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In 1919 richtten Jan Musch en Adriaan van der Hors t 'Het 

Schouwtoneel ' op . Dit toneelgezelschap wilde vaste bespeler worden 

van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Maar de hoofdstedelijke 

gemeenteraad gaf de voorkeur aan de troep van Wil lem Royaards. 

Musch en Van der Hors t weken toen 

uit naar de schouwburg in Utrecht 

die zij van 1919 tot het faillissement 

van het gezelschap in 1933 hebben 

gepacht. 

De gemeente Utrecht wilde aan het 

theaterbedrijf verdienen. Daa rom 

werd Het Schouwtoneel niet gesubsidieerd, ondanks de d ruk die de 

gemeentebestuurders van Amsterdam, Den Haag en Rot terdam uitoe

fenden op de Utrechtse vroede vaderen. Utrecht wilde blijkbaar voor 

een dubbeltje op de eerste rang zitten. 

Toch hield het gezelschap het lang vol, vooral door rekening te houden 

met 'de smaak van het publiek' . Maar tijdens de crisis van de jaren der

tig bleef het publiek weg, wat het gezelschap ook probeerde. 

Faillissement was onvermijdelijk. 
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Vele Nederlandse toneelmakers hebben in de loop van de 20e eeuw voorgesteld in 

Utrecht een stadsgezelschap te beginnen, maar het is er nooit van gekomen. Daar 

lijkt nu verandering in te komen, want per I januari 1993 vestigt zich in Utrecht de 

PaardenKathedraal; een theatervoorziening speciaal bedoeld voor Midden-

Nederland, en gesubsidieerd door het Rijk, de provincie en de stad Utrecht. Een 

kroon op het werk van Aram Adriaanse, die vanaf het midden van de jaren tachtig 

de onvruchtbaar lijkende Utrechtse theaterbodem heeft bewerkt en geschikt 

gemaakt voor een eigen, professioneel en door de overheden gesubsidieerde 

theatergroep. Eerst door middel van grootse lokatie-projecten, zoals bijvoorbeeld 

La Casa de Bernarda Alba in de voormalige glashandel Spliet op de Oudegracht, 

vervolgens als stafmedewerker van het margetheater Kikker, en tenslotte als artis

tiek leider van het Theater-Platform. Nu is het dan zover dat Adriaanse met finan

ciële steun van de overheid een kern van regisseurs, acteurs en vormgevers om 

zich heen kan scharen, die jaarlijks een aantal produkties gaan maken. 

Toch is de PaardenKathedraal niet het eerste echte Utrechtse gezelschap, want één 

keer eerder heeft zich hier een gesubsidieerd gezelschap gevestigd. Dat was in 

1943, toen het 'Utrechtsch Toneelgezelschap De Ghesellen van den Spele', onder 

leiding van Adriaan Hooykaas, het 'huisgezelschap' werd van de stadsschouwburg '. 

Het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten (DVK), het toenmalige minis

terie voor onder andere culturele zaken, had Utrecht in 1942 al een paar keer laten 

weten dat men van rijkswege in deze stad een toneelgezelschap wenste. Zo was 

onder meer voorgesteld Jan C. de Vos jr., NSB-er en in de oorlog leider van het 

Gilde voor Theater en Dans, een gezelschap in de Domstad te laten formeren. De 

gemeente had deze signalen echter genegeerd. 

In juli !943 stuurde het DVK opnieuw een concreet voorstel naar de Stichtse 

bestuurders, daarbij duidelijk makend dat men niet langer genoegen zou nemen met 

een simpel stilzwijgen van de lokale overheid. Op het hoogste departementale 

niveau heerste namelijk de opvatting dat toneel nadrukkelijker ingezet moest wor

den voor de nationaal-socialistische propaganda, en om dit te bereiken zou er in 

iedere grote stad een vast gezelschap moeten komen. Ook Utrecht zou daaraan 

volledige medewerking moeten verlenen. 

De nationaal-socialistische burgemeester C. van Ravenswaaij was het roerend eens 

met de plannen van het DVK. Aangezien hij - op grond van een verordening van de 

Rijkscommissaris voor het bezette Nederland - de taak van de gemeenteraad waar

nam, kon hij naar eigen goeddunken handelen. Zelfs de Stadsschouwburg N.V., die 

zich tot dan toe had verzet tegen een vast gezelschap, was niet meer bij machte 

roet in het eten te gooien, want DVK had de burgemeester laten weten dat de 

schouwburg geen enkele stem had in deze kwestie - desnoods zou de accommoda

tie gevorderd worden. 

Burgemeester en schouwburgbestuur hadden evenmin inspraak bij de keuze van de 
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artistiek leider, want het DVK had reeds gekozen, en wel voor Adriaan Hooykaas, 

wiens openluchtvoorstellingen in de Kloosterhof in de zomer van 1941 en 1942 

veel instemming bij de nieuwe machthebbers hadden geoogst. Andere gegadigden, 

zoals Jacques Bijlevelt, Guus Oster en Ank van der Moer, werden niet eens door 

het Ministerie in overweging genomen. Het Utrechtsen Tooneelgezelschap De 

Ghesellen van den Spele kreeg uiteindelijk een garantiesubsidie toegezegd van 

zowel de rijksoverheid als de gemeente Utrecht. 

De troep heeft slechts acht maanden bestaan. Van meet af aan was duidelijk dat 

Utrechters de groep niet lustten, omdat het stempel van het DVK erop stond. Men 

ervoer het helemaal niet als een eigen, Utrechts gezelschap. De zalen bleven dan 

ook nagenoeg leeg bij de 21 voorstellingen die de troep in seizoen 1943-1944 heeft 

gegeven. 

Grootmoedig verklaarde Hooykaas op 20 april 1944 op het Stadhuis dat hij geen 

prijs stelde op gemeentelijke subsidie. Toen was echter allang duidelijk dat zijn 

dagen in Utrecht geteld waren. Niemand had nog vertrouwen in het gezelschap; 

Hooykaas' troep verdween al even schlemielig van het toneel als hij gekomen was, 

en zonder ooit echt een cent te hebben ontvangen van de gemeente. 

De Ghesellen van den Spele vormde dus een omstreden uitzondering op de regel 

dat Utrecht nog nooit een eigen stadsgezelschap heeft gehad. Niet iedereen vond 

dat overigens een gemis. Vele bestuurders en toneelliefhebbers zagen het zelfs als 

een groot voordeel voor de vierde stad van Nederland. De Utrechtse neerlandicus 

W. van Beusekom verwoordde het in Leer mij ze kennen ... de Stichtenaren als volgt: 

'Door de centrale ligging van de hoofdstad en door het feit dat Utrecht geen eigen 

toneelgezelschap herbergt, kan men spreken van een benijdenswaardige toestand 

op het gebied van het toneel: in grote afwisseling worden er alle belangrijke stukken 

van het klassieke en moderne repertoire opgevoerd'2. 

De auteur gaf met deze woorden een treffende karakteristiek van het Stichtse 

theaterleven, namelijk dat men vooral leefde van het geïmporteerde toneel. 

Gemeentebestuurders en schouwburgdirecties hoefden zich tot ver in de jaren 

zeventig eigenlijk nooit zorgen te maken over de programmering van de schouw

burg. Door de relatief vroege ontsluiting van de Domstad en de gunstige ligging ten 

opzichte van Den Haag en Amsterdam - waar de belangrijkste gezelschappen geves

tigd waren - kon men vanaf het eind van de 19e eeuw de belangrijkste toneelpro-

dukties in Utrecht zien. Gezelschappen kwamen zelfs graag naar Utrecht3. Lokale 

bestuurders voelden dan ook niet de noodzaak om een eigen gezelschap te onder

houden. 

Toch heeft Utrecht in deze eeuw bijna veertig jaar gefungeerd als thuishaven voor 

een toneelgezelschap: Het Schouwtoneel (1920 - 1933), Comedia (1946-1952) en 

Toneelgroep Centrum (1968-1985). Het is opvallend dat het telkens ging om 

bestaande gezelschappen die van buiten Utrecht kwamen; Utrecht 'plantte' als het 
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De voorgevel van de schouwburg op het Vredenburg in I920. (Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, neg. C 24.773) 

ware artistieke initiatieven, die ergens anders wortel hadden geschoten. De mate 

waarin de gemeente uiteindelijk de huisgezelschappen van de schouwburg steunde 

verschilde sterk per gezelschap, maar Utrecht is nimmer de enige subsidiënt 

geweest van één van deze groepen. Dat betekent dat deze gezelschappen meerdere 

thuishavens kenden. Daarmee ging uiteraard het typische of unieke van Utrecht 

voor een belangrijk deel verloren. 

