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Voorwoord

Tijdens mijn onderzoek naar de Amsterdamse en Hamburgse theatergeschiedenis tus-

sen 1675-1750 kreeg ik te maken met een groot aantal toneelteksten waarover zelden ie-

mand iets had geschreven. In zekere zin bevond ik mij daarmee in een bevoorrechte po-

sitie. Ik hoefde bij mijn verkenningen immers niet de last van talloze bestaande

interpretaties te torsen. Aan de andere kant was ik soms jaloers op mensen die zich met

meer bekende theaterteksten bezighielden en hun interpretaties wat vaker met die van

andere onderzoekers konden vergelijken.

Gelukkig kon ik de afgelopen jaren steevast op de hulp van drie vakkundige bege-

leiders rekenen. Mijn promotor Joost Kloek wil ik hier bedanken voor de intensieve be-

geleiding en zijn betrokkenheid bij het onderzoek. Vanaf de eerste colleges die ik bij

hem volgde tot onze gesprekken over het vervolgonderzoek na de promotie is hij mij

blijven inspireren. Zijn enthousiasme voor de literatuur van de achttiende eeuw is aan-

stekelijk. Ookmijn copromotoren JoachimvonderThüsen enRudolf Raschwisten in de

begeleiding het ideale evenwicht te vinden door mij enerzijds alle vrijheid te geven en

anderzijds altijd klaar te staan als ik hulp nodig had. Bijvoorbeeld bij het lezen van het

oude Duitse handschrift, een vaardigheid die Joachim von der Thüsen mij, met alle

geduld van de wereld, heeft bijgebracht. Of bij het vinden van de juiste weg in de

Schouwburgarchieven, bij uitstek het terrein van Rudolf Rasch.

Dankzij een beurs van deDeutscheAkademischeAustauschDienstwas hetmogelijk

dat ik mij in Hamburg enkele maanden verdiepte in de geschiedenis van de Hamburg-

se Opera. Het Hamburgse literaire leven van de achttiende eeuw werd niet bevolkt door

saaie pruikerige types, maar door tot de verbeelding sprekende literatoren als Barthold

Feind, die vanwege de inhoud van een van zijn opera’s in 1703 de stad zelfs moest ont-

vluchten, bang als hij was door opstandige Hamburgers gelyncht te worden. Tijdens

mijn Hamburg-verblijf bleek – en ik moet eerlijk bekennen: tot mijn grote vreugde –

dat de Hamburgers vandaag de dag niet veel minder eigenwijs en anarchistisch zijn dan

in de door mij bestudeerde periode.

InHamburg ontmoette ik een aantal onderzoekers diemij bij het onderzoek naar de

Hamburgse Opera hebben geholpen. Allereerst wil ik de medewerkers van de Arbeits-

stelle für Hamburgische Geschichte van de Hamburgse universiteit bedanken voor de

gastvrijheid die ik daar ondervond bij het verblijf van vier maanden aan dit instituut:

Franklin Kopitzsch natuurlijk, maar zeker ook Margarete Fowelin, de immer opgewek-

te en behulpzame gastvrouw van het instituut. Ook door Michaela Giesing van de

Hamburgse Theatersammlung werd ik in Hamburg heel vriendelijk ontvangen. Ik had

bovendien het geluk in Hamburg enkele specialisten op het gebied van het Hamburgse

theater te kunnen spreken.Van hen wil ik met name Dorothea Schröder, Laure Gauthier

en Bärbel Rudin bedanken voor de tips en adviezen die ze mij gaven.

Omdat ik tijdens het onderzoek niet alleenmet het vroegmoderne theater,maar ook

met het stedelijke politieke, religieuze en economische leven van de zeventiende en
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achttiende eeuw te maken kreeg, was ik steeds afhankelijk van de hulp van specialisten.

Van henwil ik in elk gevalMaartenHell noemen, diemij wegwijsmaakte in de toch zeer

complexe politieke geschiedenis van Amsterdam. Franklin Kopitzsch en Dirk Brietzke

lieten mij stap voor stap kennis maken met de welhaast nog complexere politieke,

sociale en religieuze structuur van het vroegmoderne Hamburg.

Het zou te ver voeren om op deze plaats alle instellingen waar ik tijdens mijn

onderzoek mee te maken kreeg de revue te laten passeren. Noemen wil ik echter in elk

geval de vriendelijke medewerkers van de afdeling oude drukken en handschriften van

de Hamburgse Staats- und Universitätsbibliothek, met haar fenomenale collectie

Hamburgse libretto’s, en natuurlijk de immer hulpvaardige medewerkers van de

Utrechtse Letterenbibliotheek.

Bij mijn onderzoek naar het Amsterdamse theater mocht ik vaak bij Anna de Haas

aankloppen voor advies.Gelukkigwas zij altijdweer bereid opmijn vragen in te gaan en

teksten van kritisch commentaar te voorzien. Lia van Gemert en Guillaume van Gemert

voorzagen mij bij de afronding nog van verschillende waardevolle tips. Ton Harmsen

hielp bij het doorzoeken van de onvolprezen Census Nederlands Toneel. Daarnaast

moet hier zeker ookde samenwerkingmetTanjaHolzhey genoemdworden, een samen-

werking die gedurende mijn onderzoek resulteerde in een moderne uitgave van het

Amsterdamse toneelstuk Tieranny van Eigenbaat (1679).

Het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur en het Huizinga Instituut

boden een inspirerende werk- en onderzoeksomgeving. Met veel plezier denk ik terug

aan de collega’s van het ogc en aan de groep promovendi met wie ik de eerste cursussen

bij het Huizinga Instituut volgde.

Voor vragen over het Duits kon ik altijd terecht bij Joachim von der Thüsen, maar

ook bij Ivo van der Berk. Jeroen Duindam gaf mij op basis van zijn ervaring met de

Weense archieven tips over de eerste stappen in het lezen van oud Duits schrift.

Séverine Jumel wil ik bedanken voor het nakijken van mijn transcripties uit de Parijse

archieven. Monica Jansen was zo vriendelijk mijn enige Italiaanse bron geheel te verta-

len.

Bij de laatste schrijf- en correctierondes heb ik ontzettend veel gehad aan de hulp

van een aantal vrienden: Jiske van Groeneveld, Jacomien Prins en Tim Zeedijk wil ik

daar in het bijzonder voor bedanken.Bij de totstandkoming vande grafieken in dit boek

mocht ik bovendien op de hulp van Frans Dolmans en Tammo Jan Dijkema rekenen.

Mijn grootste steun en toeverlaat gedurende het onderzoek ende afrondingdaarvan

was echter Liefke Dolmans. Dankzij haar aanmoedigingen, en niet te vergeten haar po-

gingen het schrijfproces ook af en toe te onderbreken om tijd voor andere zaken vrij te

maken, heb ik met veel plezier aan dit proefschrift kunnen werken.

Utrecht, november 2007
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hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Vraagstelling

‘Een zelfde Geest beheerscht Hamburg en Nederland,

Deselfde naarstigheid in handel en in neering,

Oprechtheid van Gemoed, en Vryheid van Regeering.’1

Met deze woorden sprak in 1740 de handelsgod Mercurius vanaf de bühne het Ham-

burgse theaterpubliek toe. De woorden komen uit een voorspel dat door Nederlandse

toneelspelers ter ere van de Hamburgse magistraat werd opgevoerd en dat was geschre-

ven door de diplomaat Jan Jacob Mauricius, een liefhebber van toneel- en dichtkunst.

Mauriciuswas gezant van de Staten-Generaal in de vrije rijksstadHamburg, een stad die

deel uitmaakte van het Heilige Rooms-Duitse Rijk en in vele opzichten verbonden was

met de Nederlandse Republiek. Behalve de culturele en economische verbondenheid

van Hamburg met Nederland benadrukt Mauricius hier de ‘Vryheid van Regeering’, de

autonome positie van deNederlandse Republiek als vrije staten- en stedenbond, vrij van

het absolutisme en centralisme dat in andere delen van Europa de boventoon voerde.

Die vrijheid kenden ook deDuitse rijkssteden, die officieel onder het bewind van de kei-

zer in Wenen vielen,maar in de praktijk politiek autonoom konden opereren.Achter de

begrippen Hamburg en Nederland school omstreeks 1740 misschien een pril nationaal

bewustzijn, zoals dit met enige goede wil in de woorden van Mauricius te beluisteren

zou zijn, maar van politieke centralisatie en nationale eenheid was nog lang geen spra-

ke.

Voor veel literatuurhistorici vormt de vermeende politieke en talige eenheid van ‘de

natie’ niettemin nog steeds een geliefde afbakening bij het verrichten van literair-histo-

risch onderzoek, ook waar dit de Duitse en Nederlandse literatuur van de zeventiende

en vroege achttiende eeuw betreft. Daardoor zijn regionale en lokale aspecten van de

historische literatuurontwikkeling lange tijd onderbelicht gebleven. Dit geldt ook voor

het onderzoek naar de Duitse en Nederlandse theatergeschiedenis, een onderzoekster-

rein dat vooralsnog voornamelijk door literatuurhistorici werd verkend. Deze onder-

zoekers kozen meestal niet alleen voor een nationale, maar ook voor een auteurs- en

tekstgerichte benadering. Zaken als opvoeringspraktijk, de toneelspeelkunst zelf, de

beeldende en muzikale aspecten van een toneelopvoering en de professionalisering van

het toneelspel in de achttiende eeuw kwamen in oudere letterkundige studies over het

toneel nauwelijks aan bod. Na het pionierswerk op dit terrein door wetenschappers als

Max Hermann (1865-1942) voor het Duitse en Ben Albach (1907-2007) voor het Neder-

landse taalgebied, is er pas de laatste decennia weer meer belangstelling gekomen voor

onderzoek naar de theaterpraktijk.

Door het dominante tekstgerichte bestuderingskader bleef ook de rol van het thea-

ter zelf, als bemiddelende instantie tussen lezer (toeschouwer) en auteur, lange tijd
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onderbelicht.Wellicht vormde het brede onderzoeksveld dat zich aanbiedt wanneer we

het theater in al zijn facetten als institutie willen bestuderen een barrière bij het ver-

richten van dergelijk onderzoek. Theatergeschiedenis is immers niet alleen literatuur-

geschiedenis, of de geschiedenis van opvoeringpraktijk en dramaturgie, maar door de

sterke verbondenheid met het maatschappelijke leven ook: geschiedenis van het socia-

le, politieke, economische en religieuze leven. Onderzoekers die zich met de ontwikke-

ling van het vroegmoderne theater als culturele institutie hebben beziggehouden, be-

perkten hun blikveld uit praktische overwegingen meestal tot enkele aspecten van de

maatschappelijke omgeving, zeker als er over die context zelf nog relatief weinig stu-

dies verschenen waren. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de door Duitse en Neder-

landse historici lange tijd verwaarloosde periode van de late zeventiende en vroege acht-

tiende eeuw.

Wanneer we de vernauwde nationale en literair-esthetische blik op de theaterge-

schiedenis loslaten en kiezen voor een institutioneel perspectief, dan biedt zich de mo-

gelijkheid aan om theaters in hun eigen maatschappelijke context te vergelijken en

overeenkomsten en verschillen te ontdekken. Daarbij zal vooral rekening moeten wor-

den gehouden met de lokale aspecten die de ontwikkeling van het theater bepaalden.

Afgezien van het hoftheater speelde het openbare Duitse en Nederlandse theaterleven

zich tussen 1675 en 1750 hoofdzakelijk in een stedelijke omgeving af. In het hier gepre-

senteerde onderzoek is er daaromvoor gekozen om eens niet twee nationale repertoires,

maar twee instituties met elkaar vergelijken die diep in het stedelijke leven waren ge-

worteld. De vergelijking betreft het theater in twee steden die deel uitmaakten van de

zojuist genoemde decentraal bestuurde gebieden: de Nederlandse Republiek en het

Duitse Rijk. Traditioneel gezien zou de vergelijking daarmee als internationaal aange-

duid kunnen worden; in dit geval lijkt de omschrijving interstedelijkmisschien meer op

haar plaats.

