel in de smaak bij het publiek. We kunnen dan ook con-
cluderen dat het hetzelfde lot beschoren was als Menschenhaat en ander werk van 
Kotzebue: bejubeld door het publiek (op grond van de uitzonderlijke situaties en 
personages) maar afgekeurd door de critici (op basis van bezwaren tegen die on-
verwachte, onconventionele voorvallen en karakters).

Maar er staat meer in deze recensie dan het bekende, negatieve oordeel over de 
vorm, namelijk iets over de vermeende politieke tendens, waar ook de Teutsche 
Merkur al over schreef. De recensent is niet te spreken over de Engelse toneelkri-
tiek. Hij verwijt zijn overzeese collega’s dat zij de kunst en de goede smaak ver-

52 Anon., Neue Teutsche Merkur 1799, 268-269. Over Hannah More zie: A. Stott, Hannah More. The first 
Victorian (Oxford 2003).

53 Anon., Berlinische Monatschrift (1783-1811) (1800), 225-244, 235.
54 Ibidem, 237-238.
55 Ibidem, 230.
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waarlozen en slechts de vermeende vrijzinnige moraal van Kotzebues stukken 
gispen: ‘Die Kunst und der Geschmack sind ihnen nichts; sie tadeln einzig die 
Freigeisterei und die etwas lockere Moral in den Kotzebueschen Stücken.’56 Hij 
vindt weliswaar dat hun kritiek niet ongegrond is, maar de Engelsen slaan door. 
Het is namelijk zo ‘dass die itzigen Schriftsteller in England (allgemein gespro-
chen) etwas engherzig über Religions- und politische Angelegenheiten denken’ 
en ‘sofort der Himmel weiss welche Gefahren und Komplotte’ bespeuren. Daar-
bij nemen zij voortdurend het begrip ‘illuminatisme’ in de mond. De illuminaten 
vormden een geheime organisatie op radicaal verlichte grondslag waar nog nader 
op in zal worden gegaan.

De recensent vindt de associatie zeer merkwaardig, omdat de illuminatistische 
ideeën in Duitsland allang zijn overgewaaid:

Was soll vollends mann von der abenteurlichen Absurdität sagen, dass auch bei dieser 
Theaterkritik wieder das erbärmliche Hirngespinnst des Illuminatismus auftreten muss, 
welches zu gebrauchen selbst die schlechtesten in Deutschland sich nachgerade schä-
men, das aber leider noch immer in den Köpfen der Engländer spukt! Gegen […] die 
freien Stellen in Kotzebues Stücken, gibt es dort keine andere Waffe als die Beschuldi-
gung des Illuminatismus.57 

Hij noemt de betreffende vrijzinnige passages in Rolla helaas niet, maar gaat door 
over de verfoeilijke werkwijze van de Engelse critici. Met name voor de reeds 
genoemde Hannah More heeft hij geen goed woord over. Zij bezorgt zelfs alle 
Duitse schrijvers een slechte naam op het Britse eiland: ‘Sie eifert mit wahrer 
Wuth nicht nur gegen das vorliegende Stück von Kotzebue, sondern gegen alle 
seine Schauspiele, auch gegen Schiller; und prophezeiht die schrecklichsten fol-
gen von der Herüberbringung Deutscher Dramen, Deutscher Romane, und ganz 
besonders des Deutschen Illuminatismus.’ Zij beweert namelijk dat het toneel 
gebruikt wordt om lieden die niet kunnen lezen te beïnvloeden en een verkeer-
de moraal bij te brengen: ‘“Da”, sagt sie, “Tausende im Volke nicht lesen, so hat 
men sich die Mühe nicht verdriessen lassen, den Plan zum Umsturz der Religien 
und Moral, und der gloriereichen Verfassung worunter wir leben, vermittelst der 
Bühne, durch eine Aufführung Deutscher Dramen, zu befördern”.’58 De Duitse 
recensent vindt haar oordeel achterhaald, omdat de Duitse dichter Wieland de be-
schuldiging van illuminatisme al lang afdoende heeft weerlegd: ‘Nachdem Wie-
land ein so trefliches Wort über die abgeschmackte Beschuldigung des Illumi-
natismus gesagt hat, wer wollte noch weiter darüber reden? Und wie könnte ein 
Ausländer hoffen jene Beschuldiger zu überzeugen?’

Al is hij het met de Engelsen eens dat Kotzebues stukken een tamelijk vrije mo-

56 Anon., Berlinische Monatschrift (1800), 237.
57 Ibidem, 238.
58 Ibidem, 240.
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raal hebben, de recensent van de Berlinische Monatschrift, met wie we nog steeds 
van doen hebben, is in het geheel niet gediend van de morele kritiek van zijn En-
gelse collega’s op Duitse literaire werken, in het bijzonder Rolla, en hij knoopt er 
een exposé over het bedrijven van toneelkritiek aan vast om hen de les te lezen. 
Daarin onderschrijft hij impliciet het oordeel van de Engelse critici dat er met Rol-
la qua moraal en zeden iets aan de hand was. Hij beweert namelijk dat commen-
taar op de vorm van een stuk veel efficiënter is om de moraal van auteurs en pu-
bliek te verbeteren. Het oordeel over de vorm, zagen we al, stond centraal in de 
toneelkritiek: ‘Wenn man doch lernen wollte, welch ein Segen in der echten Kri-
tik steckt, welch ein heilbringendes Mittel der reine Geschmack ist, nicht nur ge-
gen die Fehler eines poetischen Plans, und einer unnatürlichen Dikzion, sondern 
gegen jede Unnatur und Verkehrtheit im Denken und Empfinden.’59 Hij betoogt 
dat een kritiek waarin meer op stijl en smaak gelet wordt evengoed een morele 
les kan bevatten voor toneelschrijvers en toeschouwers. Ze moet laten zien hoe 
een echte kunstenaar te werk gaat en hoe het publiek een stuk esthetisch moet be-
oordelen. Dat zal weer vanzelf een positieve uitwerking hebben op de zeden: ‘so 
verschwindet am sichersten alle Lust zur Pöbelhaftigkeit, Gemeinheit, Wildheit, 
Frechheit, es verschwinden die Beleidigungen des Geschmacks sowohl als der gu-
ten Sitten und des Anstandes’. Want wat goede mensen afstoot door ruwheid en 
immoraliteit is meestal niet gemaakt door een weldenkend kunstenaar: ‘Was den 
bessern Menschen durch Rohheit und Unmoralität empört, ist unter tausendmal 
kaum einmal die Frucht einer überschwenglichen genievollen Kraft des Schrift-
stellers; fast immer ist es die Wirkung seiner Gedankenlosigkeit, seiner schlaffen 
Trägheit, seiner nachlässigen Art zu arbeiten, seines Unverstandes, seines gänzli-
chen Mangels an der Hoheit des Genies.’60

6.4 De Nederlandse toneelkritiek

Over Rolla is in de Nederlandse toneelbladen minder geschreven dan over Men-
schenhaat en Berouw en Abällino. Gelukkig wijst de reeds geciteerde recensie in 
De Tooneelkijker (1816) op de gevoelige punten in het stuk en verschaft zo een in-
druk van de ontvangst die het in de Republiek kreeg. Met het gif dat de toeschou-
wers werd toegediend doelde de criticus op de slechte invloed op de zeden, in het 
bijzonder met betrekking tot het geloof: 

Kotzebue heeft ons, in het onderhavige Tooneelstuk, in de Veroveraars van Peru, alle 
Christenen, ten minste dien eernaam dragende, [als] eenen hoop monsters afgeschil-
derd, die al hunne gruwelen jegens de Indianen, of liever Peruanen, begaan, met het en-

59 Anon., Berlinische Monatschrift (1800), 238-239.
60 Ibidem, 239.
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kele woord: het zijn heidenen, trachten te vergoelijken, ja als prijzenswaardig te doen 
beschouwen.61

Hij constateert dat de christenen in het stuk er slecht van af komen. De heide-
nen daarentegen komen steeds naar voren als deugdzaam en vredelievend: ‘Nu 
schildert men U, als tegenhanger van dat tafereel, een volk, hetwelk, zoo als het 
U in dit Stuk wordt voorgesteld, een kort begrip van alle menschelijke deugden 
kan genoemd worden, […].’62. Van deze voorstelling van zaken verwacht hij niet 
veel goeds, want ‘Altijd is het hoogstgevaarlijk, op het Tooneel de Christelijke 
Godsvereerders den Heidenschen zoodanig tegenover te stellen, dat de laatste be-
schermd en geprezen, de eerste vervolgd en gelaakt worden.’63 Hij motiveert zijn 
standpunt niet, maar begint zeer serieus de inhoud van het stuk te weerleggen. Hij 
voert een aantal argumenten aan waarom de typering van beide partijen in Rol-
la niet klopt. Ten eerste zou uit reisverslagen bekend zijn dat ook heidenen zeer 
wreed kunnen zijn:

Men zegt u niet, dat de koning van dat volk zijnen eigen’ broeder uit heerschzucht ver-
moord heeft; dat ditzelfde volk een meisje, hetwelk, door de onwederstaanbare drift 
der natuur gedrongen, onnatuurlijke geloften vergat, levend begroef; dat hetzelfde volk 
jegens overwonnene vijanden gruwzame wreedheden veroorloofde; in het kort, men 
schildert U dat volk zonder al die trekken, welke nogtans onpartijdige en kundige we-
reldbeschouwers aan de wilde volkeren in het algemeen, en ook aan de Peruanen in het 
bijzonder, hebben gegeven.64

Ten tweede heeft de Spaanse overheid zich volgens de De Tooneelkijker gedistan-
tieerd van de wreedheden van de kolonisten. Ze heeft zelfs wetten uitgevaardigd 
om dat laakbare gedrag tegen te gaan. Dat die niets uitgehaald hebben doet aan de 
goede intentie van de Spanjaarden in het algemeen niets af.

Maar waarom was De Tooneelkijker zo gebrand op het weerleggen van de te-
genstelling in het stuk? Hij blijkt vooral bang voor de negatieve voorstelling van 
de christelijke religie, die hij voor superieur houdt:

Om den verkeerden indruk voor te komen, die zoodanig een tafereel ontwijfelbaar kan 
maken, ja hoogstwaarschijnlijk maken moet, ware het wel noodig geweest, ons, onder 
dien hoop, eenigen te doen kennen, die de grootheid en waardigheid van den edelsten 
Godsdienst handhaafden en ophielden.65

Hij is bevreesd dat het negatieve beeld dat van de Spaanse veroveraars wordt ge-
schetst de reputatie van het christendom als geheel zal schaden. Om zijn oordeel 
te staven, beschrijft De Tooneelkijker verschillende personages en hun opvattin-

61 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 343.
62 Ibidem, 344.
63 Ibidem, 342.
64 Ibidem, 345.
65 Ibidem, 343.