Nu is in Nederland eigenlijk nauwelijks sprake van stadsgezelschappen, zoals dat in 

de ons omringende landen gewoon is, omdat toneelgroepen hier niet over een 

eigen stadstheater kunnen beschikken, en omdat economische, of anders ideeële 

motieven de theatergroepen altijd hebben gedwongen met hun voorstellingen door 

het land te reizen. Beoordelen we de verbondenheid van een gezelschap met een 

stad echter aan de hand van het aantal daar uitgebrachte premières, het aantal 

voorstellingen dat er door het gezelschap gegeven werd, alsmede de invloed die dit 

had op de schouwburgprogrammering, en de publieke belangstelling, dan is Het 

Schouwtoneel naar verhouding het meest Utrechtse gezelschap dat er ooit geweest 

is. Het historisch belang voor Utrecht zit echter vooral in het feit dat Het 

Schouwtoneel gedurende dertien jaar pachter was van de schouwburg. Het gezel

schap, dat daardoor toen als enige troep in Nederland beschikte over een eigen 

theaterruimte, heeft vanuit die positie een belangrijk stempel gedrukt op het 

Utrechtse theaterleven tijdens het interbellum. 

Evenals andere gezelschappen vóór de Tweede Wereldoorlog leefde Het 

Schouwtoneel altijd op de rand van faillissement. Men was voor zijn bestaan over

geleverd aan de goedertierenheid van de lokale overheid en de smaak van het 
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publiek. Ondanks deze onzekerheden heeft de Utrechtse groep het hoofd veertien 

jaar boven water weten te houden. Geen geringe prestatie gezien het theaterkli

maat waarin het gezelschap moest zien te overleven. 

Utrecht overrompeld door ondernemerschap 

Tamelijk onverwacht werd de gemeente Utrecht in 1914 met de exploitatie van de 

schouwburg op het Vredenburg opgezadeld. De Stichtse bestuurders waren er tot 

dan toe vanuit gegaan dat de N.V. Schouwburgmaatschappij, die deze taak tussen 

1881 en 1913 had vervuld, ook de volgende periode van dertig jaar op zich zou 

nemen. Maar tot ieders verrassing zagen de aandeelhouders van de N.V. er vanaf. 

De belangrijkste reden was dat de gemeenteraad maar geen besluit nam over het 

verzoek van de N.V. om gelden ter beschikking te stellen teneinde de noodzakelijke 

verbeteringen aan de schouwburg te kunnen aanbrengen. Het gevolg was nu dat de 

gemeente gedwongen werd gebruik te maken van het 'recht om tegen een vergoe

ding eigenaar van de schouwburg te worden' 4. 

Tot handelen gedwongen kwamen burgemeester en wethouders met de Schouw

burgmaatschappij onderhands een koopsom overeen van een ton. Wederom liepen 

B&W echter stuk op de gemeenteraad, die het voorstel verwierp. Nu moest de 

gemeente de officiële weg bewandelen; drie onafhankelijke deskundigen zouden de 

waarde schatten van gebouw en inboedel. Zij kwamen 50.000 gulden hoger uit dan 

de prijs die B&W enkele maanden tevoren met de N.V. was overeengekomen. Een 

onverwacht genoegen voor de gemeente 5. 

De gemeente Utrecht voelde zich zeer ongemakkelijk in de rol van exploitant. 

Menig raadslid gruwde er werkelijk van dat de exploitatie zelfs geld kostte, en toen 

in 1919 ook nog bleek dat de administrateur niet deugde, en dat bovendien de 

Bond voor Gemeentepersoneel de schouwburgcommissie veel last bezorgde - vol

gens de commissie begon de Bond als het ware de schouwburg te exploiteren ten 

behoeve van een paar werklieden 6 -was het lot van de schouwburg bezegeld: de 

gemeente bood het gebouw te huur aan. 

Heyermans versus Musch en Van der Horst 

Al snel meldden zich drie serieuze gegadigden, te weten het Rembrandt Bioscoop 

Theater, de N.V. Toneelvereniging van Herman Heyermans, en Het Schouwtoneel 

onder leiding van Jan Musch en Adriaan van der Horst, die beiden tussen 1916 en 

1919 in de directie van de 'Toneelvereniging' hadden gezeten. Het Rembrandt 

Bioscoop Theater viel als eerste af, om de simpele reden dat de gemeente een 

paleis voor podiumkunsten binnen zijn grenzen wilde, niet slechts zalen waar 'het 

volk' van de zwijgende film kon genieten. De exploitant van het Rembrandt Theater 
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mocht zelfs in de zomer, als er toch geen toneel was, het gebouw niet huren om er 

films te vertonen. Raadsleden en bestuurders waren van mening dat de groeiende 

belangstelling voor de film een negatief effect had op het bezoek aan het levende 

toneel, en die ontwikkeling wilden zij niet verder stimuleren, ook al kostte deze 

principiële opstelling geld vanwege de gemiste inkomsten. De vroede vaderen kon

den dus kiezen tussen de Toneelvereniging en Het Schouwtoneel, tussen 

Heyermans en het duo Musch en Van der Horst". 

Dat juist deze gezelschappen zich aanboden was geen toeval, want zij hadden ook 

meegedaan aan de strijd om vaste bespeler te mogen worden van de Amsterdamse 

schouwburg. Evenals in Utrecht was 'het huis op het plein' lange tijd een particulie

re onderneming geweest, totdat de gemeente in 1917 besloot het theater aan de 

Amsterdamse Stadsschouwburgmaatschappij te onttrekken 8. Vervolgens stelde de 

gemeenteraad een schouwburgcommissie in die moest adviseren over exploitatie 

en bespeling. Na veel wikken en wegen besloot de gemeente in 1919 het gebouw te 

verhuren aan één gezelschap. In maart 1920 werd bekend dat de keuze was geval

len op de N.V. Het Tooneel van Willem Royaards 9. 

Heyermans en het duo Musch en van der Horst hadden dus aan het kortste eind 

getrokken en waren nu in feite dakloos. De opeens te huur staande schouwburg in 

Utrecht was voor beiden dan ook een redelijk alternatief. Er kon echter maar één 

gezelschap pachter worden. 

Amper een jaar daarvoor voerden deze theatermakers nog gezamenlijk de directie 

'Het Wederzijdsc/i Huwelijksbedrog' van Pieter Langendijk, in regie van jan Musch, was het eerste toneelstuk dat 

door Het Schouwtoneel op het repertoire werd genomen. Première in Haarlem op 1 september 1919. (Coll. 

Nederlands Theater Instituut) 
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van de Toneelvereniging, maar artistieke onenigheid dreef hen uit elkaar l0. 

Vermoedelijk was deze strijd slechts de aanleiding tot de scheiding, en was de wer

kelijke reden dat 'nauwelijks enige toneelspeler van het eerste plan in die dagen 

ontkwam aan de verleiding baas te willen zijn in eigen huis' " . Zorgvuldig kozen 

Musch en Van der Horst dan ook het moment om zich als zelfstandig ondernemer 

te vestigen, namelijk toen zij dachten kans te maken met een eigen gezelschap 

'vaste bespeler' te worden van de in september 1918 geopende nieuwe schouw

burg te Haarlem. De twee toneelleiders deden de gemeente Haarlem een voorstel, 

en op 14 januari 1919 stemde de commissie van beheer van de Stadsschouwburg 

eenstemmig in met hun propositie '2. 

Het Schouwtoneel gebruikte de Haarlemse schouwburg overigens als een spring

plank om hogerop te komen. Van daaruit wilden Musch en Van der Horst een gooi 

doen naar de meest begeerde schouwburg van het land, die van Amsterdam, 'het 

centrum van Nederlands toneelleven' ", waar in 1919 een vacature was ontstaan. 

Maar, zoals gezegd, in deze strijd delfden zij het onderspit. Tamelijk onverwacht 

kreeg een aantal van de teleurgestelde sollicitanten toen de kans zich in Utrecht 

opnieuw met elkaar te meten. 

'Geen teleurstelling is in de periode van zijn directeurschap waarschijnlijk zó groot 

geweest, als toen Jan Musch zijn gezelschap de rug toekeerde', schreef de 

Utrechtse toneelrecensent CA. Schilp in zijn biografie over Heyermans. De drui

ven moeten voor deze gedreven theatermaker dan ook wel erg zuur zijn geweest 

toen de voorkeur van de gemeente Utrecht uitging naar Het Schouwtoneel. De 

gemeenteraad vond namelijk een winstdeling zoals Heyermans die voorstelde niet 

aanvaardbaar; men voelde meer voor een pachtsom, die Musch en Van der Horst 

wel bereid waren te betalen. Bovendien dacht men dat een brede programmering 

zoals Het Schouwtoneel voorstond - zowel moderne als klassieke toneelstukken -

beter zou aanslaan bij het Utrechtse publiek dan het voornamelijk hedendaags 

repertoire van de Toneelvereniging 14. 