De hier gekozen benadering van het theater als een stedelijke institutie betekent niet

dat bovenlokale factoren, die het theaterrepertoiremede vormgaven, bij voorbaat in het

onderzoek zullenworden uitgesloten.Toneelgezelschappenwaren bijvoorbeeld niet al-

tijd gebondenaan eenbepaaldeplaats of vaste bühne; zij trokken rond langs verschillen-

de steden enmaakten opdiemanier onderdeel uit van een interlokale infrastructuur.De

gekozen taal was daarbij niet een onoverbrugbare barrière, omdat theater het als inter-

disciplinaire kunstvorm nu eenmaal niet alleen van communicatie via taal hoeft te heb-

ben. Om die gelaagdheid van de vroegmoderne theaterontwikkeling te begrijpen, is het

noodzakelijk deze verschillende factoren van elkaar te onderscheiden. In deze studie zal

de nadruk liggen op de lokale aspecten van de historische ontwikkeling van het theater.

Onder ‘het theater’ in ‘de stad’ moet hier het geïnstitutionaliseerde theater in de

steden Amsterdam en Hamburg tussen 1675 en 1750 verstaan worden. In deze periode

kwam de vorming van een stedelijk theaterrepertoire grotendeels tot stand binnen

twee staande theaters: de Amsterdamse Schouwburg en de Hamburgse Opera.2 De

vergelijking tussen deze twee theaters richt zich ten eerste op de vraag welke instituties

zich direct en indirect met de repertoirevorming binnen de Schouwburg en de Opera

bemoeiden en ten tweede welke opvattingen en overwegingen door deze instituties

uitgedragen werden en aan de uiteindelijke repertoirekeuze ten grondslag lagen. De

inbedding van het theater in het stedelijke leven zal worden onderzocht aan de hand

van vier instituties die het proces van repertoirevorming mede hebben vormgegeven.
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inleiding

Het begrip ‘instituties’ heeft hier een ruime betekenis en omvat zowel groepen die zich

als instituties manifesteerden, als groepen die dit niet deden maar zich wel kenmerk-

ten door gemeenschappelijke belangen of een gedeelde sociale achtergrond. Om

verwarring te voorkomen zal gebruik van het woord institutie zelf zoveel mogelijk

worden vermeden. In plaats daarvan zal de term ‘groep’ worden gebruikt, waarmee

echter niet naar het traditionele sociologische groepsbegrip verwezen wordt, maar heel

concreet naar personen die zich op basis van gedeelde belangen betrokken voelden bij

het stedelijke theater. Enkele van deze groepen konden volgens formele regelingen

direct meebeslissen over de programmering, andere probeerden het theaterrepertoire

meer van buitenaf vorm te geven, bijvoorbeeld door middel van investeringen,

opdrachten of morele druk.

De belangrijkste groepen die direct bij de Schouwburg en de Opera betrokken

waren, zijn op basis van bestaand onderzoek in beeld te brengen. De Opera was een

commercieel project van een particuliere investeerder en bleef lange tijd in bezit van

diens nabestaanden. Het theater werd door deze nabestaanden vervolgens verhuurd en

was – meer dan de Schouwburg – blijvend van particuliere investeringen afhankelijk.

De Schouwburg daarentegen was eigendom van twee charitatieve stedelijke instellin-

gen, de zogeheten Godshuizen. In beide steden hield het stadsbestuur toezicht over

wat er in het theater werd opgevoerd. Een specifieke beroepsgroep die van buitenaf het

repertoire trachtte te beïnvloeden werd gevormd door de predikanten – gereformeerd

in Amsterdam en luthers in Hamburg. In Hamburg speelden naast genoemde

investeerders ook diplomaten als opdrachtgevers (en korte tijd als pachters) een

belangrijke rol bij de programmering.

1.2 Motivering

Waarom is hier nu gekozen voor een vergelijking tussen de steden Amsterdam en

Hamburg? Op het eerste gezicht zou het wellicht meer voor de hand gelegen hebben

twee steden uit hetzelfde taalgebied met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld Amster-

dam met een andere stad uit de Republiek of Hamburg met een andere Duitse rijks-

stad. Bij een dergelijke vergelijking zouden de interlokale factoren – de historische

relaties tussen steden op basis van hun talige, culturele en politieke binding – zich

onherroepelijk toch naar de voorgrond dringen. Om dit te vermijden is er gekozen

voor een vergelijking tussen twee steden uit verschillende politiek-culturele constella-

ties, maar met genoeg gemeenschappelijke kenmerken om een dergelijke vergelijking

relevant te maken. De relaties die Amsterdam en Hamburg met elkaar of met andere

steden in het Nederlandse en Duitse taalgebied onderhielden, zijn daarbij van onder-

geschikt belang.

De termen Schouwburg en Opera suggereren dat we hier te maken hebben met

twee totaal verschillende theaters met respectievelijk geheel gesproken en geheel

gezongen toneelopvoeringen. De scheiding tussen gezongen en gesproken theater was

in de zeventiende en achttiende eeuw echter nog niet zo strikt als tegenwoordig en in

beide theaters werd dan ook zowel gesproken als gezongen toneel opgevoerd. Toch

kenden de Schouwburg en de Opera artistiek gezien een zeer verschillende oriëntatie.3

De oprichters van de Opera oriënteerden zich voor een groot deel op de Venetiaanse
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Opera, terwijl de Schouwburgauteurs zich vanaf de heropening van 1678 voornamelijk

lieten leiden door de Franse toneeltraditie. De vraag waarom men zich in Amsterdam

nu juist op het Franse spreektheater en in Hamburg op het Italiaanse zangspel oriën-

teerde, is in het licht van de hier bestudeerde groepen echter minder van belang. We

zullen zien dat de keuze tussen gesproken en gezongen theater en de keuze tussen een

artistieke oriëntatie op Frankrijk of Italië voor de verschillende bij het theater betrok-

ken instituties geen belangrijke kwestie was. De groepen die in deze studie centraal

staan, waren meer geïnteresseerd in de maatschappelijke functies en de toepasbaar-

heid van het theater als moreel, politiek en commercieel instrument.

Zuiver poëticale discussies, zoals die natuurlijk ook in Amsterdam en Hamburg ge-

voerd werden, komen in dit onderzoek nauwelijks aan de orde. Repertoirekeuzes, zoals

theaterbestuurders die op basis van politieke, religieuze of financiële overwegingen na-

men, hielden hoogstens indirect verband met dergelijke discussies. Het poëticale debat

in Amsterdam en Hamburg werd gedomineerd door toneelschrijvers, -critici, libret-

tisten en veel minder door bijvoorbeeld bestuurders en investeerders. Omdat zij graag

wilden weten wat de nieuwste modes op theatergebied waren, hielden investeerders en

theaterdirecteuren dit debat natuurlijkwel in de gaten,maar de artistieke afwegingwas

voor hen uiteindelijk van secundair belang; voorop stonden de voorkeuren van de be-

zoekers en de vraag welk repertoire hun klanten het aantrekkelijkst vonden. We zullen

zien dat het verdwijnen van de (geheel gezongen) Franse opera uit de Amsterdamse

Schouwburg niet of nauwelijks verband hield met het poëticale debat rond de Schouw-

burg, maar voornamelijk met de financiële problemen die dergelijke kostbare opvoe-

ringen veroorzaakten. Ook de introductie van nieuwe genres in Hamburg hield, als we

dergelijke experimenten vanuit een institutionele invalshoek bekijken, hoofdzakelijk

verband met een commerciële argumentatie.

Voor Amsterdam en Hamburg is een institutionele en daarmee lokale benaderings-

wijze in het bijzonder relevant omdat de politieke constellaties waar zij deel van uit-

maakten als gezegd één belangrijke overeenkomst bezaten: de rijkssteden binnen het

Duitse Rijk en de steden binnen de Republiek functioneerden in hoge mate politiek on-

afhankelijk van het centrale gezag. De Schouwburg en de Opera stonden daarom onder

toezicht van de stedelijke overheid. In Amsterdam was de magistraat verantwoordelijk

voor de stedelijke politiek en daarmee ook voorwat er in de Schouwburgwerd vertoond.

De Hamburgse stadsbestuurders waren eveneens vrij in het bepalen van hun politieke

koers, waaronder tevens het toezicht over openbare stedelijke instellingen als de Opera

viel. Beide stedenwaren centra vanhet internationale handelsverkeer.Door de vestiging

van veel buitenlandse kooplieden kan de Amsterdamse en Hamburgse bevolkings-

samenstelling ‘multinationaal’ genoemd kan worden, hetgeen uiteraard invloed had op

de culturele ontwikkeling van beide steden. De Gereformeerde Kerk in Amsterdam en

de Lutherse Kerk in Hamburg zagen zich beiden gedwongen dit oprukkende ‘kosmo-

politisme’ en de vestiging van verschillende geloofsgemeenschappen te accepteren.

Niettemin wisten de predikanten van beide kerken hun sterke positie binnen het maat-

schappelijke leven te behouden, wat consequenties had voor de relatie tussen ‘kerk’ en

‘theater’. Ten aanzien van het concrete vraagstuk theater hadden gereformeerden en lu-

theranen echter zeer verschillende opvattingen, waar we in deze studie nog uitgebreid

op terug zullen komen.

Verschillen tussen de twee steden waren er natuurlijk ook. Economisch gezien was
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Hamburg een stad in opkomst terwijl Amsterdam omstreeks 1675 de grootste economi-

sche groei reeds achter de rug had. In tegenstelling tot Amsterdam werd bovendien het

Hamburgse politieke en culturele klimaat in de laatste decennia van de zeventiende en

het eerste decennium van de achttiende eeuw bepaald door politieke en religieuze on-

rust. De regionale inbedding van beide steden is eveneens moeilijk te vergelijken.Ham-

burg moest voortdurend rekening houden met regionale omstandigheden, zoals de ter-

ritoriumdrift van de Deense koning. Amsterdam had van dergelijke territoriale

dreigingen minder te vrezen en kon daarom in politiek opzicht veel zelfstandiger te

werk gaan. Hamburg was bovendien het diplomatieke centrum van de regio, terwijl er

inAmsterdamnauwelijks diplomaten gevestigdwaren.DenHaag fungeerde immers als

het politieke en daarmee ook diplomatieke centrum van de Republiek. Deze vergelij-

king verschaft daarmee niet alleen meer inzicht in de ontwikkeling van het theater als

een stedelijke institutie, maar biedt vanuit stadshistorisch perspectief bovendien in-

zicht in de overeenkomsten en verschillen tussen een stad in de Nederlandse Republiek

en eenDuitse rijksstad.Vreemdgenoeg is het behalve op politiek gebied nog niet tot een

dergelijke vergelijking gekomen.4

Er is gekozen voor de jaren 1675 tot 1750 omdat beide steden in die jaren gedurende

een lange aaneengesloten periode een actief staand theater kenden.5 Zowel voor de

Nederlandse als de Duitse situatie is dit uniek. In de Republiek eenvoudigweg omdat er

naast de Amsterdamse Schouwburg geen ander staand theater bestond dat gedurende

een lange periode continu en door eigen toneelspelers werd gebruikt. Het Duitse Rijk

kende buiten Hamburg weliswaar meerdere staande stedelijke theaters,maar die waren

steeds direct of indirect verbonden aan een hof en hadden om die reden slechts in enke-

le gevallen een openbaar karakter. Hamburg was daarmee de enige Duitse stad met een

staand (muziek)theater dat langdurig werd bespeeld, een openbaar karakter had en on-

der toezicht viel van de stedelijke politiek.