272 6 Religieus fanatisme

gen. Las Casas zou te veel ruimte geven aan de heidenen en hun religieuze ideeën. 
Als vreedzaam dienaar van God keurt hij weliswaar het geweld tegen de Perua-
nen af, maar verder is hij laf omdat hij niets doet ter handhaving van de christelijke 
Godsdienst.66

Voor Alonzo, die volgens hem God en vaderland verlaten heeft, heeft de recen-
sent al helemaal geen goed woord over:

Een jong mensch, die, door liefde tot een Peruaansch meisje gedrongen, de zijde der on-
beschaafde natie verkiest, zich echter weinig moeite geeft, om aan hetzelve zijnen God te 
leeren kennen; de plegtigheden van den Heidenschen Godsdienst toegeeflijk bijwoont, 
openbaar belijdt, dat het hetzelfde is of men God, Jehova of Zon noemt, en de wapenen 
aangordt tegen zijne landgenooten: eene daad die, onzes inziens, alleen dat Cosmopoli-
tismus of wereldburgerschap, (hetwelk de Hemel verhoede, dat bij ons, tot verbroede-
ring ligt geneigd, veld winne, opdat aldus niet vaderlandsliefde, de beweegoorzaak van 
groote daden, en Vaderland tevens, verloren gaan!) eene daad zeiden wij, die alleen dat 
wereldburgerschap kan goedkeuren.67

De Tooneelkijker verdraait de motieven van Alonzo. Terwijl die immers uit mens- 
en vredelievendheid voor de kant van de Peruanen kiest, wordt hij daartoe volgens 
De Tooneelkijker slechts gedreven door een liefdesaffaire met de mooie Peruaanse 
Cora. Pas in tweede instantie brengt hij Alonzo’s religieuze overtuiging te berde, 
die hij als verfoeilijke vrijzinnigheid uitlegt, te wijten aan het wereldburgerschap 
of cosmopolitisme. De Tooneelkijker is bang dat minder onderlegde toeschou-
wers hierdoor van hun geloof gebracht zouden worden: ‘zoo, mogen wij wel zeg-
gen, predikt men U den Afgodendienst: als vele minervarenen den Schouwburg, 
na dit Stuk gezien te hebben, verlaten, heeft misschien reeds bij hen de natuurlijke 
Godsdienst der Peruanen de zegepraal op den onzen behaald;’68

Niet alleen voor de beïnvloedbaarheid van lieden van lage komaf is hij bevreesd, 
het lijkt erop dat hij vooral vrouwen zeer ontvankelijk acht voor Alonzo’s denk-
beelden. Dat heeft afgezien van de reeds besproken lage dunk van vrouwen ook 
hiermee te maken dat er in dit stuk een vrouw voorkomt die onder invloed van 
Alonzo van opinie en houding verandert: Pizarro’s geliefde Elvira. Haar gedrag is 
de recensent een doorn in het oog. Hij vreest dat zij een onzedelijk voorbeeld zal 
zijn voor vrouwelijke toeschouwers, oud en jong:

Bloost gij niet, Nederlandsche vrouwen en meisjes! Als men U eene Elvira durft voor-
testellen? Een vrouw, die met de heiligste grondbeginselen spot.69

Met die ‘heiligste grondbeginselen’ lijkt De Tooneelkijker zowel op het christelijk 
geloof als op de burgerlijke moraal te doelen. Die overtreedt Elvira op aperte wij-

66 Ibidem.
67 Ibidem, 343, 344.
68 Ibidem, 345.
69 Ibidem, 346.
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ze: zij heeft omgang met Pizarro terwijl zij niet met hem getrouwd is. Bovendien 
maakt zij avances in de richting van Alonzo. Hij noemt haar een legerhoer, al laat 
hij de lezer het tweede deel van dat woord zelf invullen:

eindelijk een gemeene legerh…, die, één oogenblik door de redeneringen van dien grijs-
aard weggesleept, grondbeginselen predikt, die zij, door haar gedrag, toont voorlang 
vergeten te hebben, echter, na gezegd te hebben, dat zij ernstig spreken zal, spreekt van 
dat onding, dat de menschen verhevene deugd noemen! –70

In dit veelkleurige palet van personages en opvattingen moet menig toeschouwer 
iets van zijn gading hebben kunnen vinden. ‘Variant opiniones’ (‘meningen ver-
schillen), zo besluit De Tooneelkijker zijn recensie. Dat geldt zeker voor het pu-
bliek, dat volgens hem geen monolithische eenheid was.71 De aanwezigheid van 
zoveel controversiële denkbeelden en de relativering van het christelijk geloof 
baarden hem zorgen.

6.5 Achtergrond

Door begrippen te gebruiken als ‘natuurlijke Godsdienst’ en ‘afgodendienst’ 
bracht De Tooneelkijker Rolla in verband met het contemporaine religieuze de-
bat. Ook de Duitse criticus had moeten toegeven dat het stuk een ‘etwas lockere 
Moral’, ‘Freigeisterei’ en ‘Freie Stellen’ bevatte. De zorg van De Tooneelkijker 
voor de teloorgang van de christelijke godsdienst en de verontwaardiging van de 
Duitse recensent over de Engelse allergie voor vrijdenkerij kwamen niet uit de 
lucht vallen. Religieuze verdraagzaamheid was gedurende de gehele achttiende 
eeuw in Europa een belangrijk onderwerp van openbaar debat geweest. Kotze-
bue sloot met Rolla naadloos aan bij de literatuur waarin de kwestie uitgebreid 
aan de orde kwam. Hij had de stof ontleend aan de roman Les Incas (1777) van de 
in Duitsland (en in Nederland niet minder) beroemde literator en philosophe Jean-
François Marmontel (1723-1799).72 Rolla was het tweede deel van een trilogie die 
Kotzebue op basis van Les Incas gemaakt had. Het eerste deel heette Die Sonnen-
jungfrau (1791), dat eveneens in het Nederlands vertaald en opgevoerd werd als 

70 Ibidem, 344.
71 Ibidem, 349.
72 Over Marmontel in Nederland zie: H. Bots en J. de Vet, ‘Jean-François Marmontel. Quelques remarques 

sur sa fortune en Hollande au cours du XVIII siècle’, in: K. Meerhoff en A. Jourdan (red.), Mémora-
ble Marmontel 1799-1999 (Amsterdam 1999), 113-124. Over Marmontel in Duitsland: L.M. Price, ‘The 
vogue of Marmontel on the German stage’, in: Modern Philology 27 (1944), 27-124. Over het religieu-
ze debat dat hij uitlokte zie: J. van Eijnatten, God, Nederland, Oranje and the search of the social centre 
(Kampen 1993), 191 e.v., en E. van der Wall, Socrates in de hemel? Een achttiende-eeuwse polemiek over 
deugd, verdraagzaamheid en de vaderlandse kerk (Hilversum 2000), passim; overigens had Marmontel 
zich weer gebaseerd op deels historische figuren, zoals Bartholomé de las Casas (1474-1566), die opkwam 
voor de Indianen.
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De Zonnemaagd (1792).73 Van het derde deel, Ataliba, der Vater seines Volkes 
(1794?) ontbreekt zowel in het Duits als in het Nederlands ieder spoor.74

Op het moment dat Kotzebue zijn bewerking op het toneel bracht, had Mar-
montels roman al een lange, rijke receptiegeschiedenis in zowel de Republiek als 
de Duitse landen achter de rug.75 Voor een goed begrip van de receptie van Les In-
cas en Rolla is het nodig verder terug te gaan in het oeuvre van Marmontel. Deze 
had Les Incas naar eigen zeggen ‘als voetnoot’ geschreven bij zijn roman Bélisai-
re (1767), die overal in Europa vertaald was en een heftige discussie over religie 
en tolerantie had uitgelokt.76 Deze discussie is in de Republiek bekend geworden 
als de ‘Socratische Oorlog’, die decennialang invloed uitoefende op het religieu-
ze debat hier te lande, ongetwijfeld tot in de jaren negentig, de hoogtijdagen van 
Kotzebues roem.77 Bélisaire is een vorstenspiegel die Marmontel in eerste instan-
tie geschreven had voor de Franse koning Lodewijk XV en diens zoon Lodewijk 
XVI, maar die voor alle vorsten als leerboek kon dienen. Met name het vijftiende 
hoofdstuk, waarin hij de houding van koningen ten opzichte van religie behan-
delt, had de pennen in beweging gebracht. De centrale stelling daarvan luidde 
dat moraal onafhankelijk was van de verschillende uitingen van religie. Marmon-
tel nam aan dat godsdienst en ethiek beide hun eigen waarheden hadden. Die van 
de godsdienst noemde hij ‘vérités mysterieuses’ (‘geloofswaarheden’), die in de 
christelijke openbaring stonden en die geheel los stonden van de moraal. De an-
dere waarheden waren ‘vérités de sentiment’ (‘gevoelswaarheden’), die juist alleen 
op de moraal betrekking hadden en voortkwamen uit het hart. Ze kwamen wel in 
die zin van God dat hij ze ooit in het hart van alle mensen geplant had, maar God 
had ze los van de geloofswaarheden gehouden opdat mensen die de openbaring 
niet kenden, zoals de Peruanen die de zonnegodsdienst beleden, toch een deugd-
zaam leven konden leiden.78 Dat impliceert dat het bezit van het christelijk geloof 
geen voorwaarde was voor goedheid. 

De geloofsopvatting van Marmontel kan worden omschreven als een vorm van 
natuurlijke religie. Aanhangers van de natuurlijke religie wezen de openbaring 
als bewijs voor het bestaan van God af en zagen zijn aanwezigheid veeleer weer-
spiegeld in de orde van de natuur. Dit idee kwam voort uit de wens de wereld met 
behulp van de rede te begrijpen. De natuurwetenschap had aan deze filosofische 
ideeën dan ook een belangrijke impuls gegeven. Te denken valt in dit verband aan 
Newton, die met zijn experimenten de mathematische orde van de natuur bloot-

73 Kotzebue, Die Sonnen-jungfrau (Leipzig: Kummer, 1791). Kotzebue, De Zonnemaagd (Amsterdam: H. 
Gartman, G. Vermandel en J.W. Smit, 1792).

74 Er wordt aan gerefereerd in Price, ‘The vogue of Marmontel’, 92, maar het komt niet voor in de tegen-
woordige bibliotheekcatalogi.

