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lOud-Utrecht 

Ongeveer vanaf 1850 groeide het aanbod aan publieke vermakelijkhe

den in de stad Utrecht. Een belangrijke rol hierbij speelden onderne

mers van de Schouwburg en de koffiehuizen. Zij boden het publiek een 

steeds grotere variatie aan vermaak. Vooral het koffiehuis Tivoli groeide 

uit tot een van de grootste aanbieders van ontspanning en vermaak. De 

ondernemers van de Schouwburg en 

I de koffiehuizen richtten zich vooral 
Petronella Margaretha van Vulpen, geboren in 1950 

op het welgestelde publiek. 
te Hoogland, studeerde geschiedenis in deeltijd aan , . . . ... . . . . . 

° ° 1 * o o r de meeste koffiehuizen bleet 
de Rijksuniversiteit van Utrecht van 1985 tot 1994. , . • , , 

1 het aanbieden van vermaak een 

Haar afstudeerscriptie Ondernemers van publieke ver- b e s c h e i d e n r o | s p e | e n b i n n e n h e t 

maketijkheden en de opkomst van het burgerinitiatiefis totaal van h u n act iv i te i ten en h u n 

uitgangspunt geweest voor bijgaand artikel. invester ingen bleven beperkt . M a a r 

de eigenaren van de Schouwburg en 

Tivoli hadden wel grote bedragen gestoken in h u n onderneming. Het 

publ iek dat voor de inkomsten moest zorgen was echter te klein om de 

kosten te dekken. Desondanks werd niet overwogen de toegang voor 

een groter publ iek aantrekkelijk te maken. Wegens exploitatieproble

men moesten de eigenaren van Tivoli eind jaren '70 dan ook besluiten 

tot verkoop. Even zag het ernaar uit dat daarmee het einde van Tivoli 

in zicht was. 
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Inleiding 

Wie de Utrechtse kranten tussen 1850 en 1880 doorbladert, zal het opvallen dat 

het aantal vermakelijkheden in die periode sterk toenam: van nog geen 200 in 1850 

naar ruim 700 in 1880. Interessant is ook dat veel van dat vermaak rond 1850 was 

geconcentreerd in de kermistijd, in juli. In de jaren '70 was het aanbod veel meer 

gespreid over het jaar. 

De advertenties laten zien dat er een keur aan mogelijkheden bestond om vertier 

buitenshuis te zoeken. Het publiek kon daarvoor in diverse gelegenheden terecht: 

de Schouwburg, de koffiehuizen, waarvan Tivoli wel de belangrijkste was, en het 

Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Verder waren er nog de vermakelijkhe

den die in de open lucht werden georganiseerd en de jaarlijkse kermis. 

Op het gebied van vermaak lijken zich in de tweede helft van de negentiende eeuw 

interessante ontwikkelingen te hebben voorgedaan. Niet alleen was het aanbod 

toegenomen, maar ook waren er steeds meer ondernemers die vermakelijkheden 

gingen aanbieden. Onder vermaak versta ik in dit artikel de ontspanningsmogelijk

heden die werden aangeboden in de Schouwburg, Tivoli en een tiental koffiehuizen. 

Om de ontwikkelingen op het gebied van het publieke vermaak in Utrecht in kaart 

te brengen, stond de onderzoeker geen kant en klaar archief ter beschikking. 

Daarvoor moesten minder conventionele bronnen worden geraadpleegd. Voor dit 

onderzoek bleek de krant, in dit geval de Utrechtsche Provinciale en Stadscourant, en 

diens opvolger het Utrechtsen Provinciaal en Stedelijk Dagblad (in dit artikel verder 

aangeduid als UD), een uiterst vruchtbare bron. Op grond van analyse van bovenge

noemde advertenties, aangevuld met redactionele commentaren en ingezonden 

brieven, is antwoord te vinden op een aantal vragen '. Wie waren het die in de 

periode 1850-1880 actief zijn geweest op het gebied van het georganiseerde ver

maak en welk beleid hebben zij gevoerd wat betreft investeren, adverteren, entree

prijzen en aanvangstijden? Op welk publiek hebben zij zich gericht en wat voor ver

maak kreeg het voorgeschoteld? 

De keuze voor de periode 1850-1880 is niet geheel toevallig. Vanaf het midden van 

de negentiende eeuw nam het aanbod aan vermaak snel toe, evenals het aantal 

ondernemers dat dit ging organiseren. Het is ook de periode waarin twee belangrij

ke ondernemers actief zijn geweest: Abraham Johannes Abspoel en Johan Eduard 

de Vries, eigenaren van respectievelijk Tivoli en de Schouwburg. 

Deze ontwikkelingen vonden plaats in een tijd dat zowel de bevolking als de wel

vaart in Utrecht groeide2. In de tweede helft van de jaren '70 begon echter de eco

nomische depressie die zou duren tot in de jaren '90. Niet zeker is in hoeverre dit 

invloed heeft gehad op de vraag naar en het aanbod aan vermaak. Wel is in 1880 

een duidelijke stagnatie waar te nemen maar dat kan ook andere oorzaken hebben 

gehad. 
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• Oud-Utrecht 

De Schouwburg 

De Utrechtse Schouwburg was in 1821 door Cornells van Leeuwen op het Vree

burg opgericht3. In 1850 was Mr. J.G.A. Bosch, zoon van de eigenaar van de Utrecht-

sche Provinciale en Stadscourant, eigenaar. Hij verkocht de Schouwburg in 1855 aan 

Johan Eduard de Vries, directeur van de Schouwburg van Amsterdam. In 1875 stierf 

De Vries vrij plotseling op 65-jarige leeftijd; zijn weduwe werd de nieuwe eigenaar. 

De Vries werd geconfronteerd met talrijke problemen. Toen Cornells van 

Leeuwen in 1819 vergunning had verkregen voor de bouw van de Schouwburg had 

de gemeente een aantal concessies geëist. Een daarvan was dat hij de grond in erf

pacht nam, waarbij de gemeente zich het recht voorbehield de overeenkomst op 

elk moment te verbreken. De eigenaar kon daarbij verplicht worden alles in de 

oude staat terug te brengen. De Vries vond deze bepaling zeer nadelig voor zijn 

financiële positie, maar hij slaagde er niet in ze ongedaan te maken. Hij vreesde dat 

op zo'n wankele basis maar weinig geldschieters bereid zouden zijn in de Schouw

burg te investeren/;. 