1.3 Stand van het onderzoek

Met name in Duitsland bestaat er inmiddels een lange traditie van onderzoek naar

stadsgeschiedenis vanuit een comparatieve invalshoek. Het ‘Institut für vergleichende

Städtegeschichte’ in Munster doet al sinds 1970 vergelijkend onderzoek naar de

geschiedenis van Duitse steden.6 In het Nederlandse taalgebied is het Centrum voor

Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen een belangrijke promotor van

vergelijkend onderzoek naar geschiedenis van steden in het Nederlandse taalgebied en

daarbuiten.7 Deze twee instituten hebben echter meer belangstelling voor sociaal-

economische aspecten van de stadsgeschiedenis dan voor letterkundige ontwik-

kelingen, laat staan voor het theater als stedelijke institutie. Bovendien initiëren beide

instituten voornamelijk vergelijkend onderzoek naar steden binnen een bepaalde regio,

waarbij meestal de historische relaties en contacten tussen die steden centraal komen te

staan.

Verglijkende stadsgeschiedenis is dus ook in het Nederlandse taalgebied in op-

komst, maar heeft nog geen verstrekkende gevolgen gehad voor het onderzoek naar het

theaterleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Nog altijd komen de late zeventien-

de en vroege achttiende eeuw er in de Nederlandse theatergeschiedenis bekaaid vanaf,
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ingeklemd als deze periode is tussen de ‘glorietijd’ van het ‘nationale theater’ rond het

midden van de zeventiende eeuw en de repertoirevernieuwingen in de tweede helft van

de achttiende eeuw. Recente overzichtswerken die zich specifiek op de Amsterdamse

theatergeschiedenis van de tussenliggende periode richten, ontbreken eenvoudigweg.

Ten gevolge hiervanmoet bij het verrichten van nieuwonderzoek deels nog steeds op de

oude theatergeschiedenissen van C.N. Wijbrands – Het Amsterdamsche toneel van 1617-1772

(Amsterdam 1873) – en J.A. Worp – Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 1496-

1772 (Amsterdam 1920) – worden teruggegrepen. Een groot probleem van deze studies is

echter de sterk ‘vernauwde’ blik op de achttiende eeuw, een eeuw die door Wijbrands en

Worp nog overwegend met verfransing en literair verval werd geassocieerd. Wijbrands

laat zijn hoofdstuk over de achttiende eeuwniet voor niets beginnenmet het kopje: ‘Het

tijdperk van verval’. Alle reden om snel aan deze periode voorbij te gaan, aldus Wij-

brands:

‘Wij kunnen de volgende jaren overstappen, daar zij niets nieuws leverden, noch

in letterkundig noch in eenig ander opzicht, het Tooneel betreffende.’8

Hoewel de studies van Worp en Wijbrands altijd nog een belangrijke hoeveelheid infor-

matie leveren over de ontwikkeling van de Schouwburg, zeker omdat zij de beschikking

hadden over bronnenmateriaal dat vandaag de dag nog maar ten dele aanwezig is, ont-

breekt in hun studies grotendeels het repertoire van de late zeventiende eeuw en vroege

achttiende eeuw. Worp beperkt zijn beschouwingen hoofdzakelijk tot lange opsom-

mingen van de in deze periode geschreven toneelstukken. Wijbrands biedt meer gege-

vens over de institutionele inbedding van het theater in het stedelijke leven,maar hij or-

dent die gegevens eerder als een archivaris dan als een onderzoeker. In beide gevallen

ontbreekt een duidelijke vraagstelling. Zonder dit zelf te benoemen, en waarschijnlijk

zonder dit zelf in te zien, kozen Wijbrands en Worp voor een nationaal interpretatie-

kader. Zij vestigden hun aandacht hoofdzakelijk op de literaire blikvangers van Neêr-

lands gloriedagen, die van de Gouden Eeuw. Voor toneelstukken die na grofweg 1675

zijn vervaardigd, hebben zij dan ook geen goed woord over – nationale literaire helden

uit die periode ontbraken (en ontbreken) immers nagenoeg.Wijbrands enWorp kunnen

we dit niet kwalijk nemen, omdat zij hun onderzoeken schreven op het moment dat

overal in Europa het cultureel nationalisme hoogtij vierde. Betreurenswaardiger is het,

dat er na deze pioniersarbeid geen nieuwe overzichtsstudies zijn verschenen over het

Amsterdamse toneel in de zeventiende en achttiende eeuw, laat staan dat er vanuit een

stedelijk en institutioneel perspectief opnieuw en uitgebreid is gekeken naar het reper-

toire uit die vermeende jaren van literair verval, kortom de periode die in het voorlig-

gende onderzoek centraal staat.

Eén van de weinige onderzoeksters die zich de laatste jaren niettemin juist met de-

ze periode van de Amsterdamse theatergeschiedenis heeft beziggehouden, is Anna de

Haas. Zij schreef een studie over de ontwikkeling van de Nederlandse tragedie in de

achttiende eeuw – De wetten van het treurspel.Over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772 (Hil-

versum 1998). De Haas besteedt in dit boek ook veel aandacht aan het Amsterdamse to-

neel, maar concentreert zich daarbij voornamelijk op het poëticale debat over de functie

en invulling van het treurspel als literair genre. Haar onderzoeksvraag heeft hoogstens

zijdelings betrekking op de geschiedenis van de Schouwburg of andere theaters als ste-

16



inleiding

delijke instellingen. Ook de beperkingen zoals die van buiten het theater aan de invul-

ling van het treurspel als literair genre werden opgelegd, zoals hetAmsterdamse verbod

op religieus toneel, behandelt De Haas niet vanuit een institutioneel of bestuurlijk per-

spectief. Zij bespreekt hoofdzakelijk auteurs en publicisten die zich in het debat rond

dit thema mengden.

Ook het onderzoek naar de Hamburgse Opera werd lange tijd bepaald door een na-

tionaal interpretatiekader. Dit geldt in het bijzonder voor Die Barockoper in Hamburg van

HellmuthChristianWolff, gepubliceerd in 1957maar geschreven in de oorlogsjaren, dat

nog steeds als een van de belangrijkste onderzoeken naar de Hamburgse Opera be-

schouwd wordt. Bij Wolff staat ‘Hamburgs’ bijna synoniem voor ‘Duits’ en de Ham-

burgse Opera beschrijft hij dan ook als erstes deutsches National=Theater.9 Bij de bestude-

ring van een indrukwekkend groot aantal Hamburgse libretto’s zoekt Wolff steeds naar

de aspecten die deze teksten zo typisch ‘Duits’ zouden maken en in het bijzonder naar

elementen die een afspiegeling van het Duitse volkskarakter zouden zijn. Zijn werk is

met name van belang als stijlanalyse van de vroegste Duitstalige operateksten uit Ham-

burg, die hij vergelijkt met Franse en Italiaanse teksten en tradities. Met een dergelijke

analyse hoopt Wolff iets meer te begrijpen van de verschillen tussen de verscheidene

Europese volkskarakters in de achttiende eeuw, maar ook in de eigen tijd:

‘Aus den Gegenüberstellungen verschiedener nationaler Eigenarten in der Kunst

lassen sich Wesenseigenarten der verschiedenen Völker erkennen und für das Ver-

ständnis und die Gestaltung der Gegenwart wichtige Gesichstpunkte gewinnen.’10

Het zal niemand verbazen dat Wolff bij deze zoektocht naar de nationale betekenis van

de Hamburgse Opera nauwelijks tot geen aandacht besteedt aan de institutionele histo-

rie van de Opera als onderneming en haar inbedding in het stedelijke leven.

Het grote corpus van Hamburgse feestopera’s dat is overgeleverd, heeftWolff in zijn

bespreking geheel buiten beschouwing gelaten, waarschijnlijk omdat hij meende dat

deze stukken artistiek gezien nauwelijks van enige waarde zijn. Dorothea Schröder

heeft dit repertoire in Zeitgeschichte auf der Opernbühne. BarockesMusiktheater inHamburg im

Dienst von Politik undDiplomatie (Hamburg 1998) voor het eerst beschreven en leverdemet

deze studie meteen een bewijs van de meerwaarde die de lokale benaderingswijze kan

hebben voor een beter begrip van het functioneren van het theater als een stedelijke in-

stitutie. Aan de hand van een uitvoerige bespreking van verschillende gelegenheidswer-

ken bracht zij de intensieve betrokkenheid van zowel stadsbestuurders als diplomaten

bij de Hamburgse Opera op overtuigende wijze aan het licht. De musicologe bewees

hiermee dat aan de hand van deHamburgse theatergeschiedenis heel goed een stuk (ste-

delijke) Zeitgeschichte te schrijven is. Omdat Schröder zich geheel op de feestopera’s heeft

geconcentreerd, kreeg haar studie wel een wat specialistisch karakter. Ze beperkte haar

blikveld tot de politieke instanties en vertegenwoordigers inHamburg en liet andere in-

stituties buiten beschouwing, omdat die bij de programmering van politieke feestope-

ra’s geen rol van betekenis speelden.

Het meest recente onderzoek naar de Hamburgse Opera is het proefschrift van de

germaniste Laure Gauthier: Opéra baroque et identité culturelle nord-allemande. Le “Gänse-

marktoper” de Hambourg, genèse et apogée (1648-1728) (Lille 2004). In deze studie wordt even-

eens aandacht aan de stedelijk-representatieve functies van de Hamburgse Opera be-
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steed en wordt vanuit dit perspectief ook de theatergeschiedenis van vóór 1675 bespro-

ken. Gauthier grijpt terug op het wat traditionele beeld van de Opera als een ‘burgerlij-

ke’ instantie (‘Bürgeroper’), maar stelt dat beeld vervolgens weer ter discussie. De onder-

zoekster beschouwt de Hamburgse theateronderneming als een poging om

‘muziektheater’, een in wezen aristocratisch verschijnsel, ook voor burgers toegankelijk

te maken. Vanuit diezelfde invalshoek behandelt zij ook de inzet van de Opera bij ste-

delijke feesten. Zij maakt een onderscheid tussen de als ‘aristocratisch’ aangeduide fees-

telijkheden ter ere van buitenlandse vorsten, zoals die ook door Schröder zijn beschre-

ven, en opera’s en serenades ter ere van de magistraat zelf, een repertoire dat zich zou

kenmerken door een ‘burgerlijke’ ethiek en symboliek.

De Hamburgse discussie over toelaatbaarheid van de Opera behandelt Gauthier

eveneens in het licht van een confrontatie tussen een burgerlijk en aristocratisch ethos,

een confrontatie die inHamburg zou resulteren in de geleidelijke secularisering van het

stedelijke culturele leven. In het voorliggende onderzoek zal geen gebruik worden ge-

maakt van dit onderscheid tussen ‘burgerlijke’ en ‘aristocratische’ invloeden op het

Hamburgse repertoire, simpelweg omdat deze begrippen bij een institutionele benade-

ring nauwelijks bruikbaar zijn. De groepen die in dit onderzoek aan de orde zullen ko-

men, zijn nu eenmaal niet eenduidig als ‘aristocratisch’ of ‘burgerlijk’ te typeren. Gau-

thier beschrijft de Opernstreit dan ook niet in de eerste plaats als een conflict tussen

verschillende stedelijke instanties, maar als een confrontatie tussen individuele aan-

voerders van het Hamburgse debat over de Opera.11 Deze aanvoerders hebben in het ou-

dere onderzoek altijd op veel belangstelling mogen rekenen, maar vertegenwoordigen

lang niet altijd de mening van de groepen zoals die in dit onderzoek centraal staan. De

belangrijkste bronnen voor Gauthier zijn dan ook niet de archivalia die de betrokken-

heid van stedelijke instituties bij de Opera in beeld kunnen brengen, maar de libretto’s

en de verschillende poëticale en opiniërende geschriften die in Hamburg over de Opera

verschenen.

