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Een paar jaar geleden publiceerde Jacques Klöters onder de titel Honderd Jaar 

Amusement in Nederland het eerste overzicht van de geschiedenis van de vermaaks

industrie in Nederland '. Dit is een voortreffelijk en zeer leesbaar boek. Als in een 

kaleidoscoop krijgen we in een zestal hoofdstukken een breed panorama voorge

schoteld over de commerciële amusementswereld in de laatste honderd jaar met 

verrassende doorkijkjes op de lange termijn-ontwikkelingen. Het aardige aan zijn 

boek is dat het zich nu eens niet beperkt tot de grootheden van de Nederlandse 

amusementsindustrie - Van Johan Buziau tot Wim Kan - maar ook de talloze artie

sten aan de vergetelheid ontrukt die in lekkende tenten, op tochtige tonelen en in 

rokerige zaaltjes onze voorouders enkele momenten vrolijkheid hebben verschaft. 

Bijzonder aardig is het aan de negentiende eeuw gewijde gedeelte. Klöters laat 

daarin zien hoe aanvankelijk het aanbod in de diverse steden zich concentreerde op 

de periode rond de jaarlijkse kermis. Slechts langzaam kregen commerciële onder

nemers die voor vertier gedurende het gehele winterseizoen zorgden vaste voet 

aan de grond. Klöters beperkt zich - terecht overigens gezien zijn vraagstelling - tot 

het commerciële vermaak, maar dit vermaakstype is natuurlijk slechts een deel van 

het verhaal. Behalve ondernemers waren er in de negentiende eeuw ook nog vele 

verenigingen op de markt voor kunst en cultuur actief. Rederijkerskamers verzorg

den bijvoorbeeld voordrachts- en toneelavonden, zangverenigingen hielden regel

matig uitvoeringen, allerlei soorten muziekgezelschappen organiseerden concerten, 

terwijl er bovendien tentoonstellingen op velerlei gebied werden ingericht. En laten 

we tenslotte de sport niet vergeten. Van de late negentiende eeuw af ontwikkelde 

de sportbeoefening zich immers tot de meest populaire vrijetijdsbesteding. Het is 

dan ook een interessante vraag hoe deze verschillende vermaakstypen zich tot 

elkaar verhielden. Trokken ze een verschillend soort publiek? Wanneer won de 

commercie het van het particulier initiatief? Welke vermaakstypen hebben in de 

loop van de tijd het onderspit moeten delven, etc?2 

Utrecht speelt in Klöters verhaal geen grote rol. Dat behoeft ons niet te verbazen. 

Honderd jaar Amusement verscheen ter gelegenheid van Amsterdam als Culturele 

Hoofdstad van Europa 1987 en heeft daarmee automatisch een sterk Amsterdamse 

oriëntatie. Dat is goeddeels terecht. Amsterdam was in de 19e eeuw weer culture

le hoofdstad van Nederland geworden, nadat het die positie in de tweede helft van 

de achttiende eeuw goeddeels kwijt was geraakt. Waarom zou hij bovendien aan

dacht aan Utrecht hebben moeten besteden? In de diverse publikaties die de afgelo

pen jaren aan aspecten van het Utrechtse culturele leven in de negentiende eeuw 

zijn gewijd, laten de auteurs aan een ding doorgaans geen twijfel bestaan: Utrecht 

was een saaie stad, waarin stijfheid, godsvrucht en traagheid in het in de praktijk 

brengen van culturele vernieuwingen om de voorrang streden. Utrecht is overigens 

niet de enige stad die er bij Klöters wat bekaaid afkomt. Dat is jammer. Want het is 

een belangwekkend probleem hoe nu juist in provinciesteden in de negentiende 
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eeuw de organisatie van het vermaak in elkaar stak. Werden daar alleen afleggertjes 

uit de grote steden gepresenteerd of had de voortschrijdende urbanisatie, met 

name na 1870, ervoor gezorgd dat ook in de provincie nieuwe initiatieven werden 

ontwikkeld? 

Klöters had met zijn boek overigens geen wetenschappelijke pretenties. Wanneer 

hij die wens wel had gekoesterd, zou hij van een koude kermis thuis gekomen zijn. 