Onafgebroken bleef Het Schouwtoneel de schouwburg tot 1933 pachten, ook al 

heeft het gezelschap telkens als de Amsterdamse stadsschouwburg vrijkwam (in: 

1924, 1927 en 1930) geprobeerd om daar vaste bespeler te worden. 

Gespannen relatie tussen het Schouwtoneel en de schouwburgcommissie 

Het opmerkelijke van Utrechts' schouwburgbeleid was dat het indruiste tegen de 

ontwikkelingen in de voornaamste toneelsteden, Amsterdam en Den Haag. Waar in 

Utrecht in 1920 het exploitatierisico werd afgewenteld op een kleine zelfstandige 

ondernemer, Het Schouwtoneel, besloten de vroede vaderen in respectievelijk de 

hoofdstad en de regeringsstad in hetzelfde jaar dat de gemeente zelfverantwoorde

lijkheid moest dragen voor de schouwburg. Vervolgens verhuurde men de schouw-
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burg onder gunstige voorwaarden aan een vaste bespeler. Eigenlijk was dit in ver

kapte vorm een subsidie. 

Utrecht was niet van plan om de pachter, of dat nu een noodlijdend toneelgezel

schap was of niet, ook maar iets cadeau te doen. Het Schouwtoneel moest de 

gemeente jaarlijks een pachtsom van 18.000 gulden betalen en droeg volledig het 

risico van de exploitatie van het gebouw. Dat betekende overigens niet dat het 

gezelschap het voortaan voor het zeggen had, want contractueel werd vastgelegd 

dat de schouwburgcommissie - bestaand uit leden van de gemeenteraad, de wet

houder belast met kunstzaken en een paar burgers - controle zou blijven uitoefe

nen op de wijze van exploitatie ' \ 

Zo werd bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel avonden de pachter moest reserveren 

voor volksvoorstellingen, plaatselijke dilettanten gezelschappen en andere 

Nederlandse toneel- en operagezelschappen. Officieel behoefden alle voorstellin

gen zelfs de goedkeuring van de commissie. Ook bleef men invloed uitoefenen op 

de hoogte van huur- en toegangsprijzen 16. 

Voor Het Schouwtoneel was het weliswaar hinderlijk dat de gemeente door middel 

van de schouwburgcommissie op tafel kon kijken, maar dit deed niet af aan de 

voordelen die het pachten van de schouwburg opleverde. Op zijn minst was er nu 

één grote gemeente waar men vaste speelavonden kon bedingen - uiteraard koos 

men voor de belangrijkste uitgaansavonden namelijk de zaterdag- en zondagavond. 

Verder leverde het pachten aanzienlijke financiële voordelen op, zoals een gratis 

repeteerruimte, het tegen kostprijs laten vervaardigen van decors voor Het 

Schouwtoneel door de technici van de schouwburg, en het huren van de zaal tegen 

avondkosten '7. 

Juridisch en administratief was de exploitatie van de schouwburg weliswaar geschei

den van die van het toneelgezelschap, maar uiteindelijk kwam verlies of winst ervan 

wel voor rekening van Het Schouwtoneel. Uit de financiële jaarverslagen van het 

gezelschap blijkt dat de exploitie van de schouwburg jaarlijks een kleine winst ople

verde 18. 

De exploitatie van de schouwburg is nooit een doel op zich geweest voor Van der 

Horst en Musch. Het maakte slechts deel uit van hun ondernemingsstrategie om zo 

verzekerd te zijn van een vaste speelplek voor het gezelschap. De dagelijkse gang 

van zaken lieten zij dan ook over aan een administrateur, de heer Paul Billé. Maar 

nu ze toch min of meer de scepter zwaaiden over de schouwburg, probeerden zij 

er voor het gezelschap zoveel mogelijk voordeel uit te slepen, zoals men van een 

vrije ondernemer mag verwachten. Telkens probeerde de directie door de mazen 

van het contract te glippen ten einde de inkomsten te verhogen. Zo verhuurde men 

in het eerste jaar in de zomer het gebouw aan het Rembrandt Bioscoop Theater, 

liet men lichtreclame op de gevel aanbrengen en verhoogde men de prijzen van 

toegangskaarten en programmaboekjes. 

R. VAN GAAL HET S C H O U W T O N E E L KIEST U T R E C H T ALS T H U I S H A V E N . 1910-1933 



Oud-Utrecht 

De gemeente vond zichzelf dan wel geen goede schouwburgexploitant, maar met 

het doorgewinterde ondernemerschap van de directie van Het Schouwtoneel had 

men ook moeite. Regelmatig kwam het dan ook tot aanvaringen tussen de pachter 

en de schouwburgcommissie. Typerend voor de houding van de gemeente in die 

jaren tegenover de pachter is de volgende passage uit de Gedrukte Verzamelingen 

van 16 mei 1924: 

'Ten aanzien van den huurprijs herinneren wij er aan, dat deze voor het eerste 

huurjaar (1920/21) ƒ 18.000,-- bedroeg; deze som is voor de andere drie exploita

tiejaren tot ƒ 14.000,- teruggebracht, onder voorwaarde, dat de exploitante er van 

zou afzien om gedurende de zomermaanden den schouwburg voor bioscoop-voor

stellingen beschikbaar te stellen en dat verder de opvoering achterwege zou blijven 

van stukken die, hoewel van geheel onschadelijken aard, toch niet van zoodanig 

gehalte waren als wel voor de vertooning in een gemeentelijken schouwburg mag 

worden geëischt. 

Omtrent den thans te bedingen huurprijs bestaat bij ons College verschil van 

gevoelen. De meerderheid van de Schouwburgcommissie is, op grond van een 

dezerzijds - met goedvinden van Het Schouwtooneel - ingesteld boekenonderzoek, 

van oordeel, dat de uitkomsten van de exploitatie door 'Het Schouwtooneel' een 

enigszins hogere pachtsom wettigen. Hoewel zij aanvankelijk meende, dat er aanlei

ding bestond om de pachtsom op het oorspronkelijke bedrag van ƒ 18.000,— te 

brengen, meende de meerderheid der commissie, bij nadere overweging, dat 

genoegen kon worden genomen met een huur van ƒ 16.500,--, welk bedrag Het 

Schouwtooneel, zij het - volgens haar verklaring - noodgewongen, zou willen betalen'. 

De schouwburgcommissie was blijkbaar bang dat het theater zou afglijden to t een 

zalenverhuurbedrijf, en dat mocht niet gebeuren. Men wilde immers een kunstpaleis 

binnen de stadsgrenzen, waar de Utrechters niet alleen vermaakt, maar ook 

gesticht werden. Dat laatste kon alleen verwezenlijkt worden als de pachter voor

stellingen programmeerde van een hoogstaand 'gehalte'. De commissie wierp zich 

dus min of meer op als hoeder van kwaliteit, en men was bereid hiervoor een prijs 

te betalen. Die prijs mocht ook weer niet te hoog zijn, want uiteindelijk wilde men 

verdienen aan het theaterbedrijf. Het financiële reilen en zeilen van Het 

Schouwtoneel werd dan ook goed in de gaten gehouden. Zodra het gezelschap 

zichzelf te veel bevoordeelde, of als er flinke winst gemaakt werd, was de gemeente 

er als de kippen bij om de pachtsom te verhogen of de contractuele verplichtingen 

aan te scherpen. Wat de commissie dus met de ene hand gaf, pakte zij met de ande

re weer terug. 

Bijna alle aanvaringen tussen pachter en Schouwburgcommissie gingen over finan

cieel-zakelijke aspecten; slechts zelden stond de programmering ter discussie. 

Eigenlijk was het alleen onderwerp van gesprek als men van buitenaf gevraagd werd 

een oordeel te geven over de programmering. Dat gebeurde bijvoorbeeld naar aan-
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Het meest opgevoerde stuk van Het Schouwtoneel was 'Als je maar een Verleden hebt', een grappige verwikkeling 

van Franz Arnold en Ernst Bach, in regie van Jan Musch. Tweede van links: Ko van Dijk sr. Première in Haarlem op 

12 april 1922. (Coll. Nederlands Theater instituut) 

leiding van de voorstelling Aardgeest van Frank Wedekind die de gemoederen in 

Utrecht hoog deed oplopen. 