75 Bots en De Vet, ‘Jean-François Marmontel’; Price, ‘The vogue of Marmontel’, 87-93.
76 Zie Van der Wall, Socrates, passim.
77 Voor een helder overzicht van deze ‘oorlog’ zie: Van der Wall, Socrates, passim.
78 Van der Wall, Socrates, 19.
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legde en daaruit concludeerde dat de natuur gezien haar enorme complexiteit en 
doelmatigheid in haar geheel de weerslag moest zijn van een oorspronkelijk god-
delijk plan. Hij ging er daarbij van uit dat God zijn wereld nog steeds onderhield. 
Overigens verschilde men in de mate waarin men de openbaring afwees. Voor 
sommige natuurtheologen bezat die evenveel autoriteit als het natuurlijke gods-
bewijs. Anderen gingen verder en achtten haar geheel overbodig of geloofden he-
lemaal niet meer in het bestaan van een god (onder anderen atheïsten en materia-
listen). Marmontel wordt tot de deïsten gerekend.79 Die meenden dat de God die 
in de natuur gevonden wordt niet per se de christelijke hoefde te zijn. Ieder mens 
op aarde, ongeacht zijn religie, had bij zijn geboorte een soort universele gods-
dienst meegekregen (Marmontels woorden ‘gevoelswaarheden’). Die was ech-
ter in de loop der eeuwen gecorrumpeerd. De verschillende religies of confessies, 
zoals de christelijke of de zonnegodsdienst (Marmontels ‘geloofswaarheden’), 
moesten beschouwd worden als gelijkwaardige pogingen die eerste, eenvormige, 
universele religie te herstellen. Als iedereen bij zijn geboorte dezelfde religie ge-
kregen had, moesten, aldus de deïsten, ook ‘heidense’ volkeren als de Peruanen 
serieus genomen worden en niet als beesten worden behandeld. Zij beschikten 
misschien niet over dezelfde ‘geloofswaarheden’ maar wel over dezelfde ‘gevoels-
waarheden’, waaruit zij dezelfde ideeën over goed en kwaad konden putten.

De scepsis ten aanzien van het openbaringsgeloof was al aan het eind van de ze-
ventiende eeuw geventileerd door een kleine groep radicale denkers, maar in de 
loop van de achttiende eeuw hadden Engelse en Franse deïsten, onder wie Mar-
montel, een belangrijk aandeel in de verspreiding ervan. Het deïsme veroorzaakte 
dan ook nogal wat opschudding in orthodox-christelijke kringen. Volgens som-
mige historici ging het om een stroming die in de loop van de achttiende eeuw 
steeds meer aanhang verwierf.80 Er was echter geen sprake van een coherente be-
weging. Er bestonden bijvoorbeeld grote verschillen in de beschouwing van de 
natuur. Waren de waarheden over godsdienst en moraal op basis van de zintuiglij-
ke ervaring uit de natuur te halen, zoals de navolgers van John Locke (1632-1704) 
dachten, of kende de mens die vanuit zijn innerlijke gevoel, zoals de navolgers van 
Anthony Ashley-Cooper of Shaftesbury (1671-1713) beweerden? Evenzeer een 
teken dat het niet om een eenvormige beweging ging, was het feit dat degenen die 
‘deïsten’ genoemd werden zichzelf zo helemaal niet zagen. De grootschalige an-
tipropaganda vanuit orthodox-christelijke hoek, waarop de aanname dat het om 
een beweging ging teruggaat, vormt dus geen bewijs voor het bestaan, laat staan 
voor de bloei ervan.81

Desalniettemin bereikte de strijd tegen het deïsme in de jaren tussen 1760 en 

79 Voor een oud, maar nog steeds gezaghebbend overzicht van het Engelse deïsme zie: L. Stephen, History 
of English Thought in the eighteenth century, 2 delen (New York 1962, 19491).

80 Zie bijvoorbeeld D. Outram, The Enlightenment (Cambridge 1995), 34.
81 S.J. Barnett, The enlightenment and religion. The myths of modernity (Manchester 2003), 12.
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1780 in de Republiek een hoogtepunt. Er verscheen een spectator, De Christen, 
die exclusief gericht was op de bestrijding ervan.82 Of dit aangeeft dat deïstische 
ideeën in ons land daadwerkelijk een voedingsbodem vonden en door een groei-
end aantal mensen verkondigd werden, zou nader onderzocht moeten worden. 
In ieder geval was het religieuze debat tegen 1800 nog allerminst verflauwd. Er 
werd een aanzwellende antichristelijke stemming gevoeld of gevreesd die zeker 
tot 1820 zou aanhouden.83 In 1794 stuitte de vertaling van een deïstisch werk van 
de Engels-Amerikaanse dissenter Thomas Paine, The Age of Reason (1794), op 
heftige weerstand.84 Ontwikkelingen als de gelijkstelling van de verschillende re-
ligieuze denominaties in 1796, waaronder de remonstranten, zullen ook niet aan 
de gemoedsrust hebben bijgedragen. Deze gezindte, althans de moderne richting 
ervan, was niet wars van vrijere, naar deïsme zwemende denkbeelden.85 Ernestine 
van der Wall heeft zelfs concrete aanwijzingen gevonden dat een deïstisch genoot-
schap werd opgericht.86

Zo valt goed te begrijpen dat ook de roman Les Incas, immers een vervolg op 
Bélisaire, niet onopgemerkt bleef. Met de Peruanen, die de zonnegodsdienst bele-
den, illustreert Marmontel in Bélisaire dat mensen die de christelijke openbaring 
niet kenden ook goed konden zijn. Zelfs beter dan sommige christenen, in dit ge-
val de Spanjaarden, die hun innerlijke ‘gevoelswaarheden’ kennelijk hadden ver-
onachtzaamd. Over de ontvangst van Les Incas (1777) in de Republiek zijn he-
laas geen details bekend, maar belangstelling moet er nog decennia lang geweest 
zijn.87 Er bleven bewerkingen verschijnen die het verhaal van Marmontel vrij let-
terlijk volgen. Zo schreef Johannes Nomsz in 1784 en 1785 respectievelijk Cora, 
of de Peruanen en Bartholomeus las Casas.88 In 1790 volgde Jan Verveer met 
Cora, of de zegeprael der liefde.89 En na Rolla verscheen Alonzo, of de zegepraal 
der liefde (1798) van Andries Kraft.90 Verder viel van de Duitse bewerking Die 
Wilden (1777) van J. B. Freiherr Von Schilson een recensie te lezen in de Neder-
landsche tooneel- en dichtkundige Werken (1786), waarin de bewondering voor 
Marmontel niet onder stoelen of banken wordt gestoken: ‘De geschiedenis van 

82 E. van der Wall, ‘Het religieuze profiel van de Nederlandse Verlichting’, in: C.E. Brons-Albertie e.a. (red.) 
Kerkhistorische Studiën. Uitgegeven ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van het kerkhistorisch gezel-
schap S.S.S (Leiden 1996), 75-85, aldaar 79.

83 E. van der Wall, Verlicht christendom of verfijnd heidendom? (Amsterdam 1994), 5.
84 Van der Wall, ‘Het religieuze profiel’, 79.
85 Van Eijnatten, God, Nederland en Oranje, 212-213; S. Vuyk, Een verdraagzame gemeente van vrije chris-

tenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800) (Amsterdam 1995), bijv. 346-
347.

86 Van der Wall, ‘Het religieuze profiel’, 79.
87 Bots en De Vet, ‘Jean-François Marmontel’, passim. Voor de vele Duitse bewerkingen zie Price, ‘The vo-

gue of Marmontel’, 87.
88 J. Nomsz, Cora, of de Peruanen (Amsterdam: Erven van David Klippink, 1784); J. Nomsz, Bartholomeus 

Las Casas (Amsterdam: W. Holtrop, 1785).
89 J. Verveer, Cora, of de zegeprael der liefde op het bijgeloof (Dordrecht: De Leeuw en Krap, 1790).
90 A. Kraft, Alonzo, of de zegepraal der liefde (Amsterdam: Johannes Allart, 1798).
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Cora en de Incas van den grooten Marmontel, is buiten twijfel eene der schoonste 
stoffen voor den Tooneeldichter.’91 Wat dit citaat duidelijk maakt is dat men tien 
jaar na verschijning van Les Incas nog steeds goed bekend was met Marmontels 
verhaal en het kennelijk waardeerde.

Dat de stof van Marmontel nog steeds populair was, zal echter niet alleen te 
danken zijn geweest aan de uitlopers van het Bélisaire-debat. Er was meer aan de 
hand. Wat het religieuze debat ook deed oplaaien was de nieuwe Duitse inbreng 
op religieus en filosofisch terrein. Het is bekend dat Johannes Kinker zich voor 
zijn vrijzinnige verlichte ideeën door Duitse auteurs liet inspireren.92 In navol-
ging van Kant pleitte hij voor een gelijkwaardige benadering van alle vormen van 
religie op de wereld. Het is niet zeker of Kinker velen voor zijn idealen wist te 
winnen. Zeker de kantiaanse wijsbegeerte werd hier niet in haar zuivere vorm ge-
accepteerd.93 Het is echter wel duidelijk dat op grotere schaal interesse bestond 
voor verlichte religieuze ideeën uit Duitsland. Viktoria Franke heeft laten zien 
dat die massaal en gretig werden binnengehaald gezien de talloze vertalingen en 
recensies in enkele algemeen-culturele tijdschriften van werk van bijvoorbeeld 
de theologen Johann Ludwig Ewald (1747-1822) en Friedrich Nicolai.94 Ewald 
droeg een soort natuurreligie uit waar de eigenheden van het christendom nauwe-
lijks meer aan te pas kwamen. De nadruk lag op het universele religieuze gevoel 
dat ieder mens bezat. Zo liepen christelijke moraal en wereldlijke ethiek bij Ewald 
in elkaar over.95 In dit licht is het helemaal niet vreemd meer dat Kotzebues Rolla 
zoveel consternatie teweegbracht. 