Geld had hij hard nodig want er mankeerde nogal wat aan het gebouw. In koude 

winters stonden de spelers te bibberen op het toneel terwijl het publiek warm aan

gekleed, zat toe te kijken 5. Met de veiligheid was het droevig gesteld. In de zaal 

konden zo'n 800 bezoekers terecht6. Bij drukbezette voorstellingen werden de 

gangpaden volgezet met stoelen zodat de vluchtwegen geblokkeerd waren. Dat zou 

ernstige gevolgen kunnen hebben wanneer er brand uitbrak. Er werden hierover 

verschillende klachten geuit. In 1880 vond tijdens een operette-uitvoering een ex

plosie plaats. In één klap doofde de gasverlichting. Het publiek stond op om de zaal 

te verlaten, maar ging gelukkig zitten toen er werd geroepen dat alles veilig was. De 

meeste bezoekers bleken niet eens te weten dat er nooduitgangen waren 7. De 

schade was groot: het dak van het toneel was vernield, honderden dakpannen 

waren naar beneden gekomen en alle ruiten waren gesprongen. De decoratie was 

beschadigd en enkele artiesten waren zo geschrokken dat zij van een arts kalme

rende middelen kregen toegediend. De voorstelling ging natuurlijk niet door. 

De eigenaren van de Schouwburg beheerden het gebouw niet zelf maar hadden 

daarvoor pachters aangesteld. Zowel de eigenaren als de pachters waren voor hun 

onderhoud niet uitsluitend afhankelijk van inkomsten uit de Schouwburg. De Vries 

was tot aan zijn dood directeur van diverse theaters buiten Utrecht8. Johannes 

Doesburg, vanaf 185 I pachter van de Schouwburg9 was kruidenier van beroep. 

Wat de precieze taken van de 'bureaulist' - de gangbare benaming voor de pachter 

van de Schouwburg - waren, is niet helemaal duidelijk. Zo weten we niet zeker of 

en zo ja, hoeveel invloed hij had op de programmering. Bij de bespreking van een 

voorstelling werd altijd naar De Vries verwezen als het ging om de keuze van stuk

ken. Meer duidelijkheid bestaat er over zijn andere taken: hij zorgde voor het 

adverteren, de verkoop van programma's, tekstboekjes en de reservering van plaat-
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De Utrechtse Schouwburg ca. 1830. Lithografie door Van Lier naar H. Sartor. GAU, TA, X 4. I0/C38.573. 

sen. Bij hem kon men kaartjes kopen en plaatsen reserveren. Bepaalde bezoekers 

konden daarbij rekenen op een voorkeursbehandeling. Zij hoefden niet zoals het 

gewone publiek in de rij te gaan staan, in de hoop een plaatsje te bemachtigen. Dat 

leidde tot klachten. Zo vroeg een boze briefschrijver zich af wat de zin van vaste 

bespreekuren was, als de plaatsen toch al waren weggegeven. Omdat dit verschijn

sel zich vaker bleek voor te doen, vroeg de redactie Doesburg om een reactie. 

Deze gaf grif toe dat bepaalde klanten een streepje voor hadden. Een aantal vaste 

klanten had naar zijn mening zekere rechten en voor hen hield hij plaatsen vrij. 

Anderen, die buiten Utrecht woonden of vanwege bezigheden elders geen plaats 

konden reserveren aan het loket, konden ook rekenen op zijn welwillende mede

werking. Vaak waren dat hooggeplaatste personen en die wilde hij graag te vriend 

houden. Zij immers maakten dure voorstellingen in Utrecht mogelijk10. 

Elke voorstelling in de Schouwburg werd in de krant aangekondigd. De advertenties 

werden altijd op tijd geplaatst en vervolgens een aantal malen herhaald. De inhoud 

maakte duidelijk wat het publiek kon verwachten, wat er werd opgevoerd en door 

wie. Daarnaast besteedde ook de redactie veel aandacht aan de voorstellingen. 

Aangezien de krant duur was en dus alleen door welgestelden gelezen werd, had

den deze advertenties maar een beperkt bereik. Om een groter publiek te bereiken 

waren er aanplak- en strooibiljetten. 

Prijsontwikkelingen en openingstijden kunnen aangeven of de Schouwburgdirectie 

probeerde meer publiek te trekken. De entree was hoog, zeker in vergelijking met 
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lOud-Utrecht 

andere vermaakgelegenheden. Er werden weliswaar abonnementen aangeboden, 

waardoor de prijzen van de afzonderlijke evenementen daalden, maar het totale 

bedrag was voor veel mensen onbetaalbaar. Midden jaren '60 was een abonnement 

voor vijf voorstellingen ƒ 6,- voor de boven-loge en ƒ 3,- voor de parterre11. 

Overigens bood de Schouwburg lang niet altijd de gelegenheid een abonnement te 

nemen. In de jaren '70 werden ze alleen voor bepaalde reeksen voorstellingen aan

geboden. Eén groep werd wel doelbewust met lagere prijzen begunstigd: militairen 

in uniform, waarschijnlijk alleen de officieren. 

Opvallend is dat over de gehele periode 1850-1880 een diversificatie van prijzen is 

opgetreden. Dat heeft vooral te maken met een toegenomen variatie in gezelschap

pen. Rond het midden van de eeuw was het aantal toneelgezelschappen dat in de 

Schouwburg speelde nog beperkt. In de volgende decennia kwam er meer afwisse

ling in soort en aantal. Aan het begin van de periode varieerden de prijzen van 

ƒ 2,30 voor de hoogste tot ƒ 0,40 voor de laagste rangen. Aan het einde van de 

jaren '70 liepen ze uiteen van ƒ 4,- tot ƒ 0,30. 

Een aparte categorie entreeprijzen was er voor de volksvermakelijkheden. Ze wer

den voor het eerst georganiseerd in de jaren '60 en waren bedoeld ook de werken

de stand de gelegenheid te bieden de Schouwburg eens te bezoeken. De eerste 

volksvoorstellingen kwamen maar moeizaam tot stand. Ze waren dan ook geen ini

tiatief van de Schouwburgdirectie maar van Utrechtse notabelen 12. Het tweede 

volksconcert in december 1864 werd vanwege de strenge koude zelfs afgelast; de 

stookkosten zouden te hoog worden zodat er verlies zou worden geleden '3. De 

volgende jaren kwamen er meer volksvoorstellingen, maar het aanbod bleef 

beperkt. De prijzen voor de volksvoorstellingen waren lager, maar een bezoek aan 

de Schouwburg bleef duur: de duurste plaatsen kostten in de jaren '60 ƒ I,- en de 

goedkoopste ƒ 0,15. Aan het einde van de periode liepen ze uiteen van ƒ 1,50 tot 

ƒ 0,20. 

Ook de openingstijden laten zien dat de Schouwburgdirectie zich niet op een groot 

publiek richtte. De aanvang van de voorstellingen lag rond het midden van de eeuw 

om half zeven en verschoof later naar zeven uur of half acht. In de negentiende 

eeuw waren de werkdagen lang, ook voor de middenklasse. Bovendien werden op 

zondag geen voorstellingen gegeven. De wet van I maart 1815 betreffende de vie

ring van de christelijke feestdagen verbood namelijk 'openbare vermakelijkheden' 

op zondag. Maar juist op deze dag had het grote publiek gelegenheid ontspanning en 

vermaak te zoeken. 