Nu kenden Wedekinds stukken een lange geschiedenis van verboden, omdat de 

Duitse autoriteiten de auteur regelmatig beticht hadden van majesteitsschennis en 

pornografie, maar ten tijde van de opvoering in Utrecht werden zijn stukken in 

Duitsland en daarbuiten algemeen aanvaard. Aanvankelijk leek er in Utrecht dan 

ook geen wolkje aan de lucht toen Aardgeest het eerste deel van de bekende Lulu

tragedie, op 10 juni 1922 zijn eerste voorstelling beleefde. 

Nog tijdens de proloog echter betrok de hemel voor een deel van het publiek. Als 

Lulu op de armen van een knecht op het toneel verschijnt en voor de dierentem

mer wordt neergezet, zegt deze: 

Zij werd gemaakt om onheil aan te richten. 

Zodra een man haar lokroep heeft gehoord, 

moet hij wel naar haar toe, moet hij wel zwichten, 

waarna ze hem vergiftigt - hem vermoordt! 

Dat deel van het publiek dat gevoelig was voor de onzichtbare wereld der ideeën 

herkende in deze versregels onmiddelijk het in het stuk gestelde probleem, name

lijk dat van 'het wilde, schone dier, de blinde drift, de oervrouw, het natuurlijke, 

enkel geslachtelijke wezen, dat verstorend in de wereld optreedt', zoals dr K.F. 

Proost het in 1928 omschreef " . Niet iedereen in de zaal kon zich echter inleven in 

de verhevenheid van deze versregels zonder ze te interpreteren als een voorbode 

van pornografische scènes die ongetwijfeld zouden worden opgevoerd. 
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Ofschoon de critici lovend waren over de voorstelling, was deze voor verschillende 

katholieke verenigingen en bonden in Utrecht aanleiding om te protesteren bij de 

gemeenteraad. Zij vonden dat de 'zedeloosheid in het stuk ieder weldenkend mens 

met walging moest vervullen', en zij verzochten de gemeenteraad maatregelen te 

nemen om dergelijke stukken in de toekomst te kunnen verbieden 20. De vroede 

vaderen beloofden voortaan de programmering zorgvuldiger te controleren, maar 

in de praktijk gebeurde er niets. 

Het Schouwtoneel heeft ook wel eens de hulp van de lokale overheid ingeroepen, 

toen het zich onheus bejegend voelde door de Utrechtse pers. Op 24 april 1925 

schreef de directie van Het Schouwtoneel aan de Schouwburgcommissie een brief, 

waarin men de Utrechtse pers beschuldigde van een 'onwelwillende houding' tegen

over het gezelschap. Het gevolg van de 'afbrekende critieken' zou het wegblijven van 

het publiek uit de schouwburg zijn, en dit was zeer nadelig voor de financiële huis

houding van het toneelgezelschap. Men hoopte dat de Schouwburgcommissie wel

licht 'een middel zou kunnen vinden om aan dit euvel een einde te maken'21. 

Het tijdstip van de brief was perfect gekozen, want de Schouwburgcommissie had 

zojuist besloten stappen te ondernemen om het bezoek aan de schouwburg te 

bevorderen. Ook daar besefte men dat al te negatieve kritieken dit streven zouden 

kunnen torpederen, en de Utrechtse dagbladen werden uitgenodigd voor een 

gesprek. Wat er tijdens dit onderonsje gezegd is zullen we wel nooit te weten 

komen, maar het heeft in ieder geval niet geleid tot positievere kritieken over voor

stellingen van Het Schouwtoneel. 

Tien jaar stond 'De Wijze Kater' van Herman Heyermans, in regie van Jan Musch, op het repertoire van Het 

Schouwtoneel. Laurens Ezerman speelde in dit 'boosaardige sprookje' de Koning en Jan Musch de Kater. Première 

in Amsterdam op 6 december 1922. (Coll. Nederlands Theater Instituut) 
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Het vreemde aan dit voorval is overigens, dat er eigenlijk geen enkele reden tot 

klagen was. Als men namelijk de ongeveer honderd kritieken leest, die in de perio

de 1923 - 1927 in het Utrechts Dagblad of de Utrechtse Courant over de voorstel

lingen van Het Schouwtoneel zijn geschreven, dan ontkomt men niet aan de indruk 

dat de critici overwegend positief over het 'Utrechtse' gezelschap berichtten. Over 

de acteerprestaties was men doorgaans zeer lovend, evenals over de uitvoering. 

Maar ook de regie werd meestal geprezen. De achilleshiel van Het Schouwtoneel 

bleek de stukkeuze te zijn; in de helft van de recensies toonden de critici zich daar 

minder gelukkig mee. Voor de vele inhoudsloze Duitse, Franse, Engelse of 

Nederlandse blijspelen of kluchten kon men de handen niet op elkaar krijgen. 

Het runnen van een toneelgezelschap was geen sinecure. Voortdurend moesten de 

toneelleiders rekening houden met de eisen en wensen van het publiek, de critici 

en de overheid. Het was dan ook onmogelijk zich in alle vrijheid met toneelkunst 

bezig te houden. Daar droomden de artistiek leiders uiteraard wel van, en zij hoop

ten dat die droom gerealiseerd zou worden als men eenmaal bevrijd zou zijn van 

commerciële druk. Overheidssubsidie was daarbij het toverwoord. 

Utrecht voor een dubbeltje op de eerste rang 

Anders dan in het buitenland het geval was, had de Nederlandse rijksoverheid tot 

1920 nooit een schouwburg geëxploiteerd, een gezelschap onderhouden of een 

gezelschap subsidie verleend. In 1919 werd voor het eerst in de geschiedenis van 

het parlement gedebatteerd over eventuele 'subsidies ten behoeve van de dramati

sche kunst'. Een kleine meerderheid van de volksvertegenwoordigers wilde wel een 

rijksbijdrage leveren ter ondersteuning van het toneel, maar het bleef voorlopig bij 

goede voornemens. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog zou de rijksoverheid het 

toneel voor het eerst financieel gaan steunen u. 

Ook lokale bestuurders hebben subsidiëring van het toneel lange tijd afgehouden. 

Niet uit onverschilligheid, maar voornamelijk omdat zij de zorg daarvoor zagen als 

een particuliere aangelegenheid. In Utrecht kwam toneelsubsidiëring in 1915 voor 

het eerst in de gemeenteraad ter sprake 2i. Men vond toen dat de gemeente de 

taak had de minder bedeelde Utrechtenaren aan te moedigen tot deelname aan cul

turele evenementen. Cultuur mocht niet alleen maar een zaak zijn van de stedelijke 

elite. Ter ondersteuning van het streven het gewone volk te verheffen, stelde het 

bestuur dan ook volksvoorstellingen in. Dat wil zeggen dat de gemeente de huur 

van de schouwburg betaalde en het uitgekozen toneelgezelschap een vaste som gaf. 

Minder draagkrachtige Utrechtenaren konden zo tegen sterk gereduceerde tarie

ven een opera- of toneelvoorstelling bijwonen. Het ging overigens maar om een 

paar voorstellingen per jaar 24. 

De keuze van de voorstellingen was zeer verantwoord. Men wilde de arbeidende 
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klasse zeker niet afschepen met niemandalletjes. Zo stonden onder andere 

Rosmersholm van Ibsen, Gijsbreght van Aemstel van Vondel, De Ingebeelde Zieke van 

Molière en De Getemde Feeks van Shakespeare op het repertoire. Het volk - in de 

gemeenteraad werd regelmatig gepraat over wat men nu precies onder 'het volk' 

moest verstaan - liep echter niet massaal uit om bij deze voorstellingen de 

Nederlandse sterren op het Vredenburg te aanschouwen. 

Eén van de oorzaken voor de geringe belangstelling was dat de kaarten nog steeds 

te duur waren. In Amsterdam en Den Haag bijvoorbeeld waren de volksvoorstellin

gen bijna tweemaal zo goedkoop. Daarnaast ondervond het gemeentelijk initiatief 

concurrentie van toneelgezelschappen en vakorganisaties, zoals de Utrechtsche 

Besturenbond en de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph die ook volksvoorstellin

gen organiseerden, en met beduidend meer succes. Van het voornemen om vier 

volksvoorstellingen per jaar te geven stapte de gemeente dan ook snel af, want dat 

bleek veel te begrotelijk. Vanaf 1921 werd er gemiddeld nog maar één door de 

gemeente georganiseerde en gesubsidieerde voorstelling gegeven, totdat het doek 

in 1933 definitief viel. 