De geschiedenis van de Hamburgse Opera is zozeer verbonden met de Hamburgse

stadshistorie dat het Operabedrijf ook in studies naar de geschiedenis van het kerkelij-

ke en politieke leven in Hamburg aan de orde komt. Zo biedt Hermann Rücklebens ge-

detailleerde beschrijving van de Hamburgse burgerlijke oproeren –DieNiederwerfung der

hamburgischen Ratsgewalt (Hamburg 1970) – nog steeds de meeste informatie over de

Opernstreit en daarmee tevens over de relatie tussen de Hamburgse clerus en de Opera.

Franklin Kopitzsch’ studie naar de Hamburgse Verlichting – Grundzüge einer Sozialge-

schichte der Aufklärung in Hamburg und Altona (Hamburg 1982) – verschaft inzicht in de be-

langrijkste culturele, politieke en wetenschappelijke netwerken van Hamburg in de

achttiende eeuw. In dit boek wordt duidelijk hoe belangrijk (het netwerk rond) de Ope-

ra was als verbindende factor tussen die verschillende stedelijke netwerken. Natuurlijk

zijn er daarnaast musicologische studies waarin het Hamburgse muziektheater aan de

orde komt. Gisela Jaacks’ boek over het Hamburgse muziekleven in de achttiende eeuw

Hamburg zu Lust und Nutz – Bürgerliches Musikverständnis zwischen Barock und Aufklärung

(Hamburg 1997) is hier een voorbeeld van. De beginperiode van de Hamburgse Opera

komt uitgebreid aan bod in een studie van muziekhistoricus Werner Braun: Vom Remter

zumGänsemarkt (Hamburg 1987).

Het merendeel van deze verhandelingen beperkt zich echter tot enkele aspecten of

periodes uit de geschiedenis van het Hamburgse muziektheater. Er is daarom behoefte
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aan een studie die een synthese geeft van de belangrijkste gegevens en conclusies uit al

deze verschillende deelonderzoeken, samengebracht en geïnterpreteerd in het licht van

de Hamburgse Opera als stedelijke institutie met niet alleen een musicologische of the-

aterhistorische, maar ook een politieke, religieuze en economische betekenis. De voor-

liggende studie kan als een poging beschouwd worden om in deze behoefte te voorzien.

Op een aantal punten was hiervoor aanvullend onderzoek nodig, hetgeen ook nieuw

materiaal opleverde, bijvoorbeeld in de diplomatieke archieven te Parijs, en in het ar-

chief van het Geistliches Ministerium te Hamburg.

Zowel voor deAmsterdamse Schouwburg als voor deHamburgseOpera geldt dat dit

onderzoek niet mogelijk was geweest zonder het werk dat door de onderzoekers werd

verricht die het theaterrepertoire van Amsterdam en Hamburg in de periode 1675-1750

in beeld brachten.Anna de Haas heeft dit metHet repertoire van deAmsterdamse Schouwburg

1700-1772 (Maastricht 2001) gedaan voor de complete achttiende-eeuwse programmering

van de Schouwburg tot de Schouwburgbrand.Rudolf Rasch stelde op zijn beurt een nog

ongepubliceerd repertoireoverzicht samen van de tweede helft van de zeventiende

eeuw. In 1995 publiceerden Marx en Schröder onder de titel Die Hamburger Gänsemarkt-

Oper een repertoireoverzicht van deHamburgseOpera.12 Deze uitgave brengt niet alleen

op basis van contemporaine en negentiende-eeuwse bronnen zoveel mogelijk de pro-

grammering van de Opera in beeld, maar is ook een bijzonder nuttige catalogus van al-

le overgeleverde tekstboekjes van de Opera, met een zeer nauwkeurige beschrijving van

de verschillende edities en drukken, inclusief vindplaatsen.

1.4 Theorie en methodiek

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw bestaat er een brede belangstelling voor de

rol van literaire instituties bij het proces van repertoire- en canonvorming.De veldtheo-

rie van Pierre Bourdieu is in dit opzicht van grote invloed geweest op het literatuurwe-

tenschappelijke discours. Volgens Bourdieu ‘organiseren’ literaire instituties de afwe-

ging tussen de belangen van verschillendemaatschappelijke groepen ten aanzien vande

vraag volgens welke normen de literatuur zich dient te ontwikkelen. Literaire institu-

ties spelen in zijn optiek niet alleen een bepalende rol bij de literaire productie in mate-

riële zin, maar ook bij de ‘waardetoekenning’ aan literaire producten, de productie van

‘geloof’ in de artistieke waarde van het literaire product en zijn producent (de auteur).

De instituties ziet hij als instrumenten in de handen van de dominante culturele klasse,

een klasse die bepaalt welke literaire kennis en smaak maatschappelijk de voorkeur ver-

dienen (als belangrijke onderdelen van de sociale habitus).13 Bourdieu beschouwt het li-

teraire veld als een autonome entiteit, waaraan weliswaar mede vormgegeven wordt

door sociale krachten die in verschillende velden werkzaam zijn,maar dat als plaats van

culturele machtsuitoefening een eigen dynamiek en regels heeft.14

Het overgrote deel van de bestaande theorievorming over de rol die literaire institu-

ties zouden spelen bij de samenstelling van literaire repertoires, baseert zich op de peri-

ode na grofweg 1750 en daarmee op het ontstaan en de ontwikkeling van een als natio-

naal aan te duiden literair veld of systeem. Siegfried J. Schmidt laat in zijn

toonaangevende studie Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert

zien hoe in de tweede helft van de achttiende eeuw dit nationale literaire systeem in
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Duitsland ontstond, een systeemdat gesloten en zelforganiserend zou zijn geweest.15 In

de periode tussen 1675 en 1750 was dit literaire systeem, als we zouden uitgaan van

Schmidts teleologische uiteenzetting, nog ‘in ontwikkeling’.16 De opkomst van de eer-

ste openbaar toegankelijke theaters in de zeventiende eeuw zou als de voorbode be-

schouwdkunnenworden van de ontwikkeling van het literaire systeemvan de late acht-

tiende eeuw.17

Hoewel in dit onderzoek zeker inspiratie is geput uit de theorieën van Bourdieu en

Schmidt ten aanzien van het functioneren van literaire instituties,was het nietmogelijk

omdiezelfde theorieën volledig toe te passen, al was het alleen al omdat zowel Bourdieu

als Schmidt zich in hun analyses beperken tot de periode na 1750. Van een volkomen

professionalisering van het literaire leven – bijvoorbeeld waar dat het auteurschap be-

treft – was voor 1750 immers nog geen sprake. In de Duitse rijkssteden en in de steden

van de Nederlandse Republiek ontwikkelde zich relatief vroeg een fijnmazige culturele

infrastructuur, die echter in hogemate lokaal bepaaldwas.Het zou uiteraardweinig zin

hebben om bij het onderzoeken van het vroegmoderne theater in een stedelijke omge-

ving, vormgegeven door lokaal opererende instituties, theorieën te gebruiken die uit-

gaan van repertoirevorming, zoals die vanaf de late achttiende eeuw plaatsvond in een

hoogontwikkelde literaire infrastructuur, beheerst door instituties met een nationaal

karakter.

Demaatschappelijke inbedding inhet stedelijke leven isvoorhet toneelmetnamere-

levant vanwege zijn openbare en performatieve karakter. Verschillende groepen hadden

grote belangstelling voor het theater als economisch, moreel en politiek instrument.

Voorgroependiedirectbijdeproductie enconsumptievan toneelstukkenbetrokkenwa-

ren, is die belangstelling natuurlijk vrij snel te verklaren, zoals dat bijvoorbeeld voor de

consumenten (toeschouwers en lezers), schrijvers en drukkers van theaterteksten geldt.

Voor dit onderzoek zijn vier groepen geselecteerd die in de traditionele literatuurge-

schiedschrijving vaakonderbelicht zijn geblevenomdathunbetrokkenheidbij het thea-

ter veel minder vanzelfsprekend leek: bestuurders, predikanten, diplomaten en in-

vesteerders. De stadsbestuurders vertegenwoordigden als toezichthouders over het ste-

delijke theater natuurlijk de magistraat. Zij waren echter ook lidmaten van de Lutherse

of GereformeerdeKerk en erkenden als regentende betekenis vandekerk voor de (stede-

lijke) samenleving. De stadsbestuurders probeerden daarom conflicten met de kerk zo-

veelmogelijk te vermijden.Depredikantenzelf kondenalleen indirect,doorhetuitoefe-

nen van morele druk op het stadsbestuur, de repertoirevorming beïnvloeden. De diplo-

maten waren geen onderdeel van de stedelijke magistraat, maar onderhielden daarmee

wel nauwe contacten.Zij kondenbesluitenomals investeerders of opdrachtgevers direc-

te banden aan te gaan met het theater. De investeerders in het theater vertegenwoordig-

den niet een formele stedelijke institutie, zij vormden een gemêleerd gezelschap van

kleine ondernemers, rijke mecenassen en commercieel bij het theater betrokken ar-

tiesten, componisten en toneelschrijvers.

Dit onderzoek baseert zich hoofdzakelijk op bronnen die in beeld kunnen bren-

gen, aan welke eisen de repertoirevorming in de twee theaters volgens de vier

genoemde groepen moest voldoen en of die eisen eventueel met elkaar in tegenspraak

waren. Repertoire wordt hier gedefinieerd als de verzameling toneelstukken die in een

bepaalde periode in een bepaald theater zijn opgevoerd. De eisen die van buitenaf aan

dit repertoire werden gesteld, konden literair maar ook religieus, politiek of commer-
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inleiding

cieel van aard zijn. Daarom beperkt het blikveld zich hier niet tot de besluiten van de

theaterbestuurders zelf, zoals die onder meer in de archivalia van de Schouwburg en

de Opera te vinden zijn. Juist ook de archieven van de direct of indirect bij het theater

betrokken instellingen en groepen zijn voor deze studie geraadpleegd om het proces

van repertoirevorming beter in beeld te kunnen brengen. Dit betreft hoofdzakelijk de

archivalia van het stadsbestuur, de kerkelijke archieven, financiële administratie van

investeerders en briefwisseling van diplomaten. Uiteraard zijn voor dit onderzoek ook

gedrukte bronnen geraadpleegd, voor zover die een beeld geven van de bemoeienissen

van genoemde vertegenwoordigers uit het religieuze, economische en politieke leven

met het stedelijke theater, zoals traktaten, opstellen en voorwoorden bij de theatertek-

sten zelf.

1.5 Opbouw

De eerste twee hoofdstukken geven per stad een beeld van het ‘stedelijke profiel’ in de

periode 1675-1750 op economisch, politiek en religieus gebied. Deze stedelijke verken-

ningen spitsen zich vervolgens toe op de culturele infrastructuur van de twee steden op

het gebied van de literatuur, beeldende kunst en de muziek, waarna de bestuurlijke or-

ganisatie en de (formele en informele) doelstellingen van de Schouwburg en de Opera

beschreven worden.

Het centrale deel bestaat uit een viertal deelstudies van de vier geselecteerde groe-

pen en de wijze waarop zij het theaterrepertoire mede vorm gaven.De stadsbestuurders

komen daarbij als officiële toezichthouders op het theater eerst aan de orde. In een aan-

tal afzonderlijke paragrafen zal worden beschreven hoe zij het theater voor verschillen-

de politieke doeleinden aanwendden, zoals voor de viering vanpolitieke gebeurtenissen

en de ontvangst van belangrijke personen in de stad. Het daaropvolgende hoofdstuk is

gewijd aan de vraag op welke wijze buitenlandse diplomaten in Hamburg als pachters

en als opdrachtgevers aan de Opera verbonden waren en opdrachten gaven voor gele-

genheidsopvoeringen. Ten derde zal aandacht worden besteed aan de bemoeienissen

van gereformeerde en lutherse predikanten met het theaterrepertoire en de verschillen-

de repertoirekeuzes die bij hen gevoelig lagen, zoals ten aanzien van toneel met bijbel-

se of juist klassieke thema’s. Het laatste hoofdstuk betreft de betrokkenheid van parti-

culiere investeerders bij de twee theaters en hun verschillende pogingen om met nieuw

repertoire een groter publiek te bereiken.