In de jaren '70 werden echter steeds meer voorstellingen op zondag georganiseerd. 

Dat was niet alleen strijdig met de wet maar betekende ook een doorbraak in het 

Schouwburgbeleid. Een aanzienlijk deel van dat vermaak op zondag bestond uit 

volksvoorstellingen. In de regel werden ze verzorgd door Utrechtse verenigingen 

als de rederijkerskamers Jan van Beers en De Génestet en de Vereeniging ter 
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Bevordering van Volksvermaken. Op deze manier konden de kosten laag blijven; 

professionele gezelschappen kostten immers veel geld. Daarnaast verzorgden de 

bovengenoemde verenigingen voorstellingen voor hun eigen leden. De toegang was 

echter beperkt tot de leden, die soms recht van introductie hadden. 

De Schouwburg gaf in het begin van de periode alleen voorstellingen tijdens het 

winterseizoen, en tijdens de kermis in juli. In de decennia na 1850 zien we dat de 

perioden waarin weinig tot geen vermaak werd aangeboden geleidelijk aan korter 

werden. Maar vooral mei en augustus bleven maanden met een gering aanbod. 

Ondanks de toename van het aantal voorstellingen stond de Schouwburg een groot 

deel van het jaar leeg. In plaats van te proberen een groter publiek te trekken, werd 

een aanvulling op de inkomsten gezocht in de verhuur van zalen aan verenigingen. 

Regelmatig werden er grote verkopingen van allerhande artikelen gehouden. 

In 1880 werd de Schouwburg verkocht. De nieuwe eigenaar was de Utrechtsche 

Schouwburg Vereeniging, opgericht op zaterdag 9 juli 1880. Een door de vereniging 

benoemde commissie werd gemachtigd de Schouwburg aan te kopen. Het kapitaal 

dat daarvoor benodigd was, bleek de vereniging op dat moment reeds in handen te 

hebben14. 

De koffiehuizen 

Wat wij nu een café noemen, heette in de negentiende eeuw een koffiehuis al werd 

het begrip café ook wel gebruikt. Men kon er koffie en sterke drank drinken, een 

praatje maken en een krant lezen 15. Men kon er overnachten en zalen huren voor 

bruiloften, partijen en vergaderingen. Er werden bovendien regelmatig biljartwed-

strijden gehouden en tentoonstellingen georganiseerd. Steeds meer koffiehuizen 

begonnen vanaf het midden van de eeuw zelf allerlei vermakelijkheden te organise

ren. Werd het een nieuwe activiteit van (een aantal) koffiehuizen of betrof het hier 

slechts een uitbreiding van zaken die zij al ondernamen? Veel koffiehuizen organi

seerden maar heel sporadisch vermakelijkheden, maar er was ook een aantal dat 

zijn activiteiten op dit gebied ging uitbreiden. In 1852 waren er drie koffiehuizen die 

zo'n 30 evenementen organiseerden. Dat aantal werd in 1850 door slechts één kof

fiehuis gehaald. In 1851 was er geen enkel koffiehuis dat meer dan twintig evene

menten organiseerde. Het belangrijkste koffiehuis was in deze periode de Zaal 

naast de Schouwburg van Joseph Wolters 16. In het midden van de jaren '60 waren 

er drie koffiehuizen die meer dan 35 evenementen voor hun rekening namen, waar

onder de Zaal naast de Schouwburg met 40 geregistreerde evenementen in 1864. 

Dat aantal was aan het einde van de jaren '70 weliswaar niet toegenomen, maar er 

was wel een koffiehuisexploitant die alle andere ver achter zich liet: F. Toornstra 

van koffiehuis de Hoop. Hij organiseerde in 1879 ruim 75 evenementen. 

Er mag dan sprake zijn geweest van een toename van het aanbod aan koffiehuisver-
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Üjnmarkt, 1974. Op dit adres was in de vorige eeuw het 

koffiehuis de Nieuwe Bak gevestigd. GAU, TA, üjnmarkt 

19-25(1974), neg. C 4.366. 

maak, in 1880 lijkt hier toch een daling te 

zijn opgetreden. De belangrijkste organi

sator van koffiehuisvermaak, Toornstra, 

blijkt in dat jaar te zijn gestopt met zijn 

activiteiten en van de Zaal naast de 

Schouwburg treffen we in dat jaar nauwe

lijks advertenties aan. Toornstra ver

dween midden 1880 vrij abrupt van het 

toneel; vanaf de kermis plaatste hij geen 

advertenties meer. In oktober liet hij via 

de krant weten dat zijn café met ingang 

van I november 1880 zou worden opge

heven. De directe aanleiding van de slui

ting was een raadsbesluit van 17 juni 

1880. Hierin was bepaald dat gemeente-

bezit voortaan niet meer zou worden verhuurd aan koffiehuishouders. Toornstra 

blijkt een van de slachtoffers van dat besluit te zijn geweest ' . 

Een aantal koffiehuizen is over een langere periode te volgen, zoals de reeds 

genoemde Zaal naast de Schouwburg en verder de Nieuwe Bak, het Metalen Kruis 

en het Wed, maar geen van hen groeide uit tot grote vermaakgelegenheden. 

Vrijwel alle koffiehuisondernemers stonden geregistreerd ls. Uit de bronnen blijkt 

dat zij vaak ook nog andere beroepen uitoefenden zoals bakker of stalhouder, maar 

nooit ondernemer van vermakelijkheden. 

Koffiehuishouders hebben regelmatig geïnvesteerd in hun onderneming. De inrich

ting werd verfraaid en velen hadden de beschikking over een tuin die geschikt werd 

gemaakt voor de ontvangst van gasten. Dit soort investeringen zegt echter nog 

niets over het belang van het vermaak dat het koffiehuis bood. 

In de loop van de periode is een duidelijke verbetering te bespeuren in de adver

tenties. Aanvankelijk werden ze kort voor een evenement geplaatst en zelden her

haald. Het gebeurde bovendien regelmatig dat ze te laat in de krant verschenen. De 

informatie die een advertentie bevatte, was bovendien uiterst summier. Vooral aan 

het begin van de periode werd zelden duidelijk gemaakt wat er op het programma 

stond, behalve dat op een bepaalde datum een gezelschap een muzikale avond zou 

geven. Of er werd aangekondigd dat gedurende een niet nader aangegeven periode 

een reeks muzikale optredens zou worden verzorgd. Het feit dat advertenties zo 

weinig informatie bevatten, is naar mijn mening al een aanwijzing dat het aanbieden 

van vermaak over het algemeen een aanvulling op de bestaande koffiehuisactivitei-
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f. Toornstra van koffiehuis De Hoop was in de 2e helft van de jaren '70 een van de grote organisatoren van vermaak. GAU, TA, 

F I4.I5/C2I.376(I875) 

ten was. In de volgende decennia ging het adverteren steeds beter. De advertenties 

werden op tijd geplaatst en ze verwijzen naar aanplak- en strooibiljetten. 