Utrecht was dus niet scheutig met het subsidiëren van toneel, maar werd door de 

drie grote steden in de jaren twintig onder druk gezet om ook geld te reserveren 

voor toneelgezelschappen. Het subsidieklimaat, met name in Amsterdam en Den 

Haag, was vanaf 1920 enigszins verbeterd. Daar exploiteerde men voortaan zelf de 

schouwburg en verhuurde de zaal onder gunstige voorwaarden aan een vast gezel

schap. Men besefte echter dat daarmee de kous niet af was, want om van goede 

voorstellingen verzekerd te zijn moesten ook de toneelgezelschappen van hun 

financiële benauwenis verlost worden. De grote steden maakten toen een begin 

met subsidiëring van de vier belangrijkste gezelschappen, te weten Het 

Rotterdamsch Hofstad Tooneel, Koninklijke Vereniging Het Nederlandsch 

Tooneel, Het Amsterdamsch Tooneel en Het Schouwtoneel25. 

Wellicht lag hier het moment voor de verschillende steden over te gaan tot het 

stichten en onderhouden van een eigen gezelschap, dat dan zou kunnen beschikken 

over het eigen stadstheater, zoals in zovele steden buiten Nederland normaal was 

en nog steeds is. De stadsbestuurders prefereerden evenwel een systeem dat voor

zag in gezamenlijke subsidiëring van de toneelgezelschappen. Daardoor behoorden 

de gezelschappen dus alle subsidiërende steden toe en niet één in het bijzonder, en 

kon men alle voorstellingen van de belangrijkste gezelschappen claimen. 

De gezelschappen klaagden echter steen en been over de soesa van het reizen, en 

probeerden met de subsidiënten zowel de versnipperde subsidiëring als de sprei

ding van het toneel enigszins te reguleren. De grote steden stonden hier positief 

tegenover, maar wilden ook dat Utrecht, als vierde stad van Nederland en als thuis

haven van Het Schouwtoneel bij de besprekingen betrokken zou worden 26. Veel 

trek hadden de Utrechtse gemeentebestuurders daar echter niet in, want, zoals 
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Door J. Jongen ontworpen affiche voor 'De Poradijsvloek' van de 

Nederlandse auteur Alphons Laudy, in regie ran Adriaan van der 

Horst Dit in verzen geschreven treurspel ging op 9 september 

1919 in Haarlem in première en werd een groot kassucces. Het 

Schouwtoneel voerde het 226 maal op. (Coll. Nederlands Theater 

Instituut) 

gezegd, zij hoefden zich toch geen zorgen te 

maken over de programmering van de schouw

burg. Gezelschappen kwamen immers maar al te 

graag naar Utrecht. In eerste instantie reageer

den burgemeester en wethouders in 1924 dan 

ook afwijzend op een verzoek van de gemeente 

Den Haag samen met de drie andere grote ste

den en wellicht Haarlem, tot een intercommuna

le regeling te komen; dat wil zeggen een geza

menlijke afspraak over subsidiëring en spreiding 

van het toneel. Als argument voerden de 

Stichtse bestuurders aan dat Utrecht al in vol

doende mate het toneel ondersteunde. Zo verpachtte de gemeente tenslotte 

onder 'gunstige' voorwaarden de schouwburg aan Het Schouwtoneel. Maar omdat 

de andere gemeenten per se ook dit gezelschap bij een eventuele regeling wilden 

betrekken, stemden burgemeester en wethouders uiteindelijk in met een overleg. 

Het was echter van meet af aan duidelijk dat het geen cent mocht kosten, al wilde 

het gemeentebestuur uiteraard wel dat Utrecht opgenomen zou worden in een 

spreidingsregeling 2". 

De uitkomst van het overleg was zeer voordelig voor Utrecht. Het 'Utrechtse' 

gezelschap Het Schouwtoneel zou niet door Utrecht gesubsidieerd hoeven te wor

den, maar wel door Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Bovendien stemden de 

drie grote steden ermee in dat de Domstad opgenomen zou worden in de sprei

dingsregeling. Met andere woorden zonder een cent te betalen verkreeg Utrecht 

het recht op voorstellingen van de voornaamste toneelgezelschappen. 

Nog in datzelfde jaar zette de gemeente Utrecht echter de regeling onder druk, 

door de voorwaarden waaronder Het Schouwtoneel de schouwburg pachtte te 

veranderen. Zo verhoogde men onder andere de huur van 14.000 tot 18.000 gul

den. Deze wijzigingen schoten de burgemeester van Den Haag in het verkeerde 

keelgat, niet alleen omdat ze in strijd waren met de afspraken, maar ook omdat de 

subsidies van de andere steden nu ten goede kwamen aan de gemeente Utrecht. 

Een verontwaardigde brief aan zijn amice, de burgemeester van Utrecht, wist deze 

plannen te verijdelen. Lering had men in Utrecht echter niet getrokken uit deze 

affaire, want nog geen drie jaar later probeerde de stad opnieuw de voorwaarden 

te veranderen. Ook deze keer leidde dat tot felle protesten van de andere gemeen-
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ten en moest Utrecht bakzeil halen 28. Uiteindelijk trok Utrecht zich in 1930 terug 

uit de intercommunale regeling: men was van mening dat er een subsidiefonds 

moest komen waaraan het rijk zou moeten bijdragen. Voorwaar een vooruitstre

vende gedachte, maar het was vooral een argument om niet zelf in de beurs te hoe

ven tasten. Utrecht zou dat pas voor het eerst doen in 1941, toen de schouwburg 

op het Lucas Bolwerk geopend werd. 

In Utrecht waren de geesten blijkbaar nog niet geheel rijp voor het idee de toneel

kunst te subsidiëren. Het beleid was er nog te veel op gespitst geld te verdienen 

aan wat men zag als een bedrijfstak. Naast de pachtsom vormde de in de 19e eeuw 

geïntroduceerde vermakelijkheidsbelasting een zeer belangrijke bron van inkom

sten voor de gemeente. Een zeer lucratieve wijze om de stadskas te vullen. Dit geld 

werd voor allerlei doeleinden aangewend, behalve ter stimulering van het theater

bedrijf. De enige verplichting die de gemeente destijds had was ervoor te zorgen 

dat de schouwburg niet instortte. Meer dan dat deed men ook niet tijdens de 

pachtperiode van Het Schouwtoneel29, en het gezelschap bleef voor 90 procent 

afhankelijk van de recettes. 

Sterrentoneel 

Publieksaantallen bepaalden dus wel de levensvatbaarheid van Het Schouwtoneel, 

maar de groep deed nauwelijks iets aan actieve publiekswerving. Met een adverten

tie in de krant en een affiche aan de schouwburgmuur was het reclamebudget 

schoon op. Alle aandacht van de directie ging dan ook uit naar het produkt, dat wil 

zeggen het tableau de la troupe en het repertoire, waarmee het publiek gewonnen 

moest worden. Hiermee kon Het Schouwtoneel het imago opbouwen, en de mond 

tot mond reclame zou dan vanzelf voor goed gevulde zalen zorgen. Het is in dit 

kader dan ook van belang dit produkt nader te beschrijven, te beginnen met het 

tableau. 

Uit de weinige verhandelingen die er zijn geschreven over Het Schouwtoneel ont

staat het beeld van een hecht en stabiel ensemble. Er zouden zich weinig mutaties 

hebben voorgedaan en er zou nauwelijks sprake zijn geweest van verschuivingen in 

het tableau de la troupe 30. Een nadere bestudering van de salarislijsten ondersteunt 

deze indruk echter niet. In de 14 jaar van zijn bestaan heeft het gezelschap in totaal 

176 acteurs en actrices onder contract gehad. Veruit de meerderheid hiervan (117) 

speelde slechts één of twee jaar bij Het Schouwtoneel en vertolkte maar een paar 

rollen " . Vermoedelijk wordt met die stabiliteit dan ook de harde kern bedoeld, 

acteurs en actrices die bijna de hele periode voor Het Schouwtoneel hebben 

gespeeld en die in zekere zin het gezicht bepaalden van het gezelschap. 

De kern was echter zeer klein. Hij bestond uit de drie regisseurs/acteurs van het 

gezelschap, Adriaan van der Horst, Jan Musch en Ko van Dijk sr., en de acteurs Lau 
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W. (Mientje) van der Lugt-Melsert in 'Het leven is een Droom', een 

filosofische allegorie van Pedro Calderon de la ßarco, in regie van 

Adriaon van der Horst Première in Rotterdam op 25 oktober 

1922. (Coll. Nederlands Theater Instituut) 

Ezerman en Carel Rijken. Ook waren er drie 

actrices die van het eerste tot het laatste jaar 

voor het gezelschap speelden, te weten Hesje 

Rijken van Rijk, Mientje van der Lugt Melsert en 

Jetty van Dijk-Riecker. Tenslotte waren er nog 

een aantal acteurs en actrices die zo'n zes of 

zeven jaar aan de troep verbonden waren, zoals 

Willem de Vries, Rolien Numan, Co Balfoort, 

Pine Belder en Daan van Ollefen sr. Deze kern 

kon het grote verloop van toneelspelers echter 

niet verhullen; het publiek zag naast een paar 

oude bekenden veel nieuwe gezichten bij voor

stellingen van Het Schouwtoneel. Men kan dan 

ook niet spreken van een hecht ensemble. 