Deze deelonderzoeken nemen de twee theaters als vertrek- en eindpunt. Informele

contacten met andere instituties zijn daarbij van belang, maar ook geformaliseerde re-

laties zoals die tussen de stadsbestuurders en de Schouwburg of tussen particuliere in-

vesteerders en de Opera. Enkele casussen van opgevoerde opera’s en toneelstukken zul-

len uitgebreid behandeld worden, indien deze inzicht verschaffen in de bemoeienissen

met het theater door bestuurders, diplomaten, predikanten en investeerders. In een

viertal excursies aan het slot van ieder hoofdstuk zal, op basis van bestaand onderzoek,

kort het theaterleven in andere steden uit het Duitse en Nederlandse taalgebied aan de

orde komen. De vergelijking tussen Amsterdam en Hamburg wordt zo in een breder

perspectief geplaatst.Naast andere steden met een meer onafhankelijke politieke status

zullen daarbij enkele kleine residentie- en territoriale steden de revue passeren.
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hoofdstuk 2 Amsterdam 1675-1750

2.1 Profiel van de stad

2.1.1 Politiek

De steden in de Republiek bezaten een aanzienlijke macht door het confederale politie-

ke stelsel, gebaseerd op het principe van een decentraal bestuur.1 De afgevaardigden in

de Staten-Generaal namenbesluiten altijdmet ruggespraak,welke zijmet het eigen Sta-

tencollege dienden te overleggen. De Staten van Holland domineerden als rijkste ge-

west de Staten-Generaal, die de staatskas beheerden en de oorlogs- en handelspolitiek

van de Republiek bepaalden. Het Statencollege van Holland bestond uit vertegenwoor-

digers van de steden en een vertegenwoordiger namens de adel (ridderschap). Binnen de

Staten van Holland zetten de Amsterdamse burgemeesters de toon. Via dit machtige

Statencollege konden zij een belangrijk stempel drukken op de politieke koers van de

gehele Republiek.

De regeringsmacht in Amsterdam (Bijlage 1) was in handen van de vier burge-

meesters, die onder meer personen in openbare functies benoemden, stedelijke be-

lastingen vaststelden en de voogdij van armen- en Godshuizen en het bewindhebber-

schap van het stedelijke garnizoen onder hun hoede hadden.2 De burgemeesters

bezaten dus zowel politieke als sociale, economische en militaire macht. Bij belangrijke

beslissingen moest de vroedschap geraadpleegd worden, die echter werd geleid door de

burgemeesters zelf en voornamelijk bestond uit vertrouwelingen van de stadsregeer-

ders. De schout handhaafde als voorzitter van de rechtsprekende schepenbank orde en

rust. De zittende burgemeesters, oud-burgemeesters, schepenen en oud-schepenen be-

noemden samen de nieuwe burgemeesters. De verdeling van dergelijke functies leverde

vaak persoonlijke en politieke conflicten op, vooral als de stadhouder zich er mee wen-

ste te bemoeien. In 1690 raakten enkele burgemeesters in een ernstig conflict met de

stadhouder verwikkeld over de vraag, wie de nieuwe schepenen mocht benoemen: de

vroedschap, de Staten van Holland of de stadhouder.3

Eenanderpunt van twist tussenAmsterdamende stadhouderwasde vraag,of deRe-

publiek in de jaren 1672-1678 en 1688-1697 de oorlog met Frankrijk moest voorzetten.

HetAmsterdamse stadsbestuurwas vanmeningdathet oorlogvoerende stad te veel geld

kostte en de handel met Frankrijk frustreerde.4 De burgemeesters voerden felle opposi-

tie tegen de oorlogspolitiek van de stadhouder en hadden in het geheim contact met

Franse gezanten omeen vrede te bespoedigen. In 1684weigerde de vroedschap een korte

tijdbelastingenaanDenHaagaf tedragen,boosals zijwasovernieuweoorlogsplannen.5

Enkele jaren later ondersteunde Amsterdam in 1689 niettemin de oorlogstocht van de

stadhouder in Engeland omde katholieke Jacobus van de troon te stoten.6

Na de dood van stadhouder-koning Willem iii in 1702 verbeterde de relatie tussen

Amsterdam en Den Haag. De Amsterdamse burgemeesters steunden de alliantiepoli-

23



achter de schermen van het stadstoneel

tiek met Engeland en Pruisen tegen de vijand Frankrijk. Zij zagen in, dat een overwin-

ning op Frankrijk ook handelsvoordelen met zich mee kon brengen, zoals een opleving

van de Amsterdamse handel met Zuid-Amerika.7 Nu de stadhouder van het toneel ver-

dwenen was, kregen de Amsterdamse regenten meer grip op de koers van de Hollandse

Staten en de Staten-Generaal.8 De dood vanWillem iii betekende ook, dat tegenstanders

van het stadhouderschap zich, nogmeer dan voorheen, in hetAmsterdamse politieke le-

ven konden manifesteren. In enkele gewesten vonden oproeren plaats, omdat de zitten-

de regenten, die nog onder het stadhouderlijke bewind benoemdwaren,weigerden af te

treden ten gunste van regenten met een meer staatsgezinde signatuur.De wisseling van

de wacht verliep in Amsterdam daarentegen geruisloos.9

Na de Vrede van Utrecht in 1713 brak er voor Amsterdam een periode van politieke

rust en stabiliteit aan. Ook binnenstedelijke politieke twisten deden zich tijdens het

Tweede StadhouderlozeTijdperk nauwelijks nog voor.De macht was in handen van een

klein aantal families als Corver, Hooft, Bambeeck en Munter. De Amsterdamse ‘regen-

tenpolitiek’ werd een steeds lucratiever bedrijf, wat onder meer tot uitdrukking kwam

in het voorzien van verwanten en vrienden van goed betaalde ambten.10 De carrière van

regenten verliep volgens een vast stramien. Het eerste opstapje naar een hogere functie

was het regentschap van een van de vele instellingen die de stad kende. Van de regenten

van het Burgerweeshuis en het Oudemannen- en -vrouwenhuis bijvoorbeeld was meer

dan zeventig procent verwant met de Amsterdamse politieke elite.11 Deze twee instel-

lingen zullen onder de term ‘Godshuizen’ (een gebruikelijke benaming voor stedelijke

charitatieve instellingen in de vroegmoderne tijd) in deze studie nog vaak aan de orde

komen, omdat zij de Schouwburg beheerden (zie § 2.3.1).

In de jaren veertig stelden oproerige inwoners van Amsterdam deze schijnbaar on-

betwistbare macht van de regenten ter discussie.Door oorlogsdreiging vanuit Frankrijk

omstreeks 1744, gecombineerd met hogere belastingen op verbruiksgoederen, groeide

de onvrede onder de Amsterdamse bevolking. Engeland en Habsburg deden er alles aan

om de Republiek in de oorlog tegen Frankrijk militair aan hun zijde te krijgen.De oran-

gisten droomden van een alliantie van Engeland en de Republiek tegen Frankrijk, met

daarbij natuurlijk de stadhouder aan het roer.12 De Engelsen boden de oranjegezinden

graag de helpende hand en probeerden met een landing in Vlissingen in het voorjaar

van 1747 een herinvoering van het stadhouderschap in de gehele Republiek te forceren.

In Middelburg brak als eerste oproer uit en grepen de oranjegezinden inderdaad de

macht. Al snel volgde Amsterdam met het bekende Doelistenoproer. In mei ontving

burgemeester Corver met oranje kokarde stadhouder Willem iv in het Amsterdamse

stadhuis. Een nieuw oproer in november 1747 keerde zich tegen de privileges van de

Amsterdamse regenten. Het verzet werd hard aangepakt, maar verscheidene eisen van

de opstandigen werden ingewilligd.13

In 1748 vonden er opnieuw bloedige taferelen plaats in Amsterdam. Tijdens het zo-

geheten Pachtersoproer werd een groot aantal opstandigen gedood. Het oproer was dit

keer ontstaan uit onvrede over de stedelijke belastingen en keerde zich tegen de inners

daarvan.De gebeurtenissen van 1747/1748 betekenden misschien officieel een einde van

het Tweede Stadhouderloze Tijdperk, voor het Amsterdamse stadsbestuur veranderde

er feitelijk heel weinig.14 De wetsverzetting van 1748 hield onder meer het ontslag van

de oude burgemeesters in,maar de nieuweAmsterdamse stadsregeerders bezaten, even-

als hun voorgangers, nog steeds alle macht. De belangrijkste maatregel van 1748 betrof
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de ‘restauratie’ van de oude stadhouderlijke rechten, zoals de benoeming van de stede-

lijke magistraat. De invloed van de oproerige burgers bleek van korte duur en het me-

rendeel vanhun radicale eisen, zoals inspraak bij verkiezing vannieuwe officieren,werd

niet ingewilligd.15

2.1.2 Religie

De Gereformeerde Kerk, die min of meer als staatskerk fungeerde, speelde een centrale

rol in het Amsterdamse publieke leven van de zeventiende en achttiende eeuw. Alleen

gereformeerden mochten publieke functies bekleden. Ondanks deze dominante positie

van de gereformeerden was Amsterdam een stad van grote religieuze verscheidenheid.

De gereformeerden waren in de meerderheid, wat niet wegneemt dat zeker twintig tot

vijfentwintig procent van de Amsterdamse bevolking rooms-katholiek bleef. Hiernaast

leefde er een aantal kleinere protestantse groepen als doopsgezinden, remonstranten,

quakers en collegianten. Amsterdam stond bekend om haar grote groep inwoners met

een joodse achtergrond, die omstreeks 1700 drie procent van de stadsbevolking uit-

maakte.16 Door immigratie vanuit de Duitse gebieden manifesteerden zich tussen 1675

en 1750 steeds meer lutheranen in de stad, die naast gereformeerden, katholieken en jo-

den een belangrijke plaats innamen in het openbare religieuze leven.17

Binnen de Amsterdamse Gereformeerde Kerk bestonden twee kampen, de rekkelij-

ken (aanhangers van Johannes Cocceius), vaak staatsgezinden, en preciezen (aanhangers

van Gisbert Voetius), vaak orangisten. In de zeventiende eeuw zorgde de strijd tussen

deze twee groepen voor veel onrust in het kerkelijke leven. In 1677 legde de Amster-

damse kerkenraad officieel vast, dat bij benoemingen niet langer rekening zou worden

gehouden met de vraag of de nieuwe predikant nu coccejaan of voetiaan was. Tot ver in

de achttiende eeuw bleef de tweedeling echter actueel, hoewel coccejanen en voetianen

elkaar niet langer in het openbaar bevochten.18 In de achttiende eeuw volgde nog een

derde stroming van de zogenaamde lampeanen, de volgelingen van de Utrechtse predi-

kant Frederik Adolf Lampe, met een meer bevindelijke piëtistische inslag.19

De vroege achttiende eeuw kenmerkte zich niet alleen op politiek maar ook op reli-

gieus vlak door rust en het uitblijven van grote conflicten. Het onderscheid tussen coc-

cejanen en voetianen werd meer een sociaal dan een theologisch verschil. De coccejanen

representeerden de hogere sociale klasse, terwijl ‘het gewone volk’ zich meer tot de voe-

tianen aangetrokken voelde. Tot belangrijke botsingen tussen stads- en kerkbestuur

kwam het in deze jaren ook al niet. De predikanten bleven wel zeer actief als toezicht-

houders op het openbare leven. In uiterste gevallen wendden zij zich tot de burge-

meesters met de vraag om in te grijpen en bepaalde misdragingen van de Amsterdamse

bevolking tegen te gaan. Ten aanzien van het theater waren dergelijke klachten lang

niet altijd succesvol, zoals we nog zullen zien. De pogingen om de ‘sodomitische epide-

mie’, die de Republiek in de ogen van de predikanten zou teisteren, onder de aandacht

van de burgemeesters te brengen, hadden daarentegen wel succes. Dit leidde in 1730 en

1740 tot een grootschalige vervolging van homoseksuelen, ook in Amsterdam, waar een

aantal openbare executies plaatsvond.20

Naast ouderlingen en predikanten waren er binnen de Gereformeerde Kerk diake-

nen actief, die zorg moesten dragen voor oude en zieke gemeenteleden. De gerefor-
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meerde en lutherse diaconieën hadden het grootste deel van de armen-, wezen- en ou-

derenzorg in de stad onder hunhoede.Het stadsbestuur besteedde haar diaconale taken

uit aan verschillende Godshuizen, waaronder het Amsterdamse Burgerweeshuis en het

Oudemannen- en -vrouwenhuis, twee belangrijke stedelijke instituten van liefdadig-

heid.21 Achter de façade van liefdadigheid scholen twee politiek-religieuze instanties

met een grote invloed op het sociale en culturele leven in Amsterdam. Het Burgerwees-

huis verzorgde weeskinderen afkomstig uit de hogere burgerij of uit de middenklasse

die het poorterschap van de stad hadden, of van wie de familie betaald had om bepaalde

stedelijke privileges te verkrijgen.22 Deze Godshuizen werden dus niet vanuit de kerk

bestuurd, maar hadden niettemin innige banden met het gereformeerde kerkbestuur.