Bekijken we het aanbod van de koffiehuizen door de jaren heen, dan zien we dat 

gedurende de gehele periode de kermis een hoogtepunt vormde terwijl de winter

maanden bijzonder rustig waren. In de jaren 70 was er, behoudens dieptepunten in 

de maanden mei, juni, augustus en september, meer aanbod aan georganiseerd ver

maak gekomen. 

Een opvallend verschil met de Schouwburg is dat koffiehuizen regelmatig op zondag 

vermakelijkheden organiseerden. In de loop van de periode nam het aanbod in de 

week relatief gezien nog af. De koffiehuizen trokken zich van het zondagsverbod 

kennelijk weinig aan. Ook hier is niet gebleken dat de overheid streng toezag op de 

naleving van de wet. 

De aanvangstijden van de koffiehuizen vertonen meer afwisseling dan die van de 

Schouwburg. Meestal werd hier later begonnen. Aan het begin van de periode wer

den ze overigens niet eens altijd vermeld. De aanvangstijden waren wellicht van 

minder belang omdat men op elk moment kon aanschuiven. Het koffiehuisvermaak 

was daarom voor een groter publiek toegankelijk dan de Schouwburg. De entree

prijzen waren evenmin een belemmering om koffiehuisvermaak te zoeken. In de 

regel werd geen entree geheven, de inkomsten uit de verkoop van consumpties 

waren belangrijker. 

Niet alle vermaak dat in de koffiehuizen werd geboden, werd door de ondernemers 
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•—'—— Opening Grand café concert. Net als bij veel andere koffiehuizen 

fi A |i' jj' Tl TT' TTflfYP" bevatten de advertenties van de Hoop maar nee/ beperkte infor-
>• ' ' * * • * • •*-* J >•*• ' •*-• *-J-\J KfJ. matie over wat het publiek tijdens een voorstelling of optreden 

»ail de CATHARIJÎfEPWOBT. kreeg aangeboden. Advertentie van koffiehuis de Hoop in UD 

Donderdag 23 Octoftsr mn 2' °ktober '879-
OPDNIWCi 

Tan het zelf georganiseerd. Een duidelijk voorbeeld is 
G R A N D C A F É C O N C E R T , Buitenlust. Aan het einde van de jaren 70 

en verder gedurende den Winter organiseerden diverse toneelverenigingen hier 
»onderdag , Vrijdag, Zaterdag en Zondag , 
optreden van een goed gezelschap Artisten. voorstellingen, vaak met een bal na. Dat de 

Intree Vrij. âantang 8 anr. ,. ., . ,. .. ..... „ 
F T003HTIt<\ ' l e ' ° e voor het amateurtoneel bloeide, blijkt 

uit het groeiende aantal toneelverenigingen in 

jaren '60 en '70. Veel van die verenigingen en ook andere vonden onderdak bij de 

koffiehuizen. Ook particulieren gebruikten de koffiehuizen voor evenementen, 

zoals de bekende Utrechtse dansleraar J.F. van Diepenbeek die menig dansavond 

organiseerde voor zijn (ex)-leerlingen. 

De koffiehuizen hebben, net als de Schouwburg, ook vermaak voor 'het volk' geor

ganiseerd. Het aanbod daarvan bleef echter bijzonder laag. Koffiehuizen lijken geen 

gelegenheden geweest te zijn waar de lagere klassen zich vertoonden. Dat blijkt 

ook uit andere bronnen: de Nieuwe Bak werd een voornaam koffiehuis genoemd19. 

Het Stationskoffijhuis had zelfs een lid van het Koninklijke Huis te gast gehad20. 

Tivoli 

De geschiedenis van Tivoli is van alle Utrechtse vermaakgelegenheden in deze 

periode de interessantste. Dit koffiehuis bestond uit een tuin met een 'houten tent 

of gaanderij' waar men concerten kon beluisteren21. 

Het begon pas vanaf 1862 met de komst van Abraham Johannes Abspoel een rol te 

spelen in het publieke vermaak en groeide in de jaren '60 en 70 uit tot een waar 

ontspanningsoord. In de voorgaande jaren had Abspoel zich vooral beziggehouden 

met sportonderricht. Hij was ondernemer van een zwemschool aan de Kruisvaart 

(in de jaren '60 vanwege de aanleg van een spoorweg verplaatst naar de Leidsche 

Rijn) en onderwijzer in de gymnastiek bij studentenvereniging Olympia. De nieuwe 

ondernemer getroostte zich veel moeite om van Tivoli een geschikte uitgaansgele

genheid te maken. Aanvankelijk konden er alleen in de zomermaanden concerten 

worden gegeven en bij slecht weer moesten ze worden uitgesteld. In een ingezon

den brief werden de gebreken van Tivoli breed uitgemeten. Het mocht aangenaam 

zijn bij mooi weer van muziek te genieten, maar het was minder prettig wanneer er 

een bui losbarstte boven de hoofden van de bezoekers. De ruimte was bovendien 

zo krap dat nieuwkomers zich langs de reeds aanwezige bezoekers moesten wrin

gen en stoelen en tafels in het gedrang omvielen22. 

Abspoel begon in 1870, toen hij eigenaar van Tivoli was geworden, plannen te ont-
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wikkelen voor de bouw van een nieuwe concertzaal. Om aan geld te komen, liet hij 

circulaires rondgaan voor een geldlening23. De belangstelling was bemoedigend. 

Geldschieters kregen aantrekkelijke voorwaarden: zolang de lening liep, zouden de 

prijzen van abonnementen niet worden verhoogd. Voor bepaalde concerten kon

den zij per aandeel een gratis toegangskaart krijgen en een plaats reserveren. In de 

nieuwe concertzaal was plaats voor ruim 2700 bezoekers en als er tafeltjes werden 

geplaatst, konden er zo'n 1200 terecht. Bovendien konden er nu ook in de winter 

concerten worden gegeven. 

Abspoel heeft helaas niet lang kunnen profiteren van zijn nieuwe zaal. Op 25 augus

tus 1875 overleed hij na een langdurig ziekbed. De onderneming werd door zijn 

weduwe en drie zonen voortgezet. Hun inspanningen werden geprezen, maar het 

publiek kwam niet in drommen24. 