Belangrijker voor de aantrekkingskracht van een gezelschap waren de 'sterren'; 

acteurs of actrices die landelijke bekendheid genoten en zowel door publiek als cri

tici geroemd werden. Het waren hun namen die prijkten op de affiches waar het 

publiek op afkwam. Maar dat contracteren van zulke sterren was geen sterke kant 

van Het Schouwtoneel. In Amsterdam attendeerde de wethouder van Kunstzaken 

de directie van het gezelschap regelmatig op dit manco. Zelfs dreigde hij met het 

intrekken van de subsidie als er geen stappen werden ondernomen om het tableai 

te versterken 32. 

Mede-oprichter Jan Musch was zo'n ster. Volgens tijdgenoot en toenmalig criticus 

van het Utrechtsch Dagblad Cor Schilp was de zaal in Utrecht dan ook altijd vol als 

Musch meespeelde 'want zijn naam op de affiches werkte op de Stichtse toneellief

hebbers als een magneet' " . Nu heeft Musch in die dertien jaar zo'n 160 rollen 

gespeeld, en bijna altijd was dat een hoofdrol of op zijn minst een dragende rol. Dat 

betekende dat de ster-acteur in bijna alle stukken heeft gespeeld die Het 

Schouwtoneel ooit op het repertoire heeft genomen, namelijk 182. En inderdaad 

staat de naam Jan Musch zeer vaak met grote letters op de affiches. Toch blijkt uit 

de recette-staten van het gezelschap niet dat de zaal in Utrecht, of waar dan ook, 

vol zat als de grote meester op het podium stond. Heel veel stukken met Musch in 

de hoofdrol moesten na een paar keer spelen van het repertoire afgevoerd wor

den 34. Met andere woorden, een ster-acteur alléén was niet voldoende om publiek 

te trekken, zoals Schilp suggereerde. 

Tussen de vele personages die Musch op het toneel heeft gezet zaten echter wel 
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een aantal onvergetelijke creaties, rollen die hem op het lijf geschreven waren. Hier 

kon het publiek dan ook niet genoeg van krijgen, met als gevolg dat die stukken ein

deloos gespeeld konden worden. Zo heeft het stuk Als je maar een verleden hebt van 

Arnold Franz en Ernst Bach wel tien jaar op het repertoire gestaan, en er zijn in 

totaal 294 voorstellingen van gegeven. Het stuk zelf was echter niet meer dan een 

'grappige verwikkeling'. Maar deze kassuccessen had het gezelschap hard nodig om 

het theaterbedrijf draaiende te houden. In zoverre waren ster-acteurs dus onmis

baar voor een gezelschap. 

Musch duldde geen andere mannelijke sterren naast zich, en dat was uiteraard 

bepalend voor de keuze van de stukken. Enigszins verbeten schreef Pierre Mols, die 

van 1919 tot 1926 voor Het Schouwtoneel gewerkt had, in een ingezonden brief 

aan De Amsterdammer : 'Het repertoire van deze 'zaak' is hoofdzakelijk op twee 

mensen gebouwd en wel: Jan Musch en Wilhelmina van der Horst-Lugt Melsert' 35. 

Ster-actrices mochten dus wel naast Musch op het toneel staan. Dat was zelfs een 

bittere noodzaak, want evenals de aanwezigheid van Musch, vergrootte dat de kans 

op kassuccessen. Het was echter niet eenvoudig om goede toneelspelers te con

tracteren. Nederland was daar dun mee bezaaid. De onderlinge concurrentie tus

sen de gezelschappen was dan ook groot. Toch heeft Het Schouwtoneel een aantal 

vrouwelijke sterren in zijn gelederen gehad. Als voornaamste dienen Wilhelmina 

van der Horst-Lugt Melsert en Stine Gaag genoemd te worden. In de eerste jaren 

van Het Schouwtoneel maakten zij veel furore naast Jan Musch, maar helaas zijn 

beide actrices veel te vroeg, in het midden van de jaren twintig, overleden. Dit was 

een zeer zware slag voor het gezelschap "\ 

De Amsterdamse wethouder trok onmiddellijk aan de bel, maar Musch en Van der 

Horst wisten hem tevreden te stellen door in 1926 de toen 73-jarige Esther de 

Boer-van Rijk - vooral bekend als Kniertje uit Op Hoop van Zegen, haar levensrol -

te contracteren. Maar ook de naam van mevrouw Van Rijk was niet voldoende om 

de zalen vol te krijgen. Succes bleef afhankelijk van het stuk dat op het repertoire 

stond, en uiteraard het personage dat ze moest spelen. 

De smaak van het publiek bepaalde het repertoire 

In de veertien jaar van zijn bestaan heeft Het Schouwtoneel 182 verschillende stuk

ken op het repertoire gehad. Dat wil zeggen gemiddeld dertien premières per sei

zoen. Een toneelstuk verdween overigens pas van de speellijst als er geen publiek 

meer voor was. Dat betekende dat er ieder seizoen zowel nieuwe stukken als 

reprises op het repertoire stonden. Zo speelde Het Schouwtoneel in 1931 wel 41 

verschillende stukken in één seizoen. Het gemiddelde lag ongeveer op 35. 

In totaal gaf het gezelschap zo'n 500 voorstellingen per jaar, en deed dat met 

gemiddeld 45 toneelspelers. Men speelde toen volgens het zogenaamde doublure-
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Jan Musen in 'Jaro's Geluk', een spel in drie 

bedrijven van Ludwig Herz en Armin 

Friedmann. Regie jan Musen. Première op 7 

november 1931 in Amsterdam. (Coll. 

Nederlands Theater Instituut) 

systeem. Om optimaal gebruik te 

maken van de gecontracteerde 

toneelspelers en om zoveel 

mogelijk geld te verdienen speel

de één en hetzelfde gezelschap 

op één avond twee verschillende stukken in twee verschillende plaatsen. Stukken 

als Cyrano de Bergerac van Rostand, Peer Gynt van Ibsen of King Lear van Shakespeare 

konden daarom zelden of nooit op het repertoire genomen worden, want dan zou

den alle acteurs en actrices vanwege het grote aantal personages in één stuk moe

ten staan, en dat was te kostbaar. Dat gebeurde alleen bij speciale gelegenheden, of 

als men een incidentele subsidie van een gemeente had weten te verkrijgen. 

Voor de acteurs was het eigenlijk een onmogelijke opgaaf aan de eisen van de 

toneeldirectie te voldoen. Men moest avond aan avond optreden en daarvoor van 

hot naar her reizen. Ook moest men vele stukken van het repertoire paraat heb

ben, want soms speelde één toneelspeler wel twintig tot dertig verschillende rollen 

in één seizoen. Ten slotte moest er nog tijd vrij gemaakt worden voor het instude

ren van nieuwe rollen. Hunningher spreekt dan ook van 'knevelcontracten', die de 

toneelspelers verplichtten 'dag en nacht ten dienste te staan'37. 

De keuze van het repertoire werd bepaald door Adriaan van der Horst, Jan Musch 

en de dramaturg prof. dr. J.L. Walch. Acteurs hadden nauwelijks invloed op de 

keuze van de stukken. Walch schrijft hierover in zijn boek Ons Hedendaagsch 

Tooneel dat de tijd ook nog lang niet rijp was voor een meer 'democratische wijze 

van programmeren'38. Volgens deze letterkundige was 'een sterke directie het 

orgaan dat - zij het na letterkundig advies - het repertoire, en daarmee den geeste

lijken inhoud van de toneelvoorstellingen van een gezelschap bepaalt'39. Tevens 

achtte hij sterke toneelleiders van 'levensbelang', omdat 'deze door stukkeuze de 

positie van het gezelschap bepaalden in het cultuurleven van de maatschappij'40. 

Deze opvattingen over repertoirekeuze waren gangbaar. Zo schreef vooraanstaand 

toneelleider Cor van der Lugt Melsert bijvoorbeeld: 'De keuze der stukken is de 

allerbelangrijkste factor in de exploitatie van een toneelonderneming. Daardoor 

wordt bepaald het karakter dat de opvoeringen zullen dragen, maar daarvan hangt 

ook af het wel en wee van het gezelschap. Men voelt, dat de verantwoordelijkheid 

voor zo'n keuze zwaar weegt: hier is voor veel hoofden geen plaats, omdat een 

dergelijke verantwoordelijkheid alléén moet worden gedragen' 41. 