Zo volgden alle wezen catechisatie bij de Gereformeerde Kerk en had het Oudemannen-

huis afspraken met die kerk over opvang van bejaarden die niet bij de kerkelijke diaco-

nie terecht konden.

2.1.3 Economie

De religieuze verscheidenheid van Amsterdam hangt nauw samen met de aantrek-

kingskracht van de stad als het economische hart van de rijke Republiek op migranten

uit andere delen van Europa.23 De totale bevolking van Amsterdam steeg in de periode

tussen 1670 en 1742 van 200.000 naar 230.000 inwoners.24 Deze geringe stijging werd

hoofdzakelijk veroorzaakt door de immigratie van joden en lutheranen uit de Duitse

gebieden, Polen en Midden-Europa naar Amsterdam. In de achttiende eeuw was maar

liefst de helft tot driekwart van alle bruidegoms van buiten de stad afkomstig, wat te-

vens een indicatie is van de grote emigratie uit andere steden naar Amsterdam.

Verreweg het grootste deel van deAmsterdamse beroepsbevolkingwaswerkzaam in

de nijverheid en de handel (samen bijna negentig procent).25 Tot ver in de achttiende

eeuw behield de stad haar functie als Europese stapelmarkt.26 De belangrijkste han-

delscontacten had Amsterdam met de Baltische, Italiaanse en Noord-Duitse steden,

Denemarken, Zweden, Rusland, Noorwegen en Frankrijk.27 Amsterdam bleef ook in de

achttiende eeuw de economische motor van de Republiek,maar naast haar manifesteer-

den zich nu ook andere handelssteden met een internationaal karakter. Zo had Rotter-

dam lange tijd eenmonopolie op de handelmet Engeland.DaarnaastmoestAmsterdam

onder meer met Middelburg,Hoorn en Enkhuizen wedijveren, steden die aan het einde

van de zeventiende eeuw een economische groei doormaakten.28

Amsterdam had een sterke positie binnen de koloniale handel en was een belangrij-

ke overslagplaats voor overzeese producten. De stad kon een stempel drukken op de

koers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc), die aan het begin van de acht-

tiende eeuw op het toppunt van haar macht was.29 Acht van de zeventien leden van de

hoofddirectie (‘De Heren zeventien’) waren afkomstig uit de Amsterdamse voc ka-

mer.30 Ook binnen de West-Indische Compagnie (wic) had Amsterdam een belangrijke

stem.31 De wic was in de achttiende eeuw echter over haar toppunt heen. Onder meer

vanwege de concurrentie met Engeland en Frankrijk werd de handel op Zuid-Amerika

na 1713 steeds moeilijker. Na 1730 veranderde de wic in een beheersorganisatie van ko-

loniale bezittingen en stopte de intensieve (slaven)handel op West-Afrika.32

Door haar enorme kapitaalkracht was Amsterdam tevens de ‘bankier van Europa’.
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Rijke particulieren als Pels, Hope, Clifford en Deutz leenden geld aan buitenlandse in-

vesteerders en staatshoofden.33 Hoewel Amsterdam als stapelmarkt in de achttiende

eeuw steeds meer terrein verloor aan andere Europese steden, groeide de geldhandel.

Ook de wisselmarkt en het verzekeringswezen waren belangrijk voor de Amsterdamse

economie. Geaccumuleerde winsten van Amsterdamse kooplieden uit de zeventiende

eeuw leidden in de achttiende eeuw tot een overvloed aan geldmiddelen. Vanwege hun

riante financiële positie konden Amsterdamse handelsbedrijven werken met een afne-

merskrediet. Zij betaalden de goederen vooruit, wat de Amsterdamse koopman een be-

langrijke voorsprong gaf op concurrenten uit het buitenland. In de achttiende eeuw

werd tevens de commissiehandel steeds belangrijker. De handelaar maakte hierbij ge-

bruik van een commissionair die tegen vergoeding (‘commissie’) kopers zocht en trans-

acties regelde.34

Deze geldhandel kwam meer en meer los te staan van de fysieke handel vanAmster-

dam als entrepot. Haar ooit zo belangrijke functie als stapelmarkt moest de stad in de

loop van de achttiende eeuw gaan delen met andere Europese steden als Londen en

Hamburg.35 Het belang van deze steden als handelspunten groeide door verbetering

van verkeersmogelijkheden en economische groei in het achterland van Engeland en

Noord-Duitsland. De groei van de goederenmassa maakte de stapeling op een centrale

markt als Amsterdam bovendien te duur. Handelsverbindingen werden directer en de

kosten van stapelen waren te hoog in verhouding tot het steeds goedkoper wordende

vervoer van goederen.36 In grote delen van Europa groeide hierdoor de handel, terwijl

deze in Amsterdam stagneerde.

Na de Spaanse Successieoorlog was de staatskas van de Republiek vrijwel leeg en

haar economische positie als geheel verre van florissant. In de jaren twintig kwam hier

een groeiend gevoel van economische onzekerheid bij, een gevoel dat werd veroorzaakt

door de grote beurskrach van 1720, in welk jaar veel beleggers in grote Europese steden

als Amsterdam, Londen en Hamburg hun geld verloren aan de ‘windhandel’. De beurs-

krach begon in Londen, waar de ondergang van de Zuidzeecompagnie een groot aantal

beleggers dupeerde, onder wie ook Amsterdammers. De onvrede mondde in Amster-

dam zelfs uit in opstootjes onder de gedupeerde kleine beleggers.37

In de jaren dertig en veertig van de achttiende eeuw werd de economische situatie in

Amsterdam steeds nijpender.38 Het aantal armen steeg en onder het armste deel van de

stadsbevolking vonden er kleine rellen plaats vanwege voedsel- en watertekort. 39 Ande-

re oproeren keerden zich tegen de inning van belastingen en accijnzen. Het genoemde

Pachtersoproer van 1748, gericht tegen de belastinginners,was het hoogtepunt van deze

protesten als gevolg van de economische malaise. Dit oproer zou het herstel van het

stadhouderschap bespoedigen,maar leidde niet tot een verbetering van de economische

positie van de Amsterdamse onderklasse.

2.2 Het culturele leven rond de Schouwburg

2.2.1 Literatuur

Amsterdam was in de zeventiende en achttiende eeuw niet alleen een stapelplaats van

economische gebruiksgoederen, maar functioneerde zo gezegd als stapelmarkt voor de
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Europese geleerde wereld.40 Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw was Am-

sterdam de belangrijkste ‘boekenstad’ van de Republiek. De stad behoorde naast Lon-

den, Leipzig en Parijs tot de grootste drukkers- en uitgeverscentra van Europa.41 DeAm-

sterdamse boekenmarkt was een Europese markt en profiteerde van de levendige

internationale handel in de stad, zoals de papierhandel.42 Het uitgeverswezen in Am-

sterdam was efficiënt en innovatief en uitgevers uit andere Europese steden lieten hun

boeken daarom graag in Amsterdam drukken. Bovendien kende de stad een grote mate

van persvrijheid in vergelijking met andere Europese steden. Sommige boeken die in

Frankrijk en Duitsland verboden waren, konden in de Republiek zonder veel proble-

men gedrukt en uitgegeven worden. Deze veelgeroemde persvrijheid behoeft echter

enige relativering. Boekcensuur was ook in Amsterdam zeker geen onbekend feno-

meen. Zowel deAmsterdamse magistraat als het Hof van Holland maakten wel degelijk

gebruik van hun recht om boeken te verbieden en in beslag te nemen. Zij hielden bij-

voorbeeld nauwlettend in de gaten, of er boeken verschenen die het openbaar gezag of

de godsdienst bekritiseerden. Een verscherping van de boekencensuur in Amsterdam

vond echter pas de tweede helft van de achttiende eeuw plaats.43

Amsterdamwas indeachttiendeeeuwookeenvande journalistiekecentravandeRe-

publiek. Het bekendste tijdschrift dat in de stad verscheen, is welDeHollandsche Spectator

(1731-1735).Het tijdschrift was een initiatief van Justus vanEffen en kende een brede ver-

spreiding in verschillende Hollandse en later ook in Friese en Zeeuwse steden.44 Van Ef-

fen liet zich inspireren door buitenlandse voorbeelden zoals de Engelse spectators van

Steele enAddisson,maar zeer waarschijnlijk ook door het Hamburgse tijdschriftDer Pa-

triot (zie § 3.2.1). De lezer van De Hollandsche Spectatormaakte kennis met thema’s als op-

voeding (in de breedste zin van het woord), het bijbrengen van goed taalbesef en de ge-

wenste rol van man en vrouw binnen het huisgezin. Het tijdschrift was niet zozeer een

verspreider van radicaal-verlichte ideeën, maar propageerde wel op een bescheiden ma-

nier de superioriteit van de rede, bijvoorbeeld ten aanzien van de godsdienst. In enkele

bijdragen over dit thema neemt de spectator het op voor ‘redelijke godsdienst’ als alter-

natief voor de dogmatische geloofsopvattingen van de meer orthodoxe gereformeer-

den.45 Het tijdschrift vormde al snel een nationaal podium voor debatten over de meest

uiteenlopende onderwerpen.46 Een briefschrijver spreekt zelfs van het tijdschrift als het

‘middelpunt van de algemeene correspondentie van een gansch volk.’47

Een ander cultureel middelpunt in Amsterdam was het kunstgenootschap ‘Nil Vol-

entibus Arduum’ (Voor hen die willen is niets te zwaar). Het genootschap ontstond in

1669 en drukte al snel zijn stempel op het Amsterdamse literaire leven, met name in de

jaren 1678-1680, toen enkele leden de leiding hadden over de Amsterdamse Schouw-

burg.48 Een belangrijke bezigheid van de genootschapsleden was het vertalen en be-

commentariëren van toneelstukken. Op hun bijeenkomsten spraken zij over zaken als

poëzie, logica en retorica. Het genootschap bestond bij de oprichting in 1669 uit elf le-

den en kwam iedere week bijeen.49 Tussen 1680 en 1720 leidde het een slapend bestaan,

maar de literatuuropvattingen van nva waren inmiddels onder een groot deel van de

Amsterdamse toneelauteurs, literaire critici en Schouwburgbestuurders gemeengoed

geworden.