Het is alleen nog de vraag waarom zoveel aandacht werd geschonken aan zíjn 
toneelbewerkingen van Marmontels verhaal en veel minder aan die van Verveer 
of van de Duitser Kraft, die eveneens in de jaren negentig verschenen maar niet 
werden opgevoerd. Natuurlijk verscheen Rolla in het kielzog van Menschenhaat 
en Berouw, wat dit nieuwe stuk van zijn hand op voorhand grote aantrekkings-
kracht verleende. Er zit echter iets in Kotzebues versie dat eveneens kan hebben 
bijgedragen aan de positieve ontvangst ervan. Alle Nederlandse bewerkingen van 
Marmontels Les Incas zijn deïstisch te noemen, maar Kotzebue gaat verder. Ten 
opzichte van Marmontels versie voegde hij een personage toe dat de goede inborst 
van de Peruanen moest aantonen: Rolla. Hij is het prototype van de goede heiden. 
Nu kwam Rolla ook al voor in het eerste deel, De Zonnemaagd, dat veel minder 
populair was dan Rolla. Het is in de Amsterdamse Schouwburg slechts zes keer 

91 Anon., Nederlandsche tooneel- en dichtkundige Werken (Amsterdam: W. Holtrop, 1786), 19. Er is mij 
geen exemplaar bekend van het besproken werk, of een Nederlandse vertaling daarvan, die volgens de re-
censent in dichtvorm geschreven zou zijn.

92 A.J.A.M. Hanou, Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij 
en andere Nederlandse genootschappen 1790-1845 (Deventer 1988). Zie ook J. Kinker, Wereldstaat (1805).

93 V.E. Franke, Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in het verlichte debat in Nederlandse re-
censietijdschriften (Amsterdam/Utrecht 2009), 1774-1837, 221-222.

94 Franke, Een gedeelde wereld?
95 Ibidem, 161-166.
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ten tonele gebracht en leidde niet tot bezorgde of verontwaardigde reacties in de 
toneelkritiek.

Het is goed even stil te staan bij De Zonnemaagd, omdat dan duidelijk wordt 
dat in Rolla deïstische ideeën krachtiger naar voren worden gebracht. In De Zon-
nemaagd ligt de nadruk nog op de barbaarsheid van de Peruaanse rites. Het gaat 
over de belevenissen van Alonzo als hij voor het eerst bij de Peruanen verzeild is 
geraakt en behandelt de gebeurtenissen die ertoe leiden dat hij voorgoed hun zij-
de kiest. Bij een offerplechtigheid valt zijn oog op een van de onbereikbare zon-
nepriesteressen: de reeds bekende Cora. Zij heeft zich voor het leven verbonden 
aan de dienst van de zonnegod. Op verbreking van die verbintenis staat de straf 
levend begraven te worden. Daarnaast worden de familieleden onthoofd. Nadat 
Alonzo haar gered heeft uit de tempel, die door een aardbeving dreigt in te stor-
ten, brengen zij samen de nacht door in het bos. Dat wordt bekend en het meisje 
is gedoemd te sterven. De aangrijpende gebeurtenissen worden met veel omhaal 
van woorden en een overvloed van tranen getoond, zodat de toeschouwers er 
goed van doordrongen raakten hoe wreed de Incacultuur is. Cora’s vader dreigt 
zelfs afstand van haar te nemen. Op het laatste moment weerhoudt Alonzo ko-
ning Ataliba ervan het vonnis ten uitvoer te laten brengen. Cora en haar familie 
zijn gered en zij mag met Alonzo trouwen. Ook al zwicht hun leider, het beeld dat 
van de Inca’s gegeven wordt, is allerminst positief. De redding van de wrede ge-
bruiken van haar landgenoten heeft de Peruaanse immers te danken aan een wes-
terling. 

Kennelijk was dit allemaal voor Kotzebue nog niet genoeg en heeft hij na de 
lauwe of althans niet spectaculaire ontvangst van het eerste deel gemeend dat hij 
het vervolg aantrekkelijker moest maken. Dat deed hij allereerst door met de ver-
heffing van Rolla tot titelheld de goede kant van de Peruanen sterker aan te zetten. 
Door hem wordt in Rolla de deugdzaamheid van de Peruanen breder uitgemeten 
dan in De Zonnemaagd, sterker nog: in contrast geplaatst met de slechtheid van 
de christelijke Spanjaarden. Rolla is het levende bewijs van het bestaan van een 
natuurlijke, aangeboren goedheid, die hij bezit zonder kennis te hebben van de 
christelijke openbaring en op basis waarvan hij keer op keer de juiste morele keu-
zes maakt. Daarbij zijn een stel lafhartige, immorele Spanjaarden schuldig aan zijn 
dood. Dit verklaart de ergernis van De Tooneelkijker over het feit dat de christe-
nen als slecht worden neergezet en zijn poging de lezers ervan te overtuigen dat 
de Peruanen of wilden óók geen lieverdjes waren. Hij herinnert immers nog eens 
aan het wrede lot van een zonnepriesteres: ‘Men zegt u niet, […] dat ditzelfde volk 
een meisje, hetwelk, door de onwederstaanbare drift der natuur gedrongen, onna-
tuurlijke geloften vergat, levend begroef.’96 Dat De Tooneelkijker informatie van 
buiten Rolla (mogelijk uit een van de talloze contemporaine reisbeschrijvingen of 

96 Van Halmael, De Tooneelkijker, I (1816), 345.
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uit De Zonnemaagd) nodig heeft om de slechte kant van de Peruanen te schetsen, 
bevestigt de indruk dat zij er volgens hem in het tweede deel van Kotzebues trilo-
gie te goed vanaf kwamen.

Er komt in Rolla nóg een nieuw personage voor dat mogelijk aan de grotere po-
pulariteit van het stuk heeft bijgedragen: Elvira. Over haar kunnen we kort zijn. 
Zij lijkt voor Kotzebue het ideale personage te zijn geweest om enkele uitdagende 
poses te laten aannemen die het op het toneel goed deden. In de openingsscène van 
Rolla is zij immers ‘op een rustbed sluimerende’ en kust Valverde ‘haare afhan-
gende hand’.97 Zo zijn er nog enkele scènes die waarschijnlijk als prikkelend of 
zelfs aanstootgevend werden ervaren. Daarnaast is zij net als Eulalia in Menschen-
haat en Berouw een gevoelige persoon, waar vooral de zwakke sexe zich goed in 
kon verplaatsen. En laat nu net zij zich ontvankelijk tonen voor de deïstische idee-
en van het stuk. De ‘legerh…’, zoals De Tooneelkijker haar noemt, raakt langza-
merhand op de hand van de heidense maar moreel goede Peruanen. Behalve dat 
De Tooneelkijker haar wulpse poses niet kon waarderen, was hij waarschijnlijk 
ook bang dat de radicale boodschap, indien die door een vrouw verwoord werd, 
meer indruk zou maken op het vrouwelijke deel van het publiek.

De schrik zat er bij De Tooneelkijker zó goed in, dat hij aan het eind van zijn 
recensie de religieuze ideeën van het stuk verbond met de politieke notie van 
het ‘Cosmopolitismus of wereldburgerschap’. Die zou de liefde voor het vader-
land doen bekoelen. Deze gedachte houdt wellicht verband met het optreden van 
Alonzo, die gedeserteerd was en zijn krachten inzette voor de tegenpartij. Overi-
gens vielen er in deze periode in de Republiek ontwikkelingen waar te nemen die 
de angst voor de vestiging van een wereldstaat kunnen hebben gevoed. Zo ver-
scheen in 1805 het blad De Ster, dat door in Nederland werkzame Duitse uitge-
vers was opgezet om ‘de Natie het naauwer verband der byzondere Waereldbe-
trekkingen [te] leeren kennen’ en waarin de wereldvrede werd gepropageerd.98 De 
redactie sympathiseerde met Kants ideaal van een universele gemeenschap van 
kosmopolitische burgers, die allen gelijkwaardig zijn. Ook Kinker leverde bij-
dragen aan het blad. Later zou hij in deze lijn nog het epos Proeve eener inleiding 
voor en heldendicht, ’t welk men De Wereldstaat zou kunnen noemen (1821) uit-
geven.99

 De bezorgde redenering van De Tooneelkijker past verder in het internatio-
nale beeld van de antiverlichtingspropaganda en is een zwakke echo van de be-
schuldiging van sommige Engelse critici, waarvan de Duitse recensie repte. Zoals 

97 Kotzebue, Rolla, 1.
98 I. Leemans, ‘Ein wahres Phänomen von neuem Weltkörper’. Het tijdschrift De Ster: van wereldburger tot 

pacifist’, in: C. van Heertum, T. Jongeneelen en F. Lamoen (red.), De andere achttiende eeuw (Nijmegen 
2006), 263-281.

99 A.J.A.M. Hanou, ‘Kinkers Wereldstaat (c.a. 1810): een Verlichtingsepos als reactie op Bilderdijks On-
dergang der eerste waereld’, in: idem, Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830) (Nijmegen 
2002), 233-244.
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gezegd werd in de Duitse toneelpers aanvankelijk niet veel aandacht geschonken 
aan Kotzebues trilogie. Later, toen de Engelse reacties op het stuk bekend raak-
ten, werd de toevoeging van de personages Rolla en Elvira weliswaar opgemerkt, 
maar werden daar vooral vormtechnische bezwaren tegenin gebracht. Ook de li-
berale denkbeelden inzake godsdienst en moraal werden onderkend, al vond de 
recensent van de Berlinische Monatschrift dat de Engelsen in hun kritiek daarop 
te ver gingen.