Niet alle toneelleiders maakten overigens gebruik van een dramaturg of letterkun

dig adviseur. Volgens Walch, die van 1919 tot 1933 aan het Schouwtoneel verbon-
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den was, was het de taak van een dramaturg 'voorlichting geven bij de stukkenkeu-

ze; in zake coupures, aanvullingen en andere veranderingen in de aangeboden stuk

ken aan auteurs en directie voorstellen te doen; bij de opvoering van tooneelwer-

ken uit een vroeger tijdperk alle noodige inlichtingen van cultuurhistorischen aard 

en taalkundigen aard te verschaffen, en dergelijke' 42. 

Walch genoot blijkbaar een onbegrensd vertrouwen en had daardoor grote invloed 

op de keuze van de stukken. Niet alleen stond hij dertien jaar als dramaturgisch 

medewerker op de loonlijst, maar evenzeer opvallend is de hoeveelheid stukken 

die Walch ooit in zijn werken over toneel besproken heeft, en die uiteindelijk op de 

speellijst van Het Schouwtoneel terecht kwamen. Tenslotte wordt zijn invloed met 

zoveel woorden bevestigd door uitspraken van Musch in verschillende interviews. 

De strekking ervan was dat Walch altijd als eerste advies uitbracht over de Het 

Schouwtoneel toegestuurde stukken, en dat pas daarna Musch en Van der Horst er 

een blik in wierpen. 

Belangrijk criterium voor Walch in zijn repertoirekeuze was dat het toneel 'natio

naal' moest zijn. Hiermee bedoelde hij niet dat alle stukken van Nederlandse oor

sprong moesten zijn, maar dat de op te voeren stukken aan moesten sluiten bij het 

Nederlandse volkskarakter. Hij verwoordde dat karakter als volgt: 'Naar mijn 

bescheiden oordeel is de Nederlander in de eerste plaats een eigengereid exem

plaar. Parlementairder gezegd: hij heeft een sterke neiging tot individualisme. Ja, ik 

durf wel te zeggen, dat de Nederlander zelfs een vrij sterken hang naar anarchisme 

heeft. Verder is hij - onder meer -: stug; hij is trouw; hij is burgerlijk. Dan is hij nog 

zeer geneigd tot filozofeeren en theologizeeren. Hij is ook wel vroom; ja in zijn 

aard is de Nederlander vroom; maar meer aan den dogmatischen dan aan de mysti

schen kant. En dan, dan bezit hij nog een voortreffelijke eigenschap: zijn drogen en 

fijnen humor. Ik geloof, dat die laatste qualiteit in hem nog wel één van zijn beste is; 

die Hollandsche humor, zooals onze boeren hem hebben; smeuïg, en toch fijn-

oolijk; niet scherp-intellectueel, zooals de Fransche "esprit"; niet overgemoedelijk, 

zooals die, 'n beetje plompe, snaakschheid van den landelijken Duitscher; niet zoo 

ijl en verbijsterend als de lersch-Engelsche clownerie; maar gevoeliger dan de 

Fransche, fijner dan de Duitsche, realistischer dan de Engelsche; kortom: een zeer 

wezenlijk onderscheiden schakeering'45. 

Walch had niet zozeer iets tegen buitenlandse stukken als zodanig, maar ze moesten 

wel 'die toetssteen van Nederlandschheid' doorstaan. De Nederlandse volksgeest 

moest in een stuk herkenbaar zijn, en in vele vertalingen en kopieën van buitenland

se stukken miste hij dat. Er werd doorgaans te licht gedacht over het vertalen van 

een stuk. Walch's opvatting was dat men niet alleen maar woorden vertaalde, maar 

ook buitenlandse personages, met hun eigen volksgeest; personages die de 

Nederlander nooit echt zou kunnen begrijpen. Van ware kunst, die volgens de let

terkundige aan het leven ontleend was, kon volgens hem dan ook geen sprake zijn 44. 

R. VAN GAAI. HET S C H O U W T O N E E L KIEST U T R E C H T AIS T H U I S H A V E N . 1 9 1 0 - 1 9 3 3 



Esther de Boer-van Rijk als Kniertje in 'Op Hoop van Zegen' van 

Herman Heyermans, in regie van Adriaan van der Horst Première 

in Utrecht op 30 maart 1929. (Coll. Nederlands Theater Instituut) 

Een aantal buitenlandse stukken kon echter zon

der aarzelen op het repertoire geplaatst worden, 

namelijk de 'waarlijk groote kunstwerken van de 

tooneelletterkunde der eeuwen' 4'. Deze bevat

ten 'zoo veel algemeen- en groot-menschelijks, 

dat die, uit welke nationaliteit en uit welken tijd 

ze ook mogen stammen, niet dan tot schade van 

onze beschaving op eenig tooneel kunnen wor

den gemist. Hoeveel ze ook door anderlandsche 

vertolking mogen verliezen, en hoeveel ze in ver

schillende landen ook mogen verschillen'46. 

In hun vergeefse poging in 1924 vaste bespeler te 

worden van de schouwburg te Amsterdam, 

wordt de visie van de toneelleiders van Het 

Schouwtoneel vertaald in een repertoire. De nadruk hierbij ligt vooral op de klas

sieke en moderne toneelliteratuur, zoals stukken van Ibsen, Shakespeare, van 

Maeterlinck, Racine, Schiller, Strindberg en Tjechov. Daarnaast hadden de leiders 

grote voorkeur voor stukken van eigen bodem, zoals Lucifer van Vondel, Acoka, een 

Nederlands spel in verzen van Gongrijp, en De Gecroonde Leersse van de Swaen. Een 

repertoire van dit kaliber kon echter alleen maar gerealiseerd worden bij voldoen

de subsidiëring. Er bestond echter altijd onzekerheid of een gezelschap wel in aan

merking kwam voor een subsidie, en hoe hoog die dan zou zijn. Die voortdurende 

twijfel bemoeilijkte de planning voor een gezelschap. In één van de aanvragen uitten 

zij hierover hun ongenoegen: 'Het zij ons veroorloofd van dit schrijven gebruik te 

maken Uw aandacht er op te vestigen, dat de onzekerheid van het te verleenen 

subsidie een zeer störenden invloed heeft op de vaststelling van het repertoire. 

Indien van te voren het bedrag dezer subsidie bekend was, zou de beslissing of een 

of ander stuk mag worden aangekocht, of gemonteerd mag worden, niet zoo 

bezwaarlijk zijn als thans, nu er steeds 'hoop' maar geen weten daaromtrent 

bestaat. Zou te dien aanzien een ingrijpende maatregel getroffen kunnen worden, 

dan zou dat op een systematische uitbouw van een artistiek repertoire zeer zeker 

een gunstigen invloed uitoefenen' 4 \ 

Een repertoire zoals dat de artistieke leiding voor ogen stond heeft Het 

Schouwtoneel dan ook nooit vermogen te realiseren. Men was te zeer afhankelijk 

van kassuccessen, en dat betekende dat men rekening moest houden met de smaak 

van het grote publiek. Schilp noemde dat 'rekening houden met de gemiddelde 

man', en gaf het repertoire de stempel 'burgerlijk amusement'48. Ook andere 
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geschiedschrijvers gebruiken termen als 'middenstandstoneel'4' en 'burgerlijk-

realistisch' toneel 50. Onduidelijk blijft wat de auteurs daar precies mee bedoelen. 

Als we het repertoire nader analyseren valt direkt op dat het aandeel van 

Nederlandse schrijvers groot was. Bijna 40 procent van de in totaal 182 stukken 

kwam van eigen bodem en dat was beduidend meer dan bij de gezelschappen onder 

leiding van andere bekende toneelleiders zoals Cor van der Lugt Melsert, Willem 

Royaards, Eduard Verkade en Louis Saalborn. Tussen het Nederlandse repertoire 

zaten een aantal klassiekers zoals het Wederzijds Huwelijksbedrog en Don Quichotte of 

Den Bruiloft van Kamacho van Pieter Langendijk, De Spaansche Brabander van 

Gerbrand Adriaanszoon Bredero en Joseph in Dothan en Gijsbreght van Aemstel van 

Joost van den Vondel. Veruit de meerderheid van de stukken was echter heden

daags, omdat de belangstelling voor het 'doode repertoire' te gering was 51. 