Het belangrijkste geschrift van nva is Gebruik én Misbruik des Tooneels, geschreven

door het genootschapslid Andries Pels en gepubliceerd in 1681.50 Het werk baseerde hij

voor een groot deel op de Ars poetica van Horatius. Pels pleitte voor invoering van stren-
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ge (Frans) classicistische toneelregels, zoals de handhaving van de eenheid van plaats en

tijd in toneelstukken en de bevordering van de morele functie van het toneel. 51 Op het

toneel mochten zowel deugden als ondeugden aan bod komen, indien de ondeugden

maar in alle gevallen bestraft werden (en de deugden beloond). Pels pleitte tevens voor

een verbod op toneelstukken met een religieuze of politiek-actuele inhoud. Daarnaast

leverde hij kritiek opde overdaad aan zogeheten kunst- en vliegwerken ophet toneel, de

aankleding van toneelstukken met spectaculaire visuele en ‘acrobatische’ elementen.

Hij wees het toevoegen van dergelijke ‘sieraden’weliswaar niet af,maar vond wel, dat ze

in dienst moeten staan van het toneelspel en niet andersom.

Het genootschap onderhield goede contacten met de Amsterdamse politieke elite.

nva wist zo te bereiken, dat tussen 1678 en 1680 drie van de zes Schouwburgregenten lid

waren van het genootschap. De invloed van de regenten van de Godshuizen, de officiële

beheerders vandeSchouwburg,wistnva opdezemanier terug tedringen.52 In 1681over-

leed Schouwburgdirecteur en prominent nva-lid Lodewijk Meijer, waarna er geen ge-

nootschapsleden meer zitting hadden in het Schouwburgbestuur. nva was begin jaren

tachtig over zijn hoogtepunt heen. De toneelschrijver IJsbrand Vincent was een van de

laatste leden enbeschouwde zichzelf als erfgenaamenvoortzetter vanhet gezelschap. In

deeerste tweedecenniavandeachttiendeeeuwverzorgdehijnogenige (her)drukkenvan

toneelstukken die door leden van het genootschapwaren geschreven.53

‘Nil VolentibusArduum’was niet het enige kunstgenootschap dat inAmsterdam ac-

tief was. Begin jaren tachtig richtte Frans Rijk het kunstgenootschap ‘In magnis voluis-

se sat est’ (Reeds te hebben gestreefd naar iets groots is voldoende) op. Slechts een enke-

le keer zijn stukken van dit genootschap in de Schouwburg opgevoerd.54 ‘In magnis

voluisse sat est’ beperkte zich niet tot het schrijven en bekritiseren van toneelstukken,

maar hield zich evenals nva ookmet filosofische kwesties bezig, zoals de redevoeringen

vanCicero, die een genootschapslid in 1685 vertaalde.55 In datzelfde jaar publiceerde het
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genootschap eenDichtkunstig onderzoek op het vertaald treurspel Pompejuswaarin het Govard

Bidloos vertaling van Corneilles Pompée bekritiseerde. Bidloo zou geen recht hebben ge-

daan aande originele Franse tekst en de genialiteit vanCorneille.De bewerking vanBid-

loo zou in strijd zijnmet de toneelwetten van nva, het grote voorbeeld voor Rijk en con-

sorten. Evenals nva stelden de genootschapsleden zichzelf de taak de Nederlandse

dichtkunst ‘die van dag tot dag zo jammerlyk vervalt, en in kleenachting raakt’ weer te

verheffen.56

Het kunstgenootschap ‘Constantia et Labore’ (Door volharding en arbeid) positio-

neerde zich vanaf 1692/1693 als opvolger van nva. Genootschapslid François de Kaars-

gieter zette in 1699 de activiteiten van het genootschap op een rijtje en begint zijn uit-

eenzetting met de mededeling, dat het genootschap werd opgericht om nva en ‘In

magnis voluisse sat est’ ‘na den Lauwerkroon te dingen.’57 Het genootschap functio-

neerde als netwerk van auteurs uit verschillende steden,waaronder zelfs een lid uit Zee-

land.58 ‘Constantia et Labore’kreeg evenals ‘Inmagnis voluisse sat est’ echter nauwelijks

voet aan de grond in de Schouwburg. Zo wezen de Schouwburgdirecteuren in 1698 het

kluchtige Arlekijn in de Elizeesche Velden af omdat het ‘vol schemp scheuten en steekreede-

nen zonder moraal was’.59 Vervolgens zocht het genootschap buiten de stadsgrenzen

zijn geluk en wist de toneeltroep van Van Rijndorp te bewegen, deze vertaling uit het

Frans in Den Haag en Leiden op te voeren.

Enoch Krook, souffleur en later toneelmeester van de Amsterdamse Schouwburg,

schreef met Daniël Kroon een groot aantal (gelegenheids)stukken onder de naam ‘Door

yver bloeid de kunst’, die begin achttiende eeuw in de Schouwburg werden vertoond. In

deze populaire spektakelwerken maakte het tweetal veelvuldig gebruik van het door

nva zo verfoeide kunst- en vliegwerk. Achter de spreuk ‘Door yver bloeid de kunst’

scholen alleen Krook en Kroon.60 Op papier bestond er een groot aantal ‘genootschap-

pen’, terwijl het eigenlijk ging om schuilnamen voor niet meer dan één of twee auteurs.

In de periode 1700-1750 zijn er zestien van dergelijke spreuken bekend.61

In de eerste decennia van de achttiende eeuw was er in Amsterdam nauwelijks spra-

ke van een georganiseerd literair leven in gezelschapsverband. Een uitzondering hierop

is ‘Ars usu juvanda’ (Kunst behoeft oefening), een gezelschap bestaandeuit een zestal au-

teurs, dat tussen 1733 en 1743 dichtwerken en toneelstukken vervaardigde. Voor zover

bekend, is slechts één toneelstuk van ‘Ars usu juvanda’ ooit in de Amsterdamse Schouw-

burg opgevoerd.62 Evenals ‘Constantia et Labore’ en ‘In magnis voluisse sat est’ lijkt dit

gezelschap zich vooralmet het vertalen vanFranse stukken te hebben beziggehouden.63

In 1748 werd tenslotte ‘Concordia et Libertate’ opgericht, dat met name in de tweede

helft van de achttiende eeuw een belangrijke rol in deAmsterdamse literaire wereld zou

gaan spelen, niet alleen als toneelgenootschap, maar ook als organisator van redevoe-

ringen over verschillende onderwerpen op het gebied van kunst en wetenschap.64

2.2.2 Beeldende kunst

Amsterdam genoot, evenals een aantal andere steden in de Republiek, grote internatio-

nale roem op het gebied van de schilderkunst, een roem die vele male groter was dan die

van de Amsterdamse poëten. Toch profiteerden de Amsterdamse kunstenaars in de late

zeventiende en vroege achttiende eeuw nauwelijks van die goede naam. In de stad werd
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bijna alleen nog buitenlandse en zeventiende-eeuwse kunst verhandeld. De kunsthan-

del bloeide, maar eigentijdse Amsterdamse kunstenaars hadden daar dus nauwelijks

baat bij. De grote vraag naar schilderkunst in de vroege zeventiende eeuw had geleid tot

een overproductie,waardoor demarkt nog tot ver in de achttiende eeuw verzadigd bleef

door het aanbod van ouderewerken.De schilder en theoreticus Samuel vanHoogstraten

vond dat aan deze situatie iets moest veranderen en wendde zich in 1678 daartoe tot de

overheid, die het in zijn ogen had nagelaten, om kunst uit de Republiek bij verzame-

laars en staatshoofden onder de aandacht te brengen.Hij wees de stedelijke en geweste-

lijke bestuurders op het grote economische belang van de kunsten voor het welvaren

van de Republiek.65

Vanaf het begin van de achttiende eeuw stelde het Amsterdamse stadsbestuur zich

inderdaad actiever op ten aanzien van de beeldende kunsten. Zo stonden de burge-

meesters toe dat enkele genootschappen van kunstenaars de zogeheten ‘kunstkamer’

in het stadhuis benutten voor hun activiteiten.66 In 1718 boden zij de kunstschilder Jan

Wandelaar de gelegenheid, om een ruimte boven de Leidsepoort als kunstkamer te

gebruiken. Bernard Picard en Jacob de Wit hebben hier kort les gegeven en in de

tweede helft van de achttiende eeuw zou het gebouw officieel dienst gaan doen als

Stadstekenacademie.67 Daarnaast waren er verschillende stedelijke instanties zoals de

Amsterdamse Schouwburg die kunstenaars met enige regelmaat opdrachten verschaf-

ten. Gerard de Lairesse was een van hen. Hij is vooral bekend geworden door zijn Groot

Schilderboek (1707), een theoretisch geschrift over de schilderkunst. In dit werk bepleit

hij een nieuwe oriëntatie op de kunst volgens duidelijke en rationeel vastgestelde

regels, zoals de eenheid van handeling en een natuurlijke uitbeelding van emoties,

regels die overeenkomen met die van ‘Nil Volentibus Arduum’ voor het toneel.68 De

Lairesse onderhield goede contacten met enkele leden van dit genootschap, zoals

Andries Pels.69

In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw vervaardigde De Lairesse zijn eerste de-

cors in opdracht van de Schouwburg. Hij maakte deze decors voor verschillende toneel-

genres, zowel voor spektakelstukken en blijspelen als voor treurspelen.70 De Lairesse

was in zijn tijd de bekendste maar zeker niet de enige decorschilder in Amsterdam. In

een inventarisatie van de Schouwburgdecors uit 1688 vinden we een aantal onbekende

namen als die van Christoffel Lubienietzki, die meerdere decors schilderde, evenals die

van Steven Vennekool.71 Vennekool werkte vaker in opdracht van het stadsbestuur. Zo

ontwierp hij het vuurwerk op de Dam dat werd afgestoken ter ere van de ontvangst van

de Russische tsaar in 1697. Ook voerde hij enkele architectonische projecten in opdracht

van de overheid uit.72

De particulieren die in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw de Schouwburg

pachtten, verleenden een groot aantal opdrachten aan Vennekool en zijn collega Daniël

Stalboorn ten behoeve van de spektakelstukken van Govard Bidloo.73 Voor de productie

van Vondels Phaëton in de bewerking van Bidloo bijvoorbeeld, waren maar liefst vijftig

nieuwe schermen nodig.74 Behalve decors voor speciale voorstellingen waren er ook de-

corstukken die jarenlang in gebruik bleven. Zo beschrijft de Amsterdamse historie-

schrijver Jan Wagenaar, hoe in 1765 ‘Het Bosch’ van Christoffel Lubienietzki, een decor

uit 1687/88, werd hergebruikt voor een nieuw decor.75 Sommige decors gingen kenne-

lijk decennialang mee, zoals ook de ‘Oude Hofgaandery’ van De Lairesse, die tot de

Schouwburgbrand van 1772 in gebruik bleef.76
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Een andere bekende decorschilder naast De Lairesse was Cornelis Troost.77 Troost

was tussen 1718 en 1724 bovendien actief als toneelspeler aan de Amsterdamse Schouw-

burg, samen met zijn vrouw Anna Maria van Duyn.78 Zijn interesse voor het toneel

blijkt daarnaast uit het grote aantal toneelscènes, dat hij in de jaren twintig en dertig

van de achttiende eeuw heeft afgebeeld. De afbeeldingen zijn duidelijk geïnspireerd

door Troosts ervaringen met de Amsterdamse toneelpraktijk. Grote bekendheid kregen

met name zijn blijspelillustraties, die in veel gevallen in drie, vier of nog meer versies

overgeleverd zijn. Bekende ‘hits’ uit het Amsterdamse toneelrepertoire beeldde Troost

opvallend vaak af, zoals scènes uit Jan Klaasz of Gewaande dienstmaagd uit 1682 door Tho-

mas Asselijn, waarvan verschillende schilderijen, pastels en tekeningen bewaard geble-

ven zijn.79

Deze korte bespreking van de Amsterdamse decorschilders laat zien, dat zowel be-

kende als minder bekende kunstenaars profiteerden van de aanwezigheid van een pu-

bliek theater in de stad. Een befaamd kunstenaar als Troost kon aan dergelijke opdrach-

ten van de Schouwburg goed verdienen.Voor het decor ‘De Nieuwe Hofzaal’ kreeg hij in

totaal 2500 gulden. Een fors bedrag, zeker als we ons realiseren dat de directeuren van

de Schouwburg ‘slechts’ vijfhonderd gulden per jaar betaald kregen.80 De hoogte van

deze vergoedingen verklaart, waarom de Schouwburgdirecteuren behoedzaam waren

met het verstrekken van nieuwe opdrachten, en waarom oude decors zo lang in gebruik

bleven. Voor de gelukkigen die een opdracht kregen, bood de Schouwburg een podium

om hun vaardigheid in het schilderen aan het Amsterdamse publiek te tonen.