In verband met de angst voor internationalisme komen we nog even terug op de 
beschuldiging van Hannah More dat Rolla naar illuminatisme zweemde. De orde 
der illuminaten was een geheime organisatie die tot de radicaalste tak van de Ver-
lichting gerekend wordt en veel invloedrijke intellectuelen onder haar leden tel-
de.100 Ze werd in 1776 in Beieren opgericht door Adam Weishaupt (1748-1830) 
vanuit een gevoel van onvrede over de wereldlijke en kerkelijke instellingen, in het 
bijzonder de jezuïtenorde, die weliswaar in 1773 was opgeheven, maar die in de 
regio nog grote invloed had.101 De algemene doelstelling steeg hier nog boven uit 
en was van radicaal verlichte aard.102 Het waren, zoals in die tijd zelf ook al werd 
opgemerkt, niet alleen kerkelijke uitwassen waartegen men streed. Men legde gro-
te scepsis aan de dag ten aanzien van de religie in het algemeen.103 Dat was de reden 
dat de orde, waarvan het bestaan ondanks de geheimhouding uitlekte, spoedig be-
streden werd door de kerkelijke orthodoxie. Er ontwikkelde zich zelfs een com-
plottheorie: de organisatie werd ervan verdacht alle religieuze en politieke insti-
tuten omver te willen werpen. Want ook op politiek-staatkundig vlak wenste de 
orde verandering. Uitgaande van het gelijkheidsbeginsel stond men een wereldor-
de voor zonder confessionele, nationale of sociale grenzen.104 Deze ideeën raakten 
algemeen bekend en door de kerkelijke antipropaganda nam de vrees voor de illu-
minati sterk toe. Als gevolg hiervan gingen de wereldlijke overheden in de landen 
waar de orde zich gevestigd had over tot maatregelen. Dat mondde in 1784 uit in 
vervolging in Beieren, de bakermat van de beweging, en in een verbod op alle ge-
heime organisaties. Andere landen volgden spoedig.105

De politieke invloed van de orde is tot in de twintigste eeuw zwaar overschat.106 
De illuminaten werden zelfs als de voorlopers van de Jacobijnen gezien en zou-
den de Franse Revolutie hebben ontketend.107 Hannah More verwees met haar be-
schuldigingen aan het adres van de Duitse schrijvers naar het toen gangbare, nog 

100 M. Agethen, Geheimbund und Utopie. Illuminaten, Freimaurer und deutsche Spätaufklärung (München 
1987), passim.

101 Agethen, Geheimbund und Utopie, 72.
102 Ibidem.
103 Agethen, Geheimbund und Utopie, 259.
104 R. van Dülmen, ‘Der Geheimbund der Illuminaten’, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 36 

(1973), 793-833, aldaar 802.
105 Von Dülmen, ‘Geheimbund der Illuminaten’, 811.
106 Ibidem, 811; Agethen, Geheimbund und Utopie, 10. 
107 Von Dülmen, ‘Geheimbund der Illuminaten’, 811; Agethen, Geheimbund und Utopie, 9.
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veel omvangrijker idee van een internationaal complot, volgens welk de Franse 
philosophes, de vrijmetselaars en de illuminaten zouden samenwerken om alle Eu-
ropese régimes, misschien zelfs de gehele wereldorde, omver te werpen.108 Deze 
complottheorie was ontwikkeld door de naar Engeland geëmigreerde Franse je-
zuïet Augustin Barruel (1721-1820) en verkondigd in zijn Mémoire pour servir à 
l’histoire du Jacobinisme (1798-1799), dat ongetwijfeld bij veel Engelse conser-
vatieven, onder wie Hannah More, bekend was.109 De radicale these heeft lang 
standgehouden.110 Wat het aandeel van de illuminaten betreft komt dat doordat 
pas laat is ontdekt dat de gewone ordeleden nauwelijks iets van de politieke doel-
stellingen van hun voormannen hebben geweten.111 Bovendien is uit onderzoek 
gebleken dat de doelstellingen van de organisatie veeleer utopisch-chiliastisch dan 
politiek-activistisch van aard waren.112

Met het Engelse oordeel over de illuminaten was de Berlinische Monatschrift 
het als gezegd niet eens en al helemaal niet met het idee dat Rolla illuminatistisch 
was. Die aantijging werd door de recensent als volgt van de hand gewezen:

Ferner, soll es ja hin und wieder, wo man nehmlich noch an Illuminaten und Propagan-
disten glaubt, schon des Jakobinismus verdächtig machen, wenn nur ein kleines auszu-
deutendes Wort über die bestehenden Verfassungen und Religionen in Europa gesagt 
wird.113

Het is hoe dan ook duidelijk dat het stuk verlichte denkbeelden bevatte. Weder-
om had Kotzebue een gevoelige snaar weten te raken, wat de Republiek betreft dit 
keer vooral op het terrein van de godsdienst.

108 Stott, Hannah More, 230.
109 Ibidem.
110 Door J.M. Roberts, The mythology of the secret societies (Londen 1972) en J.R. von Bieberstein, Die These 

der Verschwörung 1776-1975. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer 
gegen die Sozialordnung (Frankfurt am Main 1976).

111 Von Dülmen, ‘Geheimbund der Illuminaten’, 799.
112 Agethen, Geheimbund und Utopie, passim.
113 Anon., Berlinische Monatschrift 1800 (deel 2 van de andere recensie uit de Berlinische Monatschrift), 273-
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Afb. 24. A.W. Iffland, De Jagers, een tafereel der zeden van het land (1798). 



Tegenlicht II
Gematigd gezinstafereel

Uit de hoofdstukken over Menschenhaat en Berouw, Abällino en Rolla zou het 
beeld kunnen ontstaan dat het populaire Duitse drama alleen maar door revo-
lutionairen, deïsten, overspeligen en ander radicaal verlichte personages bevolkt 
werd. Dat beeld zou al te eenzijdig zijn. Met name de familietaferelen van Iffland 
zijn gematigder van inhoud en waren evengoed zeer in trek bij het grote publiek. 
Al kon hij, net als alle andere Duitse toneelauteurs, niet tippen aan het succes van 
Kotzebue, toch werden ook van hem veel toneelstukken vertaald en opgevoerd. 
In de Amsterdamse Schouwburg was Iffland goed voor 38 opvoeringen, waarmee 
hij tot de top drie behoorde van vertaalde Duitse auteurs hier te lande.1 Boven-
dien waren ook de critici enthousiast over zijn werk. Verontwaardigde reacties 
zoals op Menschenhaat en Berouw, Abällino en Rolla bleven uit. Onderstaande 
beschouwing dient dan ook ter nuancering van het beeld als zou de Duitse toneel-
import uitsluitend een radicaal karakter hebben gedragen. Het was overigens ook 
weer niet zo dat het bij Iffland louter om brave familietaferelen ging die geheel 
losstonden van de maatschappelijke actualiteit, zoals wel beweerd is.2 In deze vi-
sie zou zijn werk tegemoet zijn gekomen aan de escapistische verlangens van het 
publiek. Integendeel, het blijkt dat Ifflands stukken evengoed als de stukken van 
Kotzebue of Zschokke producten waren van de roerige periode waarin het Duitse 
toneel in Nederland zijn hoogtepunt bereikte. Ze bevatten namelijk wel degelijk 
politieke stellingnamen, maar dan andere, meer gematigde.3 

Aan de hand van De Jagers, een tafereel der zeden van het land (1798) van Iff-
land zal de gematigde positie worden belicht die de auteur innam in het verlichte 
politieke debat.4 Zoals in de meeste stukken van zijn hand, vormen huiselijke peri-

1 Van 1774 tot 1811.
2 Zie paragraaf 1 van hoofdstuk 1.
3 De Speler was in die tijd Ifflands populairste stuk, maar omdat in De Jagers de familiewaarden, die cen-

traal staan in zijn werk, het meest pregnant tot uitdrukking komen staat dit stuk centraal. Beide stukken 
werden in de periode ongeveer even vaak opgevoerd. De speler werd alleen het vaakst positief aangehaald 
door critici. Na 1814 zou De speler tot de canonieke succesvoorstellingen gaan behoren, maar De Jagers 
mocht er ook nog zijn. In de periode 1835-1836 stond het eveneens nog op het repertoire (Op basis van 
repertoirelijsten UBA en Stadsarchief Amsterdam en Ruitenbeek, Kijkcijfers).

4 Vertaling van A.W. Iffland, Die Jäger. Ein ländliches Sittengemählde in fünf Auzügen (1785).



kelen de kern van De Jagers, en wel in positieve zin. In het dorpje Weissenberg in 
Duitsland woont de opperjager Warberger en zijn vrouw. De zorg over het toe-
komstig huwelijksgeluk van hun zoon Anthony staat centraal. Die kan zijn geluk 
niet op, want zijn geliefde stiefzus Frederikje is thuisgekomen na vier jaar oplei-
ding in de stad: ‘Frederikje! Ach Frederikje! Myn Frederikje! Zyt gy daar? God 
zy dank!’ Frederikje is al net zo blij om haar halfbroer weer terug te zien: ‘An-
thony! Lieve Anthony!’ Ze omhelzen elkaar (‘Elkaêr omhelzende’).5 Karolientje, 
de pinnige dochter van ambtman Van Zeck – de vertegenwoordiger van de ko-
ning –, die ook een oogje op Anthony heeft, staat erbij en slaagt er duidelijk niet in 
haar jaloezie te verbergen: ‘Karolientje gaat op en neer, en waait zo hard met haar 
waaijer dat hy scheurt’, heet het in een regieaanwijzing.

Als Karolientje wegloopt en Anthony en Frederikje het rijk alleen hebben, belo-
ven zij elkaar eeuwige trouw. Zij hebben van jongs af aan van elkaar gehouden en 
besluiten met elkaar te trouwen. Niets staat hun verbintenis in de weg, aldus Antho-
ny. In zijn argumentatie schemert het belang door dat hij hecht aan huiselijk geluk:

aanzienelyk ben ik niet; het kan ook zyn, dat ik het kruid juist niet zou uitvinden, maar 
zo veel gezond verstand, als men voor het huishouden noodig heeft, schik ik mijzel-
ven toe, en, dit hier,’ terwijl hij op zijn hart wijst, ‘daarmeê doe ik voor niemant in de 
waereld onder! Zo denk ik. Nu vraag ik u, serieus, Frederikje! Wilt gy my trouwen?6 

Frederikje stemt toe ‘met een’ teederen op hem gevestigden blik, en met de blos 
van een goed schuldeloos meisje’.7

Toch blijken er nog wel wat hindernissen te nemen voordat Anthony en Fre-
derikje hun droom kunnen verwezenlijken. Moeder Warberger wil dat haar zoon 
trouwt met Karolientje, de dochter van ambtman Van Zeck. Die is niet alleen rijk 
maar ook nog eens van adel. Maar hij is ook corrupt. Van Zeck ziet zijn dochter 
eveneens graag als bruid van Anthony. Door een huwelijk namelijk hoopt hij de 
eerlijke en kritische opperjager Warberger aan zich te verplichten. Hoewel War-
berger een huwelijk tussen Anthony en Frederikje wel ziet zitten, acht hij zijn 
zoon nog te jong om te trouwen en wil de plechtigheid twee jaar uitstellen. An-
thony vlucht halsoverkop het huis en zelfs het dorp uit omdat hij denkt dat zijn 
ouders een huwelijk met zijn stiefzus principieel afkeuren. Hij wordt vervolgens 
ten onrechte – maar dat weet niemand – beschuldigd van moord op een oudge-
diende van zijn vader, Mathys, met wie hij het nooit goed kon vinden. De wereld 
van zijn ouders stort in als zij horen van zijn arrestatie: ‘Anthony! – ach, groote 
God! Myn angst – ach, Anthony – het eenigste kind – hemel!’, roept moeder War-
berger uit. Haar man ‘bedekt zijn gezicht met zijn handen en gaat met het hoofd 

5 Iffland, De Jagers, 54.
6 Ibidem, 64.
7 Ibidem, 64.
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op tafel liggen: ô, Myn kind! myn kind! myn eenige kind!’8 Het huiselijk geluk 
van de Warbergers lijkt wreed verstoord. Maar nadat Anthony bijna ter dood is 
veroordeeld, komt alles toch nog terecht. Het huwelijk tussen Anthony en Frede-
rikje kan plaatsvinden en iedereen is gelukkig.