Er werd geïnvesteerd in de zaal en in het park, maar ook op het gebied van de 

bedrijfsvoering vonden veranderingen plaats. Dat wordt duidelijk zichtbaar in het 

advertentiebeleid en in de openingstijden. Advertenties verschenen in het midden 

van de jaren '60 bijna altijd te laat. Aan het einde van de jaren '70 gebeurde dat nau

welijks meer. De advertenties voor de abonnementsconcerten op zondag werden 

in de regel een dag van tevoren geplaatst. Andere evenementen werden ruim

schoots op tijd aangekondigd en verscheidene malen herhaald, voor bijzondere 

artiesten en gezelschappen nog vaker. Voor nadere informatie werd nadrukkelijk 

verwezen naar de aanplakbiljetten in het park. De vraag is of deze aankondiging 

inhield dat deze biljetten niet elders werden opgehangen. Dat zou betekenen dat 

maar een heel beperkt publiek werd bereikt: degenen die over een krant beschik

ten en de leden die vrije toegang tot het park hadden. 

Door het aanbieden van abonnementen probeerden de ondernemers van Tivoli 

zich te verzekeren van een vast publiek. Zij onderscheidden zich daarmee duidelijk 

van de andere koffiehuisondernemers. Bij de aanvang van elk seizoen liet Abspoel 

weten dat er weer abonnementen te verkrijgen waren. De abonnementhouders 

van het vorige seizoen stuurde hij de nieuwe abonnementen alvast toe; een uitste

kend middel om klanten te binden. Abonnees genoten een aantal voordelen. Zij 

hadden vrije toegang tot het park en genoten 30 tot 50 procent korting op de eve

nementen. Slechts bij speciale voorstellingen moesten zij het volledige bedrag beta

len. De prijs die de leden moesten betalen varieerde van ƒ I,- tot ƒ 0,25 (niet-leden 

betaalden respectievelijk ƒ 1,50 tot ƒ 0,50). 

De entreeprijzen van Tivoli waren lager dan in de Schouwburg, maar hoger dan die 

welke de andere koffiehuizen voor bijzondere voorstellingen vroegen. Toch waren 

ze nog hoog: aan het einde van de jaren '70 kostte een familie-abonnement voor 24 

concerten ƒ 12,-. Er waren maar weinig mensen die dat konden betalen. Overigens 

moeten we niet vergeten dat Tivoli, dat immers ook een koffiehuis was, inkomsten 

verwierf uit de verkoop van consumpties en de verhuur van zalen. 
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In het fraai aangelegde Park Tivoli troffen welgestelde Utrechters elkaar. GAU, TA.X3.II/C 11.361 (1871) 

Abspoel was de man die in Utrecht de volksconcerten introduceerde. Hij volgde 

daarin het voorbeeld van andere steden25. Lijkt het initiatief voor het organiseren 

van volksvoorstellingen in de Schouwburg vooral ingegeven om de zorg voor het 

beschavingspeil van de lagere standen, niet duidelijk is welke motieven er bij 

Abspoel aan ten grondslag hebben gelegen. In ieder geval kunnen het nauwelijks 

commerciële geweest zijn. De entreeprijzen waren niet bijzonder laag en zouden 

zeker geen grote aantallen bezoekers trekken. Het aantal volksconcerten dat in 

Tivoli werd georganiseerd werd nooit groot. De ondernemers van Tivoli zochten 

evenmin uitbreiding van hun publiek in de lagere standen. 

De aanvangstijden van Tivoli laten duidelijk zien dat zich door de jaren heen een 

verschuiving in de richting van de zondag heeft voorgedaan. Zowel 's middags als 

's avonds werden er op zondag concerten gegeven: We kunnen hieruit concluderen 

dat de ondernemers van Tivoli zich op een publiek richtten dat doordeweeks welis

waar moest werken maar genoeg inkomen had om de zondagse concerten te 

bezoeken. 

Tivoli had ook zijn uitstraling op andere (economische) activiteiten. De Utrechtse 

vuurwerkmaker G.J. Ruijsch luisterde menig evenement op met vuurwerk en ver

lichting. Speciale vervoermiddelen werden ingezet zoals de 'tramway' die ervoor 

zorgde dat het publiek in en rond Utrecht Tivoli kon bezoeken. 
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Tivoli in andere handen 

Pas na de dood van Abspoel sr. werd duidelijk hoe groot het exploitatietekort 

was26. Dat leidde ertoe dat de familie in 1878 besloot tot verkoop. Omdat het niet 

direct lukte er de gewenste prijs voor te krijgen, werd de verkoop uitgesteld. 

De verkoopplannen van de familie hadden ondertussen een aantal Utrechters 

gealarmeerd. Grote vrees bestond dat Tivoli in handen zou vallen van speculanten 

wat wel eens het einde van deze onderneming zou kunnen betekenen. Men maakte 

zich zorgen om het voortbestaan van zowel de 'tramway' als de Utrechtse muziek

gezelschappen die hier regelmatig optraden. En hoe vreselijk saai dreigde Utrecht 

niet te worden?27 Er speelde bovendien nog een economisch belang. Wanneer een 

stad als Utrecht niet voldoende aantrekkingskracht kon uitoefenen, zouden welva

rende lieden, op zoek naar een plekje om rustig te leven, wel eens kunnen besluiten 

zich juist niet in Utrecht te vestigen. Dat zou een aanzienlijk economisch verlies 

betekenen. 

Naast economische en muzikale belangen waren er nog andere factoren die pleit

ten voor het behoud van Tivoli. Er was daar gelegenheid tot 'gezellig verkeer' en 

'aankweeking van kunstzin en goede smaak'. Welgestelde lieden beschikten zelf 

over voldoende middelen om zich te vermaken, maar hardwerkende burgers had

den behoefte aan ontspanning en vermaak die gelegenheden als Tivol hen konden 

bieden. Daarom mocht Tivoli niet verdwijnen28. 

Over de noodzaak van het behoud van Tivoli was men het dus snel eens. Moeilijker 

was het om de plannen tot aankoop te realiseren. Begin 1879 verenigde zich een 

aantal burgers met het doel Tivoli te kopen. Aan de verkoop van de Schouwburg en 

het ontstaan van de Schouwburg Vereeniging werd weinig aandacht besteed in de 

krant. We weten dan ook niet wat de achtergrond van dit initiatief uit de burgerij is 

geweest. Over de verwikkelingen rondom de verkoop van Tivoli werd daarentegen 

wel veel geschreven. Terwijl het voortbestaan van Tivoli in het geding was, is dat 

waarschijnlijk bij de Schouwburg niet aan de orde geweest. 

De oorspronkelijke plannen van de initiatiefnemers waren er op gericht in Tivoli 

een bloemen- en dierentuin op te richten, bestemd voor een groot publiek. 

Daarvoor was een bedrag nodig van ƒ 240.000,-, te weten ƒ 190.000,- voor de aan

koop en de rest voor de inrichting. De initiatiefnemers wilden het kapitaal bijeen

brengen door het plaatsen van renteloze aandelen van ƒ 50,-. De aandeelhouders 

zouden bepaalde voordelen, zoals lagere contributies, genieten boven de gewone 

leden, de abonnees29. 