Door de ervaring die Van der Horst en Musch hadden opgedaan met stukken van 

Heyermans en door de komst van Esther de Boer-van Rijk heeft het Schouwtoneel 

veel stukken van deze enige Nederlandse auteur van internationale faam op de 

speellijst geplaatst, waaronder De Wijze Kater, Eva Bonheur en Op Hoop van Zegen. 

De Nederlandse speellijst werd gecompleteerd met een reeks stukken van auteurs, 

die ondertussen allang voor het toneel in de vergetelheid zijn geraakt, zoals Jaap van 

der Poll, Hendrik van der Wal, Betsy Ranucci-Beckman, J.B. Schuil, Kees Meekel, 

J.A. Simons-Mees en Jan Walch zelf. 

De toneelleiders hadden destijds geen hoge pet op van de Nederlandse toneel

schrijvers. Er werd zeer veel geklaagd door vakgenoten in kranten en tijdschriften 

over de malaise bij de Nederlandse toneelschrijvers. Meermalen klonk felle kritiek 

over het lage artistieke niveau van Nederlandse stukken vergeleken met de buiten

landse toneelschrijfkunst52. Veel gezelschappen aarzelden dan ook om Nederlandse 

stukken op het repertoire te nemen, want door de veronderstelde geringe publieke 

belangstelling zou het risico te groot zijn. 

Bij Het Schouwtoneel was daar overigens weinig van te merken. Ook daar had men 

weliswaar zijn twijfels over de kwaliteit van de Nederlandse toneelschrijvers, maar 

het weerhield de directie er niet van ieder seizoen toch weer Nederlandse stukken 

op het repertoire te nemen. En wat het aantal voorstellingen betreft deden de van 

oorsprong Nederlandstalige stukken het niet beter of slechter dan de buitenlandse. 

Een groot succes was bijvoorbeeld De Wijze Kater, een 'boosaardig sprookje' van 

Herman Heyermans, dat 10 jaar op het repertoire stond en in totaal 175 keer is 

voorgedragen. Maar het waren niet alleen de stukken van Heyermans die bij het 

publiek aansloegen, ook stukken als 'n Goede buur is beter dan... van Johan Elsensohn, 

De Doofpot van Jaap van der Poll, en verschillende andere stukken spekten de kas. 

Al was dus het aandeel van het Nederlandstalig repertoire groot bij Het 

Schouwtoneel, het grootste deel van de speellijst bestond uit stukken uit het bui

tenland. Engeland, Frankrijk en Duitsland waren de belangrijkste leveranciers, en 
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Affiche voor 'Peer Cynt' van Hendrik Ibsen, ontworpen door Ernst 

Leyden. Het Schouwtoneel kon zon stuk alleen op het repertoire 

nemen als het een voorstellingssubsidie kreeg van een gemeente. 

De première was op 9 september 1926 in de Stadsschouwburg te 

Amsterdam. (Coll. Nederlands Theater Instituut) 
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daarnaast kwam er zo af en toe een stuk uit 

Scandinavië, Italië of een ander Europees land. 

De verhouding tussen stukken uit de klassieke 

en moderne literatuur, en hedendaags amuse

ment is hetzelfde als bij de Nederlandse speel

lijst. Ook hier vinden we verantwoorde stukken 

zoals Othello en De Koopman van Venetië van 

Shakespeare, De Vrek en De Ingebeelde Zieke van 

Molière, naast bijvoorbeeld Eenzame weg van 

Arthur Schnitzler, Peer Gynt van Hendrik Ibsen, 

Peleas en Melisande van Maeterlinck, Candide van 

G.B. Shaw en Paschen van August Strindberg. 

Allemaal stukken die Walch omschreef als: 'De 

waarlijk grote kunstwerken van de toneelletterkunde'. Iets van de idealen werd dus 

wel gerealiseerd. Maar de meerderheid van de buitenlandse speellijst behoorde tot 

'vertalingen en kopieën' van de buitenlandse stukken, die Walch zo verachtte; 

hedendaags repertoire dat in het buitenland zijn succes al had bewezen, en waar

door men dacht minder risico te lopen '3. 

Analyse van de speellijst maakt echter maar voor een deel duidelijk hoe gezelschap

pen als het ware 'geleefd' werden door het publiek. Als men de in totaal 6000 voor

stellingen analyseert die Het Schouwtoneel in die veertien jaar heeft gegeven, dan 

valt op dat bijna de helft daarvan voor rekening kwam van slechts twintig verschil

lende stukken: de kassuccessen dus. Dit waren zonder uitzondering blijspelen, of 

stukken met onderschriften als 'Dolle Amerikaanse geschiedenis', 'grappige verwik

keling', 'vrolijk spel', of 'gezellig spel'. 

Musch toonde zich regelmatig zeer bitter over de praktijk van het toneel. Op de 

vraag waarom hij Richard III nog nooit had gespeeld, antwoorde hij: 'Ja, dat is mijn 

liefste werk, maar 't tooneel is zoo erg 'n bedrijf geworden waarin je hoe langer 

hoe minder mag wagen'54. 'Ik voor mij', verklaarde hij in een ander interview, 'speel 

het liefst klassieken. Ik heb die wijze kater altijd verschrikkelijk gevonden'55. Hij 

begreep maar niet dat 'die prul-blijspelen zoo gemakkelijk volle zalen trekken, en 

kasstukken blijven, terwijl belangwekkend werk ... geenszins de belangstelling 

vond 56. 

Overduidelijk was de moeite die Musch had met de gespletenheid van zijn toneel-

bestaan. Hij wilde kunstenaar zijn, maar voelde zich echter al te vaak gedwongen de 

komediant te spelen. Graag hield hij zich bezig met 'groote kunstwerken van de 
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INTERIEUR VAN DEN UTRECHTSCHEN SCHOUWBURG. 

BEWAAR DIT S.V.P. 

Plattegrond van de zaal van de schouwburg in 1917. De nummers vergemakkelijkten het plaatsbespreken. 

(Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, neg. C 37.269) 

tooneelletterkunde', maar de werkelijkheid noopte hem zich te verdiepen in nie-

mandalletjes, die uitsluitend tot doel hadden de massa te vermaken. Hij speelde het 

liefst in grote schouwburgen, in ware kunsttempels, maar even zo vaak stond hij op 

kermissen of in dorpshuizen. Steeds weer werd hij voor de keuze gesteld tussen 

kunst of volksvermaak, tussen 'het voeden van de geest' of 'brood op de plank'. 

Deze verdeeldheid was kenmerkend voor alle toneelleiders uit die tijd. De één 

durfde echter wat meer risico's te nemen dan de ander. Het overlevingsinstinct 

was blijkbaar overheersend bij Het Schouwtoneel, want in economisch zeer moei

lijke tijden hebben zij het als enig gezelschap lang weten vol te houden. De frustra

tie over het niet kunnen realiseren van idealen is echter de tol geweest die men 

daarvoor heeft moeten betalen. 

Het faillissement 

Ondanks de bereidheid van de directie van Het Schouwtoneel rekening te houden 

met de 'smaak van het publiek', was een faillissement onvermijdelijk. Onder invloed 

van de economische crisis liet het publiek het afweten, ongeacht het toneelstuk dat 

opgevoerd werd, of wie er in de hoofdrol stond. Bovendien verlaagden de gemeen-
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ten vanaf het eind van de jaren twintig de subsidies aan onder andere het Utrechtse 

gezelschap. Met veel kunst- en vliegwerk wist de directie het gezelschap de laatste 

jaren draaiende te houden, ten koste van de salarissen van de toneelspelers. 

In het voorjaar van 1933 stelde directeur Van der Horst opnieuw een salarisverla

ging voor, maar deze keer accepteerde een deel van de toneelspelers dat niet. Ook 

de Nederlandsche Tooneelkunstenaars Vereniging en de concurrerende Bond van 

Tooneelspelers wisten het conflict niet op te lossen, met als gevolg dat in mei 1933 

het faillissement werd aangevraagd. 

Het faillissement van de N.V. Het Schouwtoneel betekende tevens dat het gezel

schap niet meer aan zijn verplichtingen aan de stad Utrecht kon voldoen. Daar liep 

immers het pachtcontract nog, tot I september 1934. Ook had het gezelschap ver

der nog een aantal schulden aan de gemeente, zoals achterstallige huur, het salaris 

van de conciërge en niet betaalde gas- en electricteitsrekeningen. De Gemeente liet 

zich echter van zijn goede kant zien en ontsloeg het gezelschap van zijn verplichtin

gen, ontbond het contract en schold de schulden kwijt. Ten lange leste dan toch 

nog een beetje Utrechtse subsidie voor Het Schouwtoneel. 
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GAA Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam 
GAU Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht 
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