Inderdaad lijken alle ingrediënten aanwezig voor een braaf gezinstafereel: een 
deugdzaam echtpaar, samengesteld uit een liefhebbende vader en moeder, twee 
huwbare kinderen en enige onverkwikkelijke gebeurtenissen die het huiselijk ge-
luk bedreigen maar uiteindelijk geen onherstelbare schade aanrichten. Het gezins-
geluk staat zonder meer centraal in dit stuk. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de 
hele plot draait om een huwelijk, maar ook dat het ideaal daarvan bij voortduring 
in de woorden en daden van de personages tot uitdrukking wordt gebracht. Als 
moeder Warberger uiteindelijk toch door haar man wordt overgehaald in te stem-
men met het huwelijk tussen hun kinderen, steken de ouders hun geluk niet onder 
stoelen of banken. Door die verbintenis zijn beiden verzekerd van een verzorgde 
oude dag en is het voortbestaan van huize Warberger gewaarborgd. Pastoor See-
bag onderstreept hun ode aan het familie-ideaal met de woorden: ‘zie hier in deze 
brave, oude luiden de belooning der deugd: brave kinderen en een’ genoegelyken 
ouderdom!’9 Ze willen de bruiloft meteen aanstaande week organiseren. Moeder 
Warberger blijkt bij het plannen van de huwelijksdag helemaal in haar element. 
De lofzang op het gezin vindt zijn hoogtepunt in een andere uitspraak van pastoor 
Seebag, die niet voor niets ook nog eens bij wijze van motto aan origineel en ver-
taling is meegegeven:

Het menschelyk leven vervat veel gelukzaligheid. Men moest ons slechts vroegtydig lee-
ren ze niet schitterend, ook niet onafgebroken, ons voor te stellen. In den kring eener 
welgeregelde huishouding is duizendvouwdige vreugd, en met verstand gedragen tegen-
spoed is ook geluk. De huisvaderlyke waarde is het eerste en edelste geluk dat ik ken. 
Een menschenvrind, een braaf burger, een liefderyk man en vader, in het midden zyner 
huisgenooten, die allen hem naar de oogen zien, die allen door hem genieten, terwyl hy, 
onder het uitbeiden van alles wat goed is, op zyne beurt weder door allen geniet, ô! Dit 
is en voorwerp, dat ik met godsdienstige aandoening beschouw, dat ik met de hoogste 
verrukking eerbiedig.10

Dat de belangrijkste rol is weggelegd voor de huisvader, is niet toevallig. Dit ge-
geven brengt ons bij de politiek-maatschappelijke lading in het stuk. Want er gaat 
wel wat schuil achter de familiethematiek. Die zou als metafoor gezien kunnen 
worden voor de contemporaine politieke verhoudingen.11 Dat doet cultuurhisto-
rica Lynn Hunt in haar studie The family romance, over de achttiende-eeuwse ro-
man en het Franse melodrama. Ook het Duitse drama van rond 1800 lijkt naar die 

8 Ibidem, 143-144.
9 Iffland, 137.
10 Ibidem, achter de titelpagina en op pagina 140.
11 L. Hunt, The Family romance of the french revolution (Berkely 1992) 196.
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verhoudingen te verwijzen. Dat zou mede de populariteit ervan kunnen verkla-
ren bij het grote publiek. In de visie van Hunt staat de traditionele patriarchale ge-
zinsstructuur voor de absolutistische staatsvorm. Zij beschrijft de opkomst in de 
literatuur en het toneel van de goede vader, die model stond voor de voorbeeldi-
ge, verlichte heerser. Een bekend voorbeeld is Le père de famille (1758) van Dide-
rot.12 Daarin is de vader een zachtaardige man die moet lijden onder de misstap-
pen van zijn zoon. Het verheerlijkt het ideaal van de verlichte despoot dat lang 
voor de Franse revolutie was opgekomen maar kennelijk nog lang daarna voor 
velen een ideaal bleef. De revolutietijd had weer nieuwe modellen van het gezin 
opgeleverd. De familiestukken gingen nu over broederliefde, overspel en vader-
moord. Ze schetsten situaties waarin de vader vervangen werd of naar het tweede 
plan verdween, met andere woorden: waarin de bestaande orde werd bestreden.13 
De broederliefde stond voor de nieuwe banden die gesmeed werden tegen de al-
leenheerschappij van een of andere huisvader (of tiran). Het oudere, meer behou-
dende model van de zachtaardige huisvader of verlichte heerser kwam nog lang in 
romans en toneelstukken voor.14

De jagers van Iffland lijkt in diezelfde traditie te staan. Daarin geen overspel of 
broederliefde, maar een weergave van een huiselijk en derhalve politiek ideaal dat 
gelet op de populariteit van de stukken kennelijk nog steeds bestond: van de zacht-
aardige huisvader of verlichte heerser. Iffland werd trouwens tijdens zijn leven al 
met Diderot vergeleken. Het is vast niet toevallig dat een Duitse recensent over 
hem schreef: ‘Vom Studium Diderots geleitet, forscht er dem geheimen Gange der 
Natur nach’.15 Net als in Diderots Le père de famille hebben we in De jagers te ma-
ken met een milde huisvader. Om het positieve gedrag van Warberger goed te doen 
uitkomen, wordt daar het negatieve gedrag van de ambtman Van Zeck tegenover 
geplaatst. De opperjager is weliswaar behoorlijk nukkig en streng voor zijn zoon, 
maar hij is het uit liefde en met de beste bedoelingen. Bovendien gaat hij al gauw 
met diens huwelijksplannen akkoord. Net als de huisvader in Diderots stuk, toont 
Warberger zich veeleer een zachtaardig vader dan een huistiran. Van Zeck daaren-
tegen is autoritair en gunt zijn kinderen geen keuzevrijheid op huwelijksgebied. In 
een gesprek tussen beiden over het huwelijk van hun kinderen komt de tegenstel-
ling duidelijk naar voren. Op de volgende uitspraak van Van Zeck: ‘Ei, wat een jong 
mensch wil of niet, daar komt het altoos niet op aan,’ repliceert Warburger: ‘In kas 
[inzake] van huwelyk toch wel!’.16 Warburger laat zijn zoon de keuze want: ‘Wan-
neer men trouwen zal, dan moet men ’er, voor den drommel, immers by zyn!’.17 
Met ‘men’ bedoelt hij de huwbaren zelf. Maar Van Zeck laat zijn eigen ambities 

12 Ibidem, 23-24.
13 Ibidem, 198-199.
14 Ibidem, 197.
15 Allgemeinen Literatur-Zeitung (1787), geciteerd in Klingenberg, Iffland und Kotzebue, 63.
16 Iffland, De Jagers, 125.
17 Ibidem, 125.
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zwaarder wegen dan de wens van het kroost. Hij vindt dat een huwelijk alleen dan 
gesloten kan worden als de vaders het eens zijn over het geld:

Wanneer vaders het omtrent het getal dat voor de drie nullen gezet zal worden eens zyn, 
dan volgt het overige van zelf. Ik zou hem voorzeker, te opzigte van zyne bediening, 
aanzienelyk verbeterd hebben […].18

 Maar Warberger toont zich onverzettelijk: ‘Myn zoon heeft zyn bestaan.’
Tot zover speelt de tegenstelling alleen op het niveau van de familiethematiek. 

Dat er echter ook een maatschappelijke dimensie is, blijkt uit het feit dat de fa-
miliale perikelen synchroon lopen met de maatschappelijke. Dat een huisvader 
als Warberger de ideale staatsman representeert, moge blijken uit de tegenstel-
ling met de ‘tiran’ Van Zeck. Die geeft geen strobreed toe aan zijn onderdanen. 
Warberger daarentegen laat de individuele burger zelf beslissingen nemen. Het 
hele stuk door worden de ambtman en de opperjager tegenover elkaar geplaatst: 
de zelfzuchtige en oneerlijke versus de altruïstische en rechtschapen functionaris. 
De eerste probeert de tweede voor zijn karretje te spannen. Hij vraagt hem bij-
voorbeeld om extra hout te kappen om met de opbrengst daarvan zijn eigen kas 
te spekken. Maar de opperjager gaat daar niet op in. Hij denkt als altijd niet aan 
zichzelf maar aan zijn medemens. De generaties na hen moeten ook nog wat bos 
overhouden. Warburger heeft het goed voor met zijn dorpsgenoten en zijn onder-
geschikten, terwijl Van Zeck de boeren vernedert en uitbuit. In een openhartig ge-
sprek met de opperjager treden Van Zecks opvattingen over de mensheid duide-
lijk aan het licht. Na een paar glazen wijn zegt hij:

De schikking der natuur heeft de boeren tot lastdragen uitverkoren. Daaröver mogen 
zy met haar twisten. Het genot der waereld is alleen voor aanzienlyker wezens. Of een 
schepsel, dat niets nodig heeft dan eten en slaap, iets meer of minder draagt, is het zelf-
de, indien daardoor slechts die genen geholpen worden, wien gebrek of genot te beurt 
vallen. Ten onrechte onthoud gy dus aan uwe familie die geluksgoederen, welken gy 
dus voor haar zoud kunnen verkrygen. Zyt in het vervolg minder beschroomd, dan zal 
van alle voordeelen waarin het jagtrecht en de ambtsregering te samen loopen, de helft 
voor u zyn.19

Van Zeck wil de opperjager zelfs paaien met geld, maar Warburger laat zich niet 
omkopen. Hij roept uit:

Verdoemd! den duivel op uw’ kop zult gy bekomen! Wat verstout gy u? my dat te zeg-
gen? In myn eigen huis? My? […] Voor den satan, gy moogt in uwe rechtkamer, waar de 
heilige gerechtigheid blindemannetje speelt, uwe boeren, heen en weer draaijen; maar, 
wanneer gy een’ ouden getrouwen dienaar van den vorst tot een’ schurk maken, dan 
moet u…Mynheer! indien het recht der gastvryheid u niet beschermde, gy laagt reeds 
hals over kop van de trappen.20

18 Ibidem.
19 Ibidem, 128.
20 Ibidem, 129.
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Zo is De Jagers doorspekt met verlichte waarden die al wat langer opgeld deden. 
Het valt niet uit te sluiten dat de toeschouwers de familietaferelen vooral waar-
deerden om het gevoel van geborgenheid dat ze in onrustige tijden boden. Maar 
evengoed konden ze geacht worden in een verlichte traditie te staan en uitdruk-
king te geven aan staatkundige opvattingen. Het feit dat ook deze gematigde stuk-
ken (naast de radicalere drama’s) een plek wisten te veroveren in de Nederlandse 
theaters geeft aan dat het Duitse toneel in de Republiek een brede markt bediende.