Het aantal inschrijvingen bedroeg 270 en dat was lang niet voldoende. Een van de 

initiatiefnemers, J.W. Gerlach, deed een beroep op de gefortuneerden van de stad. 

Wie een aandeel kocht, zou zich mede-eigenaar mogen noemen en als zodanig 

door het personeel behandeld worden. Ook voor officieren werd het aantrekkelijk 

gemaakt te investeren in Tivoli. De animo onder deze groep was gering omdat zij 
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THÄLBERB-COiCERT. 
Parkzaal Tivoli 

Vrijdag 10 Januarij - T\2 uur. 
Mil. ZâRÉ THALBEB6. 

Mil. FRIEDLäNOEB. Mil. M. DUMAS. 
HENRY KETTEN. PAOL VIARDOT. 

I. HOLLMAN. G. BOSOM. 
PROGRAMMA IN TWEE AFDEELINGEN. 

i. Sonate (Opus 45). (Mendelssohn). 
Mr. Ketten & Uollmaii 

2. Aria. {Loltî). Mil. Th. Friedländer. 
3. Variations de Haydn. [Léonard). 

5lr. Paul Viardot. 
4. Aria //Ernani" (Ferdî). MU. Zaré-Thalberg. 
5. Gavotte & Caprice. (Ketten). 

Mr. Henry Ketten. 
6. OU ! Monsieur ! (Comédie de Concert). 

Mil. Marie Dumas. 
7. Andante. (Golterman). Tarantelle. (Lindner). 

Mr. J. Uolliuan. 
8. Batti, Batti. (Mozart). Mil. Zaré-Thalberg. 
9. Ich wandre nicht. (Schumann). Volkslied. 

MU. Th. Friedlander. 
10. Rapsodie Hongroise. (Litzt) 

Mr. Henry Kellen. 
11. Carnaral de Venise. (Paganini), 

Mil. Zaré-Thalberg. 
12. Sérénade Humoristique. (Fiardot). 

Mr. Paul Viardot. 
Dirigent B0S0N1. Piano PLEYEL WOLFF & Co. 

Entreeprijzen : 1. Rang ƒ 2.49. 2. Rang 
ƒ 1.50. Galerij ƒ 100. 

Biljetten «jn te verkrijgen en plaatsen te 
bespreken aan bet Park Tivoli, van af Maan
dag 6 Januarij , van 12—3 ure , waar tevens 
het Programma verkrijgbaar is. 

Tivoli speelde een belangrijke rol in het plaatselijke muziekleven. 

Maar daarnaast traden ook regelmatig artiesten uit het buitenland 

op. Advertentie van Tivoli in L/D van 5 januari 1879 met aankondi

ging Thalbergconcert en van een zangeres van de Scala te Milaan 

en de Italiaanse Opera te Parijs. 

vaak werden overgeplaatst. De waarde van hun 

aandelen verminderde bij overdracht omdat de 

rechten die er aan verbonden waren dan vervie

len. Deze laatste beperking werd nu opgeheven; 

bij overplaatsing en bij overlijden, konden de 

aandelen zonder meer worden overgedragen30. 

Maar het hielp niet en de initiatiefnemers moes

ten een goedkoper plan maken. Ook probeerde 

men af te dingen op de koopsom, maar daar 

wilde de familie Abspoel niet van weten. Er is 

ook nog gedacht aan een andere lokatie, maar 

dat bleek niet haalbaar. 

Begin 1880 werd de openbare veiling van Tivoli 

aangekondigd. Het Comité tot oprichting van de 

Bloem- en Diergaarde vreesde dat zijn plannen 

alsnog in duigen zouden vallen. Er werd een ver

gadering bijeengeroepen voor de ingezetenen 

van de stad, in de hoop dat zij voldoende belang 

hechtten aan het behoud van Tivoli31. Tijdens 

deze vergadering werd besloten toch de ge

vraagde prijs te betalen, maar over de vraag hoe 

men het benodigde geld bijeen moest brengen, kon men het maar moeilijk eens 

worden. De vrees werd uitgesproken dat de Utrechtse burgerij er wel eens minder 

voor over kon hebben dan zij beweerde32. 

De verkoop werd vastgesteld op 2 juni 1880. Het comité zou uitzoeken of het 

mogelijk was Tivoli voor de gevraagde prijs aan te kopen en of exploitatie mogelijk 

was. Vermogenden werden nogmaals in een advertentie aangespoord geld te steken 

in Tivoli met de belofte dat zij medezeggenschap kregen over de verdere gang van 

zaken33. Op 7 juli 1880 werd Tivoli ten slotte publiekelijk geveild. Het comité slaag

de er in het complex aan te kopen voor het bedrag van ƒ 161.000,-. Maar daarmee 

waren de financiële problemen nog niet opgelost. In een korte tijd later gehouden 

vergadering werden plannen gemaakt om meer geld te krijgen. Men zou de hypo

theekhouders van de concertzaal van Abspoel sr. vragen hun geld in de onderneming 

te laten zitten. Verder moest er worden geprobeerd meer inschrijvers te werven34. 

Blijkbaar is men er toch in geslaagd het benodigde kapitaal te verwerven. Lange tijd 

bleef het stil rondom de nieuwe plannen voor Tivoli totdat in het najaar van 1880 
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de Naamloze Vennootschap de Maatschappij tot Exploitatie van Tivoli werd opge

richt. Op I december opende het nieuwe Tivoli zijn deuren. 

In de 20 jaar dat de familie Abspoel Tivoli in eigendom had, was dit koffiehuis uitge

groeid tot een belangrijke gelegenheid voor publieke vermakelijkheden. De familie 

was er echter niet in geslaagd de onderneming winstgevend te maken. Had zij de 

omstandigheden tegen zich, of had zij het ook aan zichzelf te danken? De zaal die 

Abspoel sr. in 1871 had laten bouwen, had een geweldige capaciteit, zelfs voor 

hedendaagse begrippen. De grote zaal van het huidige Vreeburg biedt bijvoorbeeld 

plaats aan zo'n 1000 personen. Toch hebben de ondernemers niet geprobeerd een 

groter publiek te trekken. Al hun aandacht was er op gericht welgestelde burgers 

binnen en buiten de stad te bereiken en die groep was niet groot genoeg om de 

kosten te dekken. De ondernemers zaten in een dilemma. Moesten ze muziek en 

toneel gaan aanbieden, maar dat boden ook het Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen en de Schouwburg, en de verkoop van consumpties terugdringen? 

Daar stond tegenover dat zij de drankinkomsten juist nodig hadden om de exploita

tie rond te krijgen. Een deel van het publiek stelde het bovendien steeds minder op 

prijs dat de muziekuitvoeringen werden verstoord door andere bezoekers. Het 

probleem van de ondernemers van Tivoli was dat zij geen duidelijke keuze konden 

of wilden maken. 