Wetenschappelijke literatuur over de geschiedenis van het vermaak in de meest 

ruime zin van het woord is in Nederland nog nauwelijks voorhanden. In Engeland 

bijvoorbeeld is dat anders. Daar bestaat al bijna twee decennia een vereniging met 

een eigen tijdschrift, Leisure Studies, die zich uitsluitend met de geschiedenis van de 

amusementsindustrie bezighoudt3. De geschiedenis van het vermaak is niet alleen 

de moeite waard om haar zelfs wil of simpelweg omdat het leuk is. De buitenlandse 

voorbeelden maken duidelijk dat er ook geheel andere historische kwesties mee 

kunnen worden geïllustreerd. Amerikaanse onderzoekers hebben bijvoorbeeld de 

modernisering van de negentiende-eeuwse samenleving proberen te vangen in de 

ontwikkeling van de vrijetijdsbesteding. Zo zouden bijvoorbeeld de opkomst van de 

georganiseerde sportbeoefening en van het commerciële vermaak door hun frag

menterende functie een einde gemaakt hebben aan de traditionele cohesie in de 

kleinere dorps- en stadsgemeenschappen. Engelse historici hebben op hun beurt 

keer op keer betoogd dat juist aan de hand van de geschiedenis van het vermaak de 

opvattingen van de diverse sociale groepen over de ideale inrichting van de samen

leving het best kunnen worden gedocumenteerd. 

Het zou overigens al te gemakkelijk zijn de Nederlandse sociaal-historici te verwij

ten dat ze de geschiedenis van het vermaak links hebben laten liggen. In de laatste 

decennia is er op het terrein van de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw 

een enorme vooruitgang geboekt. Alleen hebben in Nederland de sociaal-historici 

andere prioriteiten gelegd. Demografie, urbanisering en armenzorg hebben hier de 

meeste aandacht gekregen. Hier komt nog iets bij. In een klein land als Nederland, 

waarvan de geschiedenis nu eenmaal net zo omvangrijk en complex is als bijvoor

beeld de Engelse, terwijl voor de bewerking van dat terrein nu eenmaal veel minder 

historici voorhanden zijn, moeten keuzes worden gemaakt. 

Nederlandse historici hebben zich overigens wel zijdelings, daarbij gestimuleerd 

door werk van Engelse vermaakshistorici, met de geschiedenis van het vermaak 

beziggehouden. In de negentiende eeuw bleek zowel in liberale als in orthodoxe-

christelijke kring een immense bekommernis te bestaan over het gedrag van het 

'gewone volk'. Dat volk diende beschaafder te worden, dat wil zeggen een gedrag 

te vertonen dat minder afschuw bij de orthodoxe en liberale elites zou opwekken. 

De pogingen van deze elites om dat 'volk' wat hun gedrag betreft naar hun eigen 

beeld te vormen, worden doorgaans met de term beschavingsoffensief getypeerd. 

Dat beschavingsoffensief bleek zich tot alle aspecten van het maatschappelijk leven 
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uit te strekken. Deze these van het beschavingsoffensief heeft bij historici, sociolo

gen en antropologen heel wat pennen in beweging gebracht. Met name op het ter

rein van onderwijs, opvoeding, armenzorg en verzuiling is de omvang en betekenis 

van dit offensief langzamerhand behoorlijk in kaart gebracht '. 

Ook het vermaak was een ideaal doelwit van de beschavende elites. Het zingen van 

onfrisse straatliederen, het beoefenen van sporten als hanen- of hondengevechten, 

de liederlijke vertoningen op de kermis, om maar niet te spreken van onzedelijk 

gedrag in café-chantants en huizen van plezier dienden evenzeer bestreden te wor

den. Tegelijkertijd moesten verantwoorde alternatieven als volksvoorlezingen, 

volksgezang, gymnastiek en beschaafd toneel worden aangeboden. Vandaar de 

oprichting in vele steden van Verenigingen voor Volksvermaken. Deze organisaties 

wensten de kermis, in vele plaatsen immers het jaarlijks hoogtepunt in de ver-

maakscurve en met name van orthodoxe zijde aangewezen als de poel des verderfs 

bij uitstek, te vervangen door beschaafd volksvermaak. Een andere optie was, 

althans in de ogen van deze elites, oude feesten en vermaken een nieuwe dimensie 

of duiding te geven zodat ze meer overeenkwamen met wat een welgevoeglijk en 

godvrezend burger kon doen en laten. Op dit terrein is, zoals gezegd, het aanbod 

van historici veel schaarser gebleken, al zijn er inmiddels enkele uitzonderingen5. 

Op de ingewikkelde markt van kunst, cultuur en vermaak waren natuurlijk niet uit

sluitend aanbieders, consumenten en beschavende burgers actief. Ook de overheid 

was een regulerende factor van betekenis, al was het maar passief in de vorm van 

het verlenen van toestemming voor manifestaties of het heffen van belastingen. 

Sinds het geruchtmakende artikel 'Holland op zijn smalst' van Victor de Stuers in de 

Gids van november 1873 waarin hij de geringe belangstelling van nationale overhe

den voor het cultuurbeleid aan de kaak stelde, is het ontbreken van een nationaal 

cultuurbeleid in talloze publikaties anathema geweest. De gezaghebbende Emanuel 

Boekman uit 1939 kwam tot een soortgelijke conclusie ten aanzien van het cultuur

beleid van de gemeentelijke overheden. Eerst vanaf 1870 zou, aanvankelijk nog 

slechts mondjesmaat, een begin worden gemaakt met een gemeentelijk cultuurbe

leid6. De aanklacht van De Stuers is inmiddels op diverse piaatsen genuanceerd . 