–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
–  –  – oei! –  – Ai! –  –  –  –  –  –  –
ô! – Ach! –  – Kaatje! Kom eens bo...ven!

Zuchtend en steunend roept mijnheer om zijn dienstmeid Kaatje. Hij heeft niet 
lang meer te leven, zo lijkt het. De grafische weergave van zijn spreekbeurt (de 
vele gedachtestreepjes suggereren amechtige pogingen tot spreken) doet in ieder 
geval vermoeden dat hij er ernstig aan toe is. Het betreft hier de openingsscène 
van een parodie op een stereotypisch Duits drama, die staat afgedrukt op de laat-
ste bladzijden van de allerlaatste aflevering van het toneelkritische tijdschrift De 
Roskam. De stervende heer blijkt De Roskam zelf te zijn, die door Kaatje en zijn 
knecht Jan op zijn sterfbed verzorgd wordt. De parodie is illustratief voor de kri-
tische ontvangst die het Duitse toneel in de Nederlandse toneelpers kreeg, onder 
meer vanwege het overdreven sentiment dat in bovenstaand citaat door de sugges-
tie van veel gezucht en gesteun op de hak wordt genomen. Maar de zwanenzang 
van De Roskam bevat meer elementen die hem zeer geschikt maken om deze stu-
die mee te beëindigen. 

Kaatje aast op de erfenis van mijnheer, zo blijkt al gauw. Zij hoort haar meester 
kreunen en gaat naar boven. Mijnheer stamelt dat de notaris op de hoogte gesteld 
moet worden van zijn naderende einde. Zijn meid is er als de kippen bij om een 
erfdeel op te eisen: ‘Mynheer zal hoop ik om me denken?’ Hij stelt haar gerust: ‘Ja, 
kind! –  – ja –’, om vervolgens te gaan ijlen.1 Kaatje mijmert over de erfenis: ‘Myn-
heer ylt. Nu zal het Testament waarop ik vyftien jaaren...[...] Stil, hy komt weêr 
by zyn verstand –  – Mynheer! Ik kryg immers een legaatje?’ Meneer antwoordt 
bij zijn volle verstand dat hij haar een heleboel Duitse drama’s zal nalaten:

Ja wel – kind! – ja wel –  – een heel pak – nog ongeroskamde –  –  – Hoogduitsche –  – 
dramaas – ô je! – ô je! – ik – stik! – Gy moet – maar met een troep gaan reizen –  – en – 

1 P.G. Witsen Geysbeek, De Tooneelmatige Roskam, in één-en-twintig geestige en satyrieke vertoogen nr. 
1-21 (Amsterdam: H. van Kesteren, 1799), 165. (H. de Groot, ‘Bibliografie van in Nederland verschenen 
18e- en 19e-eeuwse toneeltijdschriften (1762-1850) en toneelalmanakken (1770-1843)’, in: Scenarium 4 
(1980), 118-146, 129.)
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die – laaten speelen –  – dan – ô! ô! – is je fortuin gemaakt. –  –  –  – Jaag dat spook weg 
–  – Afgryselyk spook! Daal neder, verberg in ’t hart der aarde uw yslyke aanzyn weder! 
– Ik – kan – niet – meer... Ik sterf... ik ben.. Dood! – mors dood!! –  –  –2

Rond 22 juli 1799 gaf mijnheer Roskam de geest. Zijn laatste raad om die Duitse 
toneelstukken te gaan opvoeren zal ironisch bedoeld zijn geweest. Dat was im-
mers wel het laatste wat de gemiddelde criticus toen wenste. Maar Kaatje neemt 
zijn advies serieus, zoals spoedig blijkt:

Laat ik nu eens gaauw myn erfenis nakyken, eer Jan te rug komt –  –  – wel vreeslyk wat 
een pak! als al deze stukken nog een beurt hadden moeten hebben, dan was mynheers 
leven voorzeker te kort geweest, al had hy ook zo lang geleefd tot hy zyn natuurlyke 
dood gestorven was.3

Ze somt bij zichzelf de talloze van oorsprong Duitse titels op, wat de omvang van 
de import nog weer eens onderstreept: 

De Herfstdag, De jagers en de hand der wraak. Het is waarächtig een heel boekdeel! De 
speeler, Robbert Maxwel […], De verwarde Schaaking. Nog een Schaaking. Lieve help! 
’er komt geen einde aan –  – och! Daar komt Jan net boven.

Kaatje en Jan slaan aan het bakkeleien over de bestemming van de erfenis. Jan wil 
het pak naar ‘de komeny’ – de kruidenierswinkel – brengen en zich met de op-
brengst ‘eens recht vrolijk maken’, want ‘Wat wil je met die vodden doen? De 
gantsche hoop is op zyn hoogst een paar schellingen van scheurpapier waard.’4 
Dat is naar zijn zeggen net genoeg om een avondje van te drinken. Maar Kaatje 
ziet er werkelijk een gouden handel in:

Zie me dien lummel eens aan! Ik denk ’er ten minsten een paar duizend guldens uit te 
maken. Je ziet ook niet veel verder als je neus lang is. Hoor Jan! Laat ons samen doen, 
en volg myn raad, dan is je fortuin ook gemaakt. Laat ons een Comediantentroep aan-
leggen, het land doorkruisen, en deeze stukken speelen; Ik ben verzekerd dat wy geld 
als water zullen verdienen, en vooral nu mynheer dood is.5

Jan is om: ‘Top Kaa! Je bent toch een schrandere bol van een meid; mij dunkt wy 
zouden geen onaardig paar wezen.’ Kaatje is het daarmee eens: ‘Zo komt het my 
ook voor. Welaan dan...’. En dan volgen de slotwoorden die zij samen uitspre-
ken: ‘Kom in myn arm, voldoe natuur; en wat ’er meer volgt ter bevordering van 

2 Witsen Geysbeek, De Roskam, 166.
3 Ibidem, 166.
4 Het woord ‘komeny’ komt niet voor als lemma in het wnt, wel staat bij het lemma comestibles, ‘fijne 

etenswaren’, het woord ‘komenij’ genoemd in een citaat. Ook aangetroffen in Multatuli, Ideeën VII, 46 
en Ideeën VII, 341, uitgave G.L. Funke (Amsterdam 1879), waar het een winkel met ook andere artikelen 
dan alleen eetwaar kan zijn.

5 Witsen Geysbeek, De Roskam, 167-168.
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goede zeden en Nationale opvoeding.’6 Zo sluit het toneelspelletje af met een iro-
nisch bedoelde toespeling op het vermeend immorele karakter van het gemiddel-
de Duitse toneelstuk.

Met deze parodie als zwanenzang geeft De Roskam nog één keer zijn afkeer van 
het Duitse drama te kennen. Zoals in deze studie is gebleken, zijn hij en zijn col-
legae critici nauwelijks een stap verder gekomen in de bestrijding ervan. Dat blijkt 
ook uit zijn grafschrift, dat aan het eind van de tekst staat afgedrukt:

G R A F S C H R I F T
Hier ligt de hekelaar der zotheden en gebreken,
Waarmeê het schouwtooneel aan d’Amstel was besmet;
Ofschoon hy vruchteloos die scherp heeft doorgestreeken,
Vervloekt hy nog in ’t graf het drama en ballet.
[…] 

De missie van De Roskam bleek inderdaad vruchteloos. Zoals duidelijk is gewor-
den, zouden critici na hem nog jarenlang hun gal spuwen over die vermaledijde 
Duitse toneelimport. De heftigheid waarmee zij zich ertegen teweer stelden duidt 
paradoxaal genoeg op een vanzelfsprekende, gemakkelijke receptie in de Repu-
bliek. Als de import niet zo populair was geweest was het verweer immers niet 
nodig geweest. Op de hoofdvraag van deze studie: hoe het Duitse toneel zich in 
Nederland manifesteerde, waarom het hier zoveel gespeeld werd en tegelijkertijd 
zoveel ophef veroorzaakte, moet het antwoord luiden: omdat het qua vorm en in-
houd voorzag in een behoefte onder brede lagen van het toneelpubliek, maar die 
vorm en inhoud de critici juist tegenstonden.

Deze intensieve receptie laat zien dat het Duitse toneel ten onzent hoe dan ook 
veel kon losmaken, of men het nu waardeerde of afkeurde. Er waren kennelijk 
nogal wat raakvlakken tussen beide buurculturen, althans waar het om het to-
neel ging. Dat wordt alleen al bevestigd door het feit dat de receptie van de stuk-
ken in de Republiek zowel waar het om waardering als om afkeuring ging, niet 
wezenlijk bleek af te wijken van die in de Duitse landen. Allereerst bleek dat bij 
de beschrijving van de infrastructuur, waar uiteenlopende instituties en actanten 
de revue passeerden. Uit de presentatie van auteurs, vertalers, liefhebbers en criti-
casters is duidelijk geworden, dat het Duitse drama hier net als in eigen land gretig 
aftrek vond en voor velen de bemoeienis ermee een lucratieve onderneming was. 
De critici beseften dat zij grof geschut moesten inzetten om het tij te keren: het en-
thousiasme van degenen die zij op andere gedachten wilden brengen was immers 
enorm. Daarvan getuigden verder het grote aandeel dat Duitse stukken hadden 
in het schouwburgrepertoire, de ruime regionale verspreiding en de concurrentie 
tussen de uitgevers van toneelvertalingen. De verwevenheid tussen de buurcultu-
ren openbaarde zich eveneens in de repertoirekeuze. De stukken die in Nederland 

6 Ibidem, 168.
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het populairst waren, werden ook door het Duitse publiek het best ontvangen. 
Het ging bij dat publiek, daar zo goed als hier, overigens niet om een onderklasse, 
om gewoon volk, zoals De Roskam zijn lezers in zijn laatste stuk wilde doen ge-
loven door zijn dienstmeid en knecht als primair geïnteresseerden op te voeren, 
maar om de midden- en bovenklasse van de samenleving. De omschrijving van het 
publiek als ‘volk’ was voor critici aan beide zijden van de grens een retorische ma-
nier om het nieuwe drama in een kwaad daglicht te stellen.