Opvallend is dat de andere koffiehuizen dergelijke problemen blijkbaar niet hebben 

gehad. Zij hadden niet de ambitie uit te groeien boven de status van koffiehuis. De 

ondernemers van Tivoli hadden daarentegen grote investeringen gedaan waarvan 

de lasten op den duur niet meer te dragen waren. 

Het publiek 

Het publiek van de Schouwburg, de koffiehuizen en Tivoli was dus vooral afkomstig 

uit de meer gegoede kringen. Wie daartoe niet behoorde, zocht zijn vertier elders 

en kon zijn hart ophalen aan de jaarlijkse kermis. Daarnaast waren er diverse open

luchtconcerten. 

Het soort publiek dat de Schouwburg en de koffiehuizen bezocht, veranderde in de 

tweede helft van de negentiende eeuw nauwelijks van samenstelling, maar het werd 

wel geconfronteerd met een aantal veranderingen. Van de bezoekers werd ver

wacht dat zij met meer aandacht het geboden vermaak bijwoonden. Uitbundig 

lachen tijdens een toneelvoorstelling werd niet passend meer gevonden, net als het 

geblader in de tekstboekjes want dat leidde af van de voorstelling. Wie zich in de 

tekst wilde verdiepen, moest dat maar thuis doen. 

Tivoli vroeg ouders en voogden steeds weer hun kroost in toom te houden; het 

geren en gejoel van de jeugd tijdens muziekuitvoeringen begon men bijzonder hin

derlijk te vinden. Het leek allemaal weinig te helpen en ook de volwassenen maak-
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ten er een potje van. Het lawaai dat het publiek tijdens een van de concerten maak

te, wekte zoveel irritatie bij de dirigent dat hij demonstratief zijn stokje neerlegde 

en de zaal verliet35. 

Muziek diende oorspronkelijk vooral als achtergrond voor een gezellig samenzijn. 

Er werd druk gepraat en gelachen en het bespreken van zakelijke aangelegenheden 

was geen uitzondering. Voor serieuze muziek was er het Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen, maar langzamerhand begon Tivoli daar steeds meer overeen

komst mee te vertonen. Er kwamen vaker klachten over verstoringen tijdens mu

ziekuitvoeringen. De schrijver van een ingezonden brief had zich bijzonder ge

stoord aan het gedrag van de bezoekers van Tivoli. Het moest maar eens afgelopen 

zijn met dat geklets en het rumoer, en wie het niet kon laten, moest maar een 

plaats toegewezen krijgen zodat de overlast beperkt werd36. 

Toen het nieuwe Tivoli einde 1880 werd heropend, golden er nieuwe regels. Voor 

de jongeren zouden speciale dansfeesten worden georganiseerd. Het gebruik van 

consumpties tijdens een optreden werd niet meer toegestaan en wie te laat kwam, 

werd niet meer toegelaten. 

Uit niets blijkt dat in de andere koffiehuizen de regels zo streng werden gehan

teerd. Er was echter wel een categorie bezoekers waaraan door een aantal koffie

huisondernemers de toegang werd ontzegd. Zo werden in het koffiehuis De 

Rustende Herten, bijgenaamd de Poep, geen militairen meer toegelaten omdat ze 

teveel overlast bezorgden. In Ruimzicht werden niet alleen militairen onder de rang 

van officier de toegang ontzegd, maar ook kinderen zonder toezicht van ouders of 

voogden mochten vanaf 1878 niet meer binnen37. 

In de loop van de negentiende eeuw was het genieten van muziek en toneel een 

serieuze aangelegenheid geworden waarbij passend gedrag werd geeist. En het was 

juist het welgestelde publiek aan wie deze nieuwe gedagsregels werden opgelegd. 

Het vermaak 

Wat kreeg het Utrechtse publiek nu voorgeschoteld? Een van de opvallendste ken

merken is de scheiding die bestond tussen het vermaak in de Schouwburg en in de 

koffiehuizen, vooral aan het begin van de periode. Personen en gezelschappen die 

optraden in de Schouwburg, traden nooit op in de koffiehuizen en dat gold omge

keerd ook. In de jaren '70 begon de scheidslijn tussen de Schouwburg en Tivoli 

steeds meer te vervagen. 

In de Schouwburg werden zowel serieuze als kluchtige stukken opgevoerd. De 

klucht Robert en Bertram of de Lustige vagebonden werd regelmatig opgevoerd, maar 

ook historische stukken als Gijsbrecht van Amstel waren populair. Het aanbod aan 

opera was over het algemeen laag; de kosten van zo'n produktie waren erg hoog en 

het risico dat de ondernemer liep, was dus groot. 
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Het UD besteedde veel aandacht aan de voorstellingen in de Schouwburg. De 

Schouwburgondernemer wilde graag wat men noemde kwaliteitsstukken op het 

programma zetten, maar daar had het grote publiek geen trek in. Het gebeurde dan 

ook dat dergelijke voorstellingen bij gebrek aan belangstelling werden afgelast zoals 

in het voorjaar van 1878 Tartuffe van Molière. Om financiële problemen te vermij

den, moest de ondernemer wel inspelen op de wensen van een groter publiek. Uit 

het aanbod aan toneel blijkt dat hij toch probeerde aan de wensen van een kleine 

groep te voldoen. Maar een aangekondigde voorstelling afgelasten moet hem veel 

geld gekost hebben. 

Wat voor soort vermaak de koffiehuizen boden is moeilijker te achterhalen. Het 

vermaak in de koffiehuizen werd bovendien vrijwel niet besproken. Uit de adver

tenties wordt wel duidelijk dat bepaalde gezelschappen en personen regelmatig in 

Utrecht optraden. Bekend waren de families Buziau en Sauvlet. Dit soort gezel

schappen zorgden voor afwisselend vermaak in de vorm van zang, dans, komische 

scènes en pantomime. Daarnaast werd er regelmatig (militaire) harmoniemuziek 

ten gehore gebracht, verzorgd door bekende Utrechtse musici als Cornells Coenen 

en Richard Hol en hun korpsen. 

In de jaren '70 werd in de koffiehuizen een bescheiden begin gemaakt met de 

opvoering van toneelstukken. De ondernemer van Ruimzicht, die ook wel adver

teerde onder de naam Grand Vue, had speciale voorzieningen aangebracht met het 

oog op dergelijke opvoeringen. In november 1878 werd hier opgevoerd Jy/ock de 

joodsche koopman van Venetië is. De titel doet vermoeden dat het hier om een 

bewerking van een stuk van Shakespeare ging. Veel voorstellingen werden hier ech

ter niet gegeven. 