De nationale overheid had, ook in de negentiende eeuw, wel degelijk een cultuur

beleid. Over de negentiende-eeuwse cultuurpolitiek van lokale overheden is veel 

minder bekend. 

De hierboven opgeworpen vragen waren enkele jaren geleden aanleiding een doc

toraalwerkcollege te organiseren over de ontwikkeling van het vermaak in Utrecht 

in de negentiende eeuw. Het begrip vermaak werd hierbij heel ruim genomen. 

Uitgangspunt was de vraag welke mogelijkheden de Utrechter had om zijn zinnen te 

verzetten of het nu om muziek, tentoonstellingsbezoek of een avondje variété ging. 

Alleen georganiseerde evenementen werden in het onderzoek betrokken. Vertier 
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als cafébezoek of een wandeling langs de bolwerken dat natuurlijk ook als vermaak 

kan worden beschouwd, werd buiten het geheel gehouden, al was het maar omdat 

deze vermaaksvormen moeilijk te traceren zijn. De doelstelling van het college was 

heel bescheiden. We wilden vaststellen hoe het georganiseerd vermaak in Utrecht 

zich ontwikkelde, welke bronnen we daarvoor konden gebruiken en welke aanbie

ders op deze markt actief waren. De resultaten waren opmerkelijk. Met name na 

1850 kreeg Utrecht in een snel tempo steeds meer uitgaansmogelijkheden. Was 

aanvankelijk de kermis nog het onbetwiste hoogtepunt van het jaar, in de tweede 

eeuwhelft nam de kermis niet zo zeer in betekenis af, maar werden er het gehele 

jaar door allerlei evenementen georganiseerd. Het gebruikelijke verwijt dat Utrecht 

een saaie stad was, houdt geen stand. Vergeleken met Amsterdam was het 

Utrechtse aanbod uiteraard klein, maar wanneer de omvang van Utrecht in aan

merking wordt genomen was er, zeker vergeleken met het eigen Utrechtse verle

den, duidelijk van de ontwikkeling van een kleine vermaaksindustrie sprake. Niet 

alleen het commercieel vermaak nam toe. Ook de verenigingen lieten zich niet 

onbetuigd en organiseerden steeds meer evenementen. 

De bronnen vormden echter een groot probleem. Onze voornaamste bron was de 

krant. De betrouwbaarheid hiervan was moeilijk te toetsen. In hoeverre weerspie

gelde een toegenomen aantal besprekingen van evenementen werkelijk een groei? 

Of was die toename het gevolg van een veranderend redactiebeleid? Bovendien 

hebben kranten eerder de neiging buitengewone gebeurtenissen dan het alledaagse 

te vermelden. Zelfs de kranteadvertenties zijn niet direkt betrouwbaar. Betekende 

een toename van het aantal advertenties ook een toename van het aantal voorstel

lingen? Of nam de publieke belangstelling juist af of moest men gezien het groeiende 

aanbod meer concurreren en werden daarom steeds advertenties geplaatst?8 

Controles via de afficheverzameling van het Utrechtse Gemeentearchief en het 

archief van Burgemeester en Wethouders boden wel enig soelaas maar leverden 

nog geen waterdichte gegevens op. Ook al zijn de cijfers dus niet geheel betrouw

baar, de bovenvermelde ontwikkelingen kunnen zonder meer staande worden 

gehouden. 

Enkele studenten hebben vervolgens in de vorm van een doctoraalscriptie het 

onderzoek voortgezet. Drie scripties worden hieronder in verkorte vorm gepubli

ceerd. Ze bieden zeker nog geen antwoord op alle hierboven vermelde vragen. 

Wel geven ze een aardig inzicht in de Utrechtse ontwikkelingen. Ze zijn vooral 

bedoeld als tussentijds verslag van werk in uitvoering en dienen als aansporing om 

het onderzoek voort te zetten. 