Uit de analyse van de Nederlandse toneelkritiek kwam naar voren hoezeer deze 
aan de Duitse schatplichtig was. Dat de Nederlandse critici hun Duitse collega’s 
goed in de gaten hielden en dat zij hoogstwaarschijnlijk zelfs ideeën van hen over-
namen en overschreven, verraadt, in weerval van het vele gescheld op alles wat 
Duits was, juist een sterke verwantschap met de Duitsers, althans met hen wier 
standpunten men deelde. In de afkeuring van bijvoorbeeld de stukken van Kotze-
bue en Zschokke hanteerden Nederlandse recensenten vergelijkbare argumenten 
als hun Duitse tegenvoeters. Ook hun idealen bleken aardig overeen te komen. 
Zo kwam de pionier van het Duitse drama in Nederland, Cornelis van Engelen, in 
zijn pleidooi voor dit toneel met ideeën die erg leken op die van Gottsched. Het 
toneel zou een nationaal gevoel moeten kweken en als zedenschool dienen. Het 
bleek moeilijk te achterhalen of deze ideeën ooit vanuit Nederland naar Duitsland 
waren overgewaaid en nu als een boemerang weer terugkeerden, maar dat doet 
niets af aan het feit dat ze in de tweede helft van de achttiende eeuw kennelijk door 
beide toneelculturen gedeeld werden. Zoals gezegd volgden Van Engelens navol-
gers tegen het einde van de eeuw hun Duitse collega’s soms op de voet, ook in hun 
idealen voor een nationaal en zedelijk verantwoord toneel.

De verwevenheid van de Nederlandse en de Duitse cultuur liet zich eveneens 
onderkennen in de discussies over de vorm van het nieuwe Duitse drama. Ook op 
dit punt kwam het betoog van de Nederlandse critici sterk overeen met dat van de 
Duitse. Over de karaktertekening van de personages waren ze allen positief: zij 
roemden de levensechtheid en de natuurlijkheid. Voor de opbouw van de stukken 
daarentegen had geen van hen een goed woord over. Die vormden een chaotische 
aaneenschakeling van scènes en telden teveel overbodige personages. Een ander 
kenmerk van de Duitse dramaturgie dat in de Nederlandse kritiek bediscussieerd 
werd, was het natuurlijke, levensechte taalgebruik, dat door de introductie van 
toneelproza (ter vervanging van toneelpoëzie) moest worden gestimuleerd. Het 
werd door critici en parodisten op de hak genomen door middel van het gebruik 
van alledaagse uitdrukkingen, zoals het ‘mors dood’ in een van de bovenstaande 
citaten van de heer Roskam. Het proza werd door de critici afgedaan als plat en 
volks, wederom zowel in de Republiek als in de Duitse landen. Zo kon men de 
stukken afdoen als minderwaardig volksvermaak.
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De thematiek van het Duitse drama sloot naadloos aan bij het maatschappelij-
ke debat hier te lande. Dat blijkt uit de sterke afkeer die deze bij de critici opriep. 
Als de inhoud van de stukken zo onschuldig was als in de theaterhistoriografie is 
aangenomen, had het verweer ertegen niet zo scherp hoeven zijn. Net als voor de 
vormdiscussie geldt ook voor het debat over de inhoud van de stukken dat de re-
actie in Nederland in grote lijnen met die in Duitsland overeenkwam. Een belang-
rijk issue was de mate van (on)zedelijkheid van het Duitse drama. De woorden die 
Kaatje en Jan op het laatst samen uitspreken – ‘Kom in myn arm, voldoe natuur; 
en wat ’er meer volgt ter bevordering van goede zeden en Nationale opvoeding’ 
– vatten het oordeel van de critici als gezegd op ironische wijze samen: het gemid-
delde Duitse toneelstuk kende een moreel verwerpelijke inhoud.7 Juist in de pe-
riode waarin het Duitse drama zo populair was, werd zowel in het Nederlandse 
als in het Duitse taalgebied aan de bevordering van de nationale zeden en de nati-
onale opvoeding grote waarde gehecht. De toneelkritiek aan beide zijden van de 
grens stond bol van klachten over zedenbederf. Daarbij moet wel bedacht worden 
dat de achttiende-eeuwse betekenis van het woord ‘zeden’ veel ruimer was dan de 
huidige, die doorgaans tot de seksuele moraal beperkt blijft. De term sloeg toen 
op een breed pakket van maatschappelijke waarden en opvattingen over de rol van 
de vrouw (Menschenhaat en Berouw), politiek (Abällino) en religie (Rolla).

Bezien we vervolgens de relevantie van deze studie voor de kwestie in hoeverre 
de Verlichting ofwel in hoofdzaak een Franse aangelegenheid was met nationale 
varianten, ofwel een brede Europese ontwikkeling vertegenwoordigde. De bevin-
dingen pleiten duidelijk tegen de francocentrische benadering. Ze vormen een be-
wijs te meer dat de Nederlandse Verlichting vanuit verschillende landen is gevoed 
en impliceren veeleer een steun voor het bestaan van ‘families’ van verlichtingen. 
Die komt er voor de theaterkritiek op neer dat in verschillende landen, in casu in 
De Republiek en in de Duitstalige gebieden, in grote lijnen gelijk werd gedacht en 
geoordeeld. In die zin had de Apollo uit de droom die in de proloog van dit boek 
beschreven werd gelijk, toen hij stelde dat de Duitsers veel in te brengen hadden 
in de Nederlandse toneelwereld. Zeker, behalve de Duitse Melpomene was ook de 
Franse Thalia, de muze van het blijspel, in zijn buitenverblijf aan tafel geschoven, 
met andere woorden: ook zij oefende invloed uit op het Nederlandse toneel. Hoe-
veel de Française had in te brengen blijft echter vooralsnog onbekend. Dat zou 
verder onderzoek naar het Franse aandeel in het Nederlandse toneeldebat moeten 
uitwijzen. Dat de Duitsers hier werkelijk ‘de toon aangaven’, zoals De Roskam in 
zijn droomverslag formuleerde, staat hoe dan ook niet vast. Het gaat ook te ver 
om de Nederlandse en Duitse verlichting op basis van alleen dit onderzoek te be-
schouwen als onderling sterk afhankelijk of zelfs identiek. Daarvoor is de invals-
hoek van dit boek – het toneel – misschien toch te beperkt. Bovendien ontbreekt 

7 Ibidem.
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het aan fundamenteel onderzoek dat de Duitse toneelsituatie benadert vanuit het-
zelfde perspectief dat hier gekozen is. Maar dat er ten tijde van de Verlichting gre-
tig Duitse ideeën opgenomen werden in de Republiek staat buiten kijf.

Rest de vraag hoe dit Duits-Nederlandse onderonsje in Europees verband ge-
zien moet worden. Bij alle verwevenheid van de beide toneelculturen mag het 
Europese perspectief toch niet uit het oog worden verloren. Er lijkt zeker geen 
sprake van exclusieve banden. Het kan zijn dat bepaalde Duitse ideeën die in de 
Republiek terechtkwamen tegelijkertijd ook naar andere landen doorsijpelden (of 
dat al hadden gedaan). Op diverse plaatsen in deze studie is gebleken dat vigeren-
de ideeën over toneel ook in andere Europese landen opgenomen en toegeëigend 
werden of daar al langer bestonden. Bij de behandeling van de discussies over ka-
rakterbeschrijving en plot leken op de achtergrond Engelse opvattingen mee te 
spelen. De oordelen over het Duitse drama (vooral dat van Kotzebue) stemden 
namelijk nogal overeen met die over het werk van Shakespeare, dat in Duitsland 
uitgebreid gerecipieerd werd. Zo kwamen Shakespeareaanse elementen via het 
Duitse toneel in Nederland terecht. Het afgrijselijke spook dat in de boven be-
schreven parodie voor de ogen van de ijlende heer Roskam verschijnt, verwijst 
vermoedelijk naar de geesten en andere onwaarschijnlijke wezens die Shakespeare 
in zijn stukken liet optreden en die tot verdriet van de meeste critici niet alleen 
door het Duitse maar ook door het Nederlandse toneel waarden. Verder gold het 
gebruik van proza niet als exclusief Duits. Kennelijk trok de toepassing ervan in 
Duitse stukken hier de aandacht, maar de Fransman Diderot had het gebruik er-
van eerder al gepropageerd.

Ook op thematisch vlak kwamen onderwerpen naar voren die in meer landen 
ter discussie stonden. Bijvoorbeeld in de angst van zowel Duits als Engelse cri-
tici voor een internationaal complot van deïsten, illuminaten en andere vrijden-
kers – dit naar aanleiding van Rolla. Voor de effecten van dit laatste stuk raakten 
de Duitse critici pas beducht toen de receptie in Engeland was begonnen. Van een 
complottheorie werd in de Nederlandse kritiek niet gesproken, maar naar aan-
leiding van Rolla sprak De Tooneelkijker wel afkeurend over de daarin gepropa-
geerde natuurreligie, die hij met het kosmopolitisme of het wereldburgerschap in 
verband bracht. Hij vreesde dat die het christendom – in Rolla vertegenwoordigd 
door de katholieke Spanjaarden – ondermijnden, wat tegen het zere been van de 
critici was. Die angst was niet ongegrond. Het stuk vormde een uitstekende aan-
vulling op de populaire natuurreligieuze werken van Ewald en Nicolai, die sa-
men met de Duitse toneelstukken de Nederlandse markt veroverden. Ook de 
andere besproken toneelstukken verbeeldden thema’s die in meer Europese lan-
den bestonden en bediscussieerd werden. De politieke thematiek van Abällino 
was onderwerp van gesprek in theaterfoyers over heel het continent. Dit stuk 
van Zschokke kwam in Frankrijk terecht en werd vanuit het Frans in het Neder-
lands vertaald, terwijl het daarnaast rechtstreeks vanuit Duitsland hierheen werd 
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gehaald. Het grootste successtuk onder de Duitse import, Kotzebues Menschen-
haat en Berouw, bevatte talloze allusies op literatuur uit Engeland, Duitsland en 
Frankrijk tezamen (onder meer op Richardson, Lessing en Rousseau).

Deze studie heeft dus ook laten zien hoe sommige ideeën in een groot deel van 
Europa werden gedeeld, met inachtneming van het feit dat verschillen niet ver-
waarloosd mogen worden. Om die verschillen helder te krijgen is ook onderzoek 
nodig naar de relatie van het Nederlandse met het Franse en het Engelse toneel. 
Daarvoor zou deze studie als voorbeeld kunnen dienen. Op dus naar de ‘komeny’ 
met de handel.
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