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Stellingen 
 

behorende bij het proefschrift 
Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800 

 
Klaartje Groot – Groningen, 28 oktober 2010 

 
 
1. De Duitse culturele invloed deed zich rond 1800 in het drama en theater van de 
Republiek sterk voelen. 
 
2. De stukken van Kotzebue, Iffland, Zschokke en andere zogenoemde triviaalauteurs 
brachten rond 1800 bij het Nederlandse toneelpubliek veel meer teweeg dan die van 
canonauteurs als Lessing, Goethe en Schiller. 
 
3. De stukken van Kotzebue, Iffland en Zschokke verdienen het niet langer als 
tweederangs of triviaal te worden bestempeld, daar ze belangrijke vraagstukken binnen de 
verlichte samenleving aanroerden. 
 
4. In zowel Duitse als Nederlandse vertogen over het toneel die rond 1800 verschenen, 
wordt de ontwikkeling van het Duitse toneel in twee fasen verdeeld. Terwijl de overgang 
van (Frans)classicistisch naar burgerlijk drama wordt beschreven in termen van 
continuïteit, wordt die tussen burgerlijk en romantisch drama voorgesteld als een breuk. 
 
5. Nederlandse toneelcritici volgden rond 1800 het werk van hun Duitse collega’s op de 
voet en stelden het Nederlandse publiek van de inhoud ervan op de hoogte. 
 
6. Literatuurhistorici laten de Nederlandse romantiek doorgaans pas na 1830 beginnen. De 
immense populariteit van het drama van Kotzebue en anderen doet evenwel vermoeden dat 
onder het publiek hier te lande reeds daarvoor sprake was van een romantische oriëntatie. 

7. In fietsstad Groningen (‘Fietsstad van het jaar’ 2002) zou een deel van de openbare 
afvalbakken met de opening naar de straat moeten staan in plaats van naar de stoep. Dat 
geldt trouwens ook voor Amsterdam (wereldwijd de fietsvriendelijkste stad aldus een 
onderzoek van het Amerikaanse reisbureau Virgin Vacations). 
 
8. Topsport gaat niet alleen over honderdsten van seconden, maar ook over levenslange 
meerwaarden. 
 
9. ‘Wie bloemen plukken wil moet ten minsten de handen uitsteeken’ (A. von Kotzebue, 
Honderd zeven-en-veertig spreuken tot menigvuldig nuttig gebruik, naar de orde van het ABC 
(Amsterdam 1804, 7). 
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