In haar scriptie "Ondernemers van publieke vermakelijkheden en de opkomst van 

het burgerinitiatief' heeft Nellie van Vulpen een poging gedaan de commercialise

ring van het Utrechtse vermaak in de tweede helft van de negentiende eeuw in 

kaart te brengen. Centrale vraag was in hoeverre het commerciële vermaak de 
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andere aanbieders op de markt zoals verenigingen wist te overvleugelen. Haar con

clusies zijn om twee redenen van belang. Ook in Utrecht was er van een duidelijke 

commercialisering van het vermaak sprake. Het lijkt er echter niet op dat de groei 

van het aantal commerciële evenementen de expansie van het verenigingsvermaak 

in de weg heeft gestaan. Integendeel. Beide aanbieders bleken te profiteren van een 

groeiende vraag naar vertier. In dat opzicht lijken de Utrechtse ontwikkelingen te 

passen in een internationaal patroon. Ook elders is aangetoond dat de groei van de 

commercie geen nadelige gevolgen heeft gehad voor het particuliere verenigingini

tiatief ''. Meer uitzonderlijk lijkt op het eerste gezicht het mislukken van de com

mercialisering in de jaren '80 te zijn. Dan stort het Utrechtse vermaaksimperium 

van de familie Abspoel ineen en alleen dankzij het particulier burgerinitiatief kon 

een gedeelte van het bedrijf in stand worden gehouden. Van Vulpen laat echter zien 

dat we niet te snel van een mislukking mogen spreken. Buitenlands onderzoek, en 

dan met name voor Engeland, heeft aangetoond dat ook daar de meeste provincie

steden nog te klein waren om een succesvolle commercialisering van het vertier 

mogelijk te maken. Alleen in metropolen als Londen was een succesvolle commer

cialisering haalbaar. In een dergelijk perspectief blijkt zelfs Amsterdam nog aan de 

kleine kant. Ook hier was het particulier initiatief immers noodzakelijk om podia als 

het Concertgebouw op te richten en in stand te houden. 

In Utrecht was overigens al vroeg een vergelijkbare faciliteit aanwezig in de vorm 

van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats. In haar 

scriptie heeft Christine Weijs de vraag gesteld of het gebouw dat bij de opening 

expliciet was bestemd 'voor al de ingezetenen der stad', deze doelstelling in de 

tweede helft van de eeuw heeft kunnen waarmaken. Haar conclusie luidt dat het 

bestuur van K&W nauwelijks ruimte maakte voor activiteiten die niet uit eigen 

kring afkomstig waren. Rederijkerskamers bijvoorbeeld die hier hun uitvoeringen 

wilden organiseren maar hun leden uit een andere, lagere sociale groep dan de 

bestuurders van K&W recruteerden, kregen in Kunsten en Wetenschappen in de 

praktijk maar moeilijk toegang. Om de begroting sluitend te maken verhuurde het 

bestuur de ruimtes toen maar aan allerlei verenigingen die niets met de doelstelling 

van K&W uitstaande hadden. Deze gang van zaken illustreert voortreffelijk een van 

de paradoxen van het beschavingsoffensief. De elites die vaak oprecht de behoefte 

gevoelden de eigen cultuur voor anderen toegankelijk te maken, schrokken niet 

zelden terug van de consequenties van hun eigen handelen, zeker wanneer er socia

le grenzen doorbroken dreigden te worden. Men wenste de lagere bevolkingsgroe

pen wel te beschaven maar weigerde er fysiek mee geconfronteerd te worden. Of, 

zoals Jan Blokker enkele jaren geleden deze paradox onder woorden bracht: 'Ik 

haat het museum tegenwoordig, het is stampvol met allerlei tuig. Mijn primaire en 

elitaire reactie is dan direct: die hebben hier niets te maken, ze begrijpen het toch 

niet. Maar dat is natuurlijk schandelijk.' '" 
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Bij de totstandkoming van het gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Utrecht 

speelde het gemeentebestuur van Utrecht een grote rol. Een dergelijke betrokken

heid van de overheid bij het stedelijke culturele leven spoort niet met het gevestig

de beeld. In haar scriptie heeft Monique Dirven het negentiende-eeuwse gemeente

lijk cultuurbeleid onderzocht. De resultaten ervan hebben dat standaardbeeld stevig 

geretoucheerd. Het Utrechtse gemeentebestuur stelde in de loop van de eeuw 

steeds meer geld voor cultuur ter beschikking. Ze had hiervoor economische 

motieven. Welgestelden zouden op die wijze beter aan de stad kunnen worden 

gebonden. Maar de pretentie van de gemeente ging verder. Ook zij wilde een rol 

spelen in het beschavingsoffensief dat de minder bedeelden een betere toegang tot 

de cultuur zou verlenen. Utrecht lijkt in dit opzicht zelfs een gidsrol vervuld te heb

ben, al waren de resultaten - getuige de activiteiten van het K&W-bestuur - niet 

altijd even bemoedigend. 

Deze kleine studies maken, bij al hun beperkingen, duidelijk dat de geschiedenis van 

het vermaak ook voor Nederland vruchten kan afwerpen. Utrecht met zijn grote 

vermaaksaanbod tussen tingeltangel en tentoonstelling vormt hiervan een interes

sante casus. 

W.W. Mijnhardt is hoogleraar cultuurgeschiedenis na 1500 bij de vakgroep geschie

denis van de Universiteit. 
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