Het waren vooral de amateurverenigingen die 

Theatre d Utrecht, 
, , , T ! f T , r \ "tJzJZ**"' zorgden voor een grote bloei van het tonee in 1 direction J. EDUARD DE ARIES. 6 6 

Avec permission des autorités de la ville d'Utreclit. de koffiehuizen, vooral in Buitenlust. Het betrof 
ÏEDDI 16 3 0 T 0 3 E E 1879. h i e r z e | d e n [j t e raire hoogstandjes. Het over

bite representation de Ia 
t ' O M P A G M E F R A N Ç A I S E , grote deel van de opgevoerde stukken bestond 

Direction DAIGLEMONT, 
ex-Directeur de l'Odéon de Paris. uit 'luimige toneelschetsen', kluchten en dra-

I P f i T V T Q 1*1 O f"ï»£à Ö m a s m e t fr"aaie t i te 's a's: f* en M°k m de klem 
& of Het leevend doode snijderspaar, vaak opgeluis-

S O U . S JJV/UJLkï J L V . terd met muziek en afgesloten met een bal. 
Comédie en 5 actes par ALEXANDRE DUMAS. _ 

P r é c é d é e p a r e v e r e n | g | n g s a c t l v ' t e i t e n genoten een grote 

J a i l l i Ï W l t t l T Ë © « belangstelling van de leden en hun introducées. 
Drame en un acte par COPPÉ. De grootste variatie aan vermaak vinden we in 

( ' o m i u c u e e r a & 7% H e u r e s . _. , , , „ , 
PRIX DES PLACES: Tivoli. Het hield het midden tussen de Schouw-

Loges ƒ 2.—. Parquet f 1.50. Parterre «t 
Ie Amphit. f 1.- -, 2e Amphit. et Galene 50 Cts. 

On peut se procurer des places au bureau In de jaren 70 traden regelmatig Franse gezelschappen en artie-
du Theatre, Mercredi et Jeudi de 12 à 3 heures. sten °P- Advertenties van de voorstellingen waren dan Franstalig. 
- •--. •:.-•-- ;.;-. — -;•: —-—-::—-: -.-.-.-- : . .-• : —••—--_—-..-.: :— Advertentie van de Schouwburg in UD van 11 oktober 1879. 
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burg en het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, en de koffiehuizen. In de 

jaren '60, onder Abspoel, traden hier vooral muziekkorpsen op. Hun rol bleef in de 

jaren '70 weliswaar groot, maar er kwam meer afwisseling in het aanbod aan orkes

ten, die zowel van binnen als van buiten Utrecht afkomstig waren. Ook traden er 

regelmatig buitenlandse gezelschappen op. Het aanbod breidde zich in de loop der 

jaren steeds verder uit; niet alleen muziek maar ook opera en toneel werden op 

het programma gezet. Nieuw is de introductie van de 'skating rink', de rolschaats-

baan. Ook dansavonden waren een nieuwigheid maar hierbij moest enige schroom 

overwonnen worden. Omdat de Utrechters wantrouwig stonden tegenover derge

lijk vermaak, organiseerde Abspoel de eerst dansavonden voor de jeugd. Maar de 

volwassenen kregen de smaak al gauw te pakken39. 

In vergelijking tot het midden van de negentiende eeuw waren de mogelijkheden 

tot ontspanning en vermaak zeer toegenomen, zij het vooral voor hen die over vol

doende financiële middelen beschikten. Men begon wel oog te krijgen voor ver

maak voor de lagere standen, maar veel verder dan fraaie woorden kwam het niet. 

Conclusie 

Het vermaak dat Tivoli organiseerde was veel te grootschalig. De investeringen in 

de grote concertzaal konden nooit terugverdiend worden. De andere koffiehuizen 

hadden deze problemen niet. Hun kosten waren in vergelijking tot Tivoli veel min

der hoog. De ondernemers van Tivoli hadden hun exploitatieproblemen voor een 

groot deel aan zichzelf te wijten. Hun plannen waren te ambitieus en het publiek 

dat zij wilden bereiken te beperkt. Weliswaar groeide in de negentiende eeuw de 

vraag naar vermaak, een toename die niet is los te zien van de toegenomen urbani

satie en welvaart, maar deze was op zich niet voldoende om vermaak winstgevend 

te maken. Het waren vooral de hogere en middenklassen waarop de organisatoren 

van vermakelijkheden zich richtten en deze groep was niet omvangrijk genoeg voor 

een lonende exploitatie van grote ondernemingen. De voortzetting van Tivoli bleek 

alleen mogelijk door initiatieven uit de burgerij. Niet duidelijk is of ook de Schouw

burg exploitatieproblemen heeft gehad. Maar het is veelzeggend dat ook hier bur

gers een vereniging gingen vormen die de Schouwburg ging exploiteren. De onder

nemers van de Schouwburg hadden zich eveneens op een klein publiek gericht en 

werden geconfronteerd met hoge kosten, zowel voor het onderhoud van het 

gebouw als voor de voorstellingen. 

Deze ontwikkelingen waren niet kenmerkend voor Utrecht. Amsterdamse ver-

maakgelegenheden trof eenzelfde lot. Daar viel evenmin winst te behalen uit de 

organisatie van grootschalig vermaak. Ook hier waren het welgestelde burgers die 

het voortbestaan van culturele instellingen moesten waarborgen40. We kunnen aan

nemen dat dit elders in Nederland niet anders was. 
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De commercialisatie van vermaak was in Nederland geen succes, maar hoe lag het 

dan in de ons omringende landen? In Engeland bijvoorbeeld, blijkt dat vanaf het mid

den van de negentiende eeuw de commercialisatie van vermaak een grote vlucht 

nam. In de grote Engelse steden groeide de vraag naar en het aanbod van vermaak. 

Terwijl het vermaak in de koffiehuizen in Utrecht maar een heel bescheiden ont

wikkeling vertoonde, groeiden dergelijke gelegenheden in Engeland uit tot de 

befaamde 'music-halls'. Hier werd zeer gevarieerd vermaak geboden, waarin overi

gens de inkomsten uit de verkoop van consumpties nog lange tijd belangrijk waren. 

De schouwburgen profiteerden eveneens van de toegenomen vraag en pasten het 

aanbod aan. In de kleinere Engelse steden ontstonden vergelijkbare problemen als 

in Nederland. Ook daar waren het de burgers die het voortbestaan van commer

ciële ondernemingen moesten waarborgen41. 

Over het algemeen kunnen we dus stellen dat grootschalig vermaak alleen winstge

vend was wanneer er een groot publiek werd bereikt. Daarvan was alleen sprake in 

de grote steden. Alleen hier was voldoende koopkrachtig publiek om echt groot

schalig amusement rendabel te kunnen maken. Zo'n omvang hadden steden in 

Nederland toen nog niet bereikt, ook Amsterdam niet. 
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