2.2.3 Muziek

Amsterdam genoot, geheel in tegenstelling tot Hamburg, nauwelijks enige faam als

muziekstad. Dit neemt niet weg dat de stad ten aanzien van de uitgave van bladmu-

ziek en de organisatie van openbare concerten vooruit liep op veel andere grote steden

in Europa. Amsterdam heeft een oude concerttraditie, die teruggaat tot de eerste open-

baar toegankelijke niet-liturgische orgelbespelingen in de Amsterdamse kerken uit de

zestiende eeuw.81 In 1643 werd de Amsterdamse Schouwburg voor het eerst behalve

voor toneelopvoeringen ook voor (afzonderlijke) concerten benut. Tijdens het zomer-

reces van de Schouwburg in 1662 werd het gebouw opnieuw voor muziekvoorstellin-

gen gebruikt. Rond het begin van de achttiende eeuw vonden er op verschillende loca-

ties in de stad met een steeds grotere regelmaat openbare muziekopvoeringen plaats.82

Er bestond echter geen muziekcollege dat betaald werd door de stad, maar wel een

aantal particuliere collegia musica, die ook in het openbaar optraden, zoals in de Klove-

nierdoelen (Doelenzaal).83 Zo ontstond er betrekkelijk vroeg een stedelijke concert-

traditie, wat een aantal bekende en minder bekende musici uit het buitenland naar de

stad lokte.84

Niet alleenbij concerten,maar ook tijdensde reguliere toneelopvoeringenwerd er in

de Schouwburg veelvuldig gebruik gemaakt van muziek, wat een voortzetting was van

de oudere Rederijkerstraditie om toneelspel met muziek te combineren.85 De Schouw-

burgmuzikanten verzorgden bijvoorbeeld muzikale intermezzo’s tussen de bedrijven

door en begeleidden de zang en dans van de toneelspelers. Vanaf de heropening van de

Schouwburg in 1678verzorgdeeenkleinensemblevanmaximaal tienmuzikantenonder
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leiding van een muziek- of orkestmeester de muziek bij de toneelstukken.Diverse voor-

aanstaandeAmsterdamsemusici encomponistenzijn tussen 1690en 1750voorkortereof

langere tijd Schouwburgmuzikant geweest, zoals Hendrik Anders, Antoine Pointel, Ni-

colas Ferdinand le Grand, Johan Philips Heus, Willem de Fesch en Servaas de Konink.86

InAmsterdam bestond er een levendige liedcultuur en verschenen in groten getale lied-

bundels in druk. Veel van deze liederen werden gezongen in de Schouwburg en kregen

daardoor een grote bekendheid.87 Het overvloedig gebruik van muziek gold echter niet

voor alle toneelgenres. In de klassieke tragedie beperkte het gebruik van muziek zich

overwegend tot de koren en de reien.88 De toneelhervormers van ‘Nil VolentibusArduu-

m’ waren van mening dat de inzet van muziek op het toneel tot een minimum beperkt

moestworden, bijvoorbeeld als opvulling tussen de bedrijven door.89

Nog voorafgaande aan de officiële heropening werd in 1677 voor het eerst een opera

in de Schouwburg opgevoerd: Isis van Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Het toneeloffen-

sief van ‘Nil Volentibus Arduum’ verhinderde na 1677 een snelle doorbraak van het vol-

ledig gezongen muziektheater in Amsterdam. De theaterondernemer Dirck Strijcker

probeerde in de jaren 1680-1681 aan de vraag naar opera’s tegemoet te komen met de

bouw van een theater aan de Leidsegracht.90 In 1685 ondernam David Lingelbach een

vergelijkbare onderneming in Buiksloot aan de andere kant van het IJ.91 Nadat de leden

van nva uit het Schouwburgbestuur verdwenen waren, verzorgde Govard Bidloo to-

neelopvoeringen in de Schouwburg die rijkelijk voorzien waren van dans, kunst- en

vliegwerken, vertoningen (tableaux vivants) en natuurlijk: muziek. In 1686 schreef hij

een eerste Nederlandstalige opera met de titelOpera op de zinspreuk ‘Zonder spijs enwijn kan

geen liefde zijn’. In datzelfde jaar volgde een aantal opvoeringen van opera’s van Lully met

teksten van Quinault. Operisten uit Den Haag verzorgden in 1690 nog opvoeringen van

Franse opera’s in de Schouwburg.92 Deze verschillende experimenten op het gebied van

de opera liepen meestal uit op een financieel fiasco, hetgeen de directeuren ervan weer-

hield om nog langer volledig gezongen opera’s te programmeren. Nederlandse zang-

spelen met elementen uit de opera, zoals aria’s met basso continuo begeleiding, bleven

daarentegen ook na 1690 op het repertoire staan.Dergelijke zangspelen werden ook wel

als opera’s aangeduid, zoals het populaire De vrijage van Kloris en Roosje, een kluchtig

zangspel dat in 1688 voor het eerst en vanaf 1707 jaarlijks in december als naspel bij Von-

dels Gysbrecht van Aemstelwerd opgevoerd.

Enkele van de muzikale intermezzo’s uit het Amsterdamse toneelrepertoire werden

uitgegeven ten behoeve van particuliere opvoeringen in meer huiselijke kring, zoals de

muziek van Hendrik Anders en Servaas de Konink.93 De uitgave van bladmuziek was in

Amsterdam een lucratieve bezigheid. Een van de meest succesvolle muziekuitgevers

was Estienne Roger, die zijn bladmuziek in heel Europa verkocht en contacten had met

componisten en boekverkopers uit verschillende Europese landen. Hij zorgde in be-

langrijke mate voor de verspreiding van Italiaanse muziek over heel Europa. In Amster-

dam werd bijna meer muziek van Italiaanse bodem uitgegeven dan in Venetië.94 Veel

muziek die Roger uitgaf was ensemblemuziek, onder meer van Arcangelo Corelli, Jean-

Baptiste Lully en Johann Christian Schickhardt. De uitgeversmarkt in Amsterdam was

hiermee in hoge mate gericht op het musiceren in kleine kring, bijvoorbeeld in de huis-

kamers van de gegoede burgerij, die zich hetmusiceren, het kopen van instrumenten en

bladmuziek en het inhuren van een muziekmeester kon permitteren.
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2.3 Amsterdamse Schouwburg 1675-1750

2.3.1 Organisatie

De bouw van de Amsterdamse Schouwburg aan de Keizersgracht naar een ontwerp van

de architect Jacob van Campen geschiedde in 1637 in opdracht van het Burgerweeshuis

en het Oudemannen- en -vrouwenhuis. De twee instellingen betaalden respectievelijk

tweederde en eenderde deel van de kosten voor de bouw van het nieuwe theater, dat in

1638 werd geopend. De winst van de toneelvoorstellingen werd volgens diezelfde ver-

deelsleutel over de twee Godshuizen verdeeld. De regenten van de Godshuizen waren

de eigenaren, maar het bestuur van de Schouwburg werd aangesteld door de burge-

meesters. In 1680 bepaalden de burgemeesters dat ook het beheer in handen van de

Godshuizen kwam. De regenten van die twee instellingen hadden hier zelf op aange-

drongen, omdat onder bestuur van de door de burgemeesters aangestelde directeuren,

de inkomsten van de Schouwburg sterk gedaald waren.95 Het beheren van de Schouw-

burg kostte de regenten echter teveel tijd, zodat zij besloten dit aan een aantal private

investeerders uit te besteden, een groep die in deze studie ook wel als ‘pachters’ zal wor-

den aangeduid. Deze pachters betaalden een vaste huursom aan het Burgerweeshuis en

het Oudemannen- en -vrouwenhuis en mochten de (eventuele) winst in eigen zak ste-

ken. In 1688 beëindigden de laatste pachters hun contract en lieten de Schouwburg in fi-

nanciële wanorde achter, waarna de Godshuizen besloten het heft weer in eigen hand te

nemen.96

Vanaf 1688 bestuurden vier regenten de Schouwburg. Zij waren als ‘directeuren’ of

‘assistenten’ direct door de regenten van de Godshuizen aangesteld.97 De regenten

vormden altijd nog het officiële Schouwburgbestuur, maar besteedden het beheer nu

uit aan genoemde directeuren, in plaats van particuliere investeerders. Bij de bespre-

king van de nieuwe programmering, die wekelijks op vrijdag drie weken van te voren

werd vastgesteld, waren, naast de directeuren, ook de voor de Schouwburg verantwoor-

delijke Godshuisregenten aanwezig.98 De directeur Joan Pluimer drukte een belangrijk

stempel op het bestuur van de Schouwburg in deze periode. Pluimer had veel oog voor

de representatieve functie van het theater en ontving politieke gasten in de Schouwburg

steevast met een door hem vervaardigde ‘aanspraak’, een op dicht gestelde welkomst-

groet. In 1691 werd het Schouwburgbestuur gehalveerd en bleven er twee directeuren

over. De regenten van de Godshuizen waren zeer tevreden over deze beheersvorm, die

dan ook in 1699 in een resolutie werd vastgelegd.99

De Schouwburg leverde niet alleen geld op voor het stedelijke wees- en bejaarden-

huis. Iedereen die bij het beheer van de Schouwburg en de opvoering van stukken be-

trokken was, kreeg voor die diensten betaald. Alleen de toneelauteurs kregen geen geld

voorhunwerk,maar genotenwel het voorrecht gratis de voorstellingen temogenbezoe-

ken.Bekendeauteurskregen somseen speciale opdracht tothet schrijvenvan stukkenen

werdendanbeloondmet een (bescheiden) vergoeding.Overdewijze vanopvoeringof de

wijze waarop de teksten in druk werden verspreid, hadden zij nauwelijks zeggen-

schap.100 De toneelteksten mochten alleen bij de vaste Schouwburgdrukker worden ge-

drukt (achtereenvolgens Jakob enKatharina Lescailje,DirkRank,DavidRuarus en Izaak

Duim), die ook de opbrengsten van de verkoop ontving.Een uitgever kon besluiten voor

een bepaalde publicatie een privilege aan te vragen bij de Staten van Holland en West-
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Friesland, als bescherming tegen roofdrukken. Het kunstgenootschap ‘Nil Volentibus

Arduum’ besloot daartoe in 1677. In 1684 volgden de Schouwburgdirecteuren dit voor-

beeld met een privilege op de uitgave van álle toneelstukken die in de toekomst in de

Schouwburg zouden worden opgevoerd. De directeuren konden de Schouwburgdruk-

ker zo verplichten ombepaalde veranderingen in een tekst aan te brengen.101

De uitvoerenden, zoals de toneelspelers, dansers en muzikanten, waren contractu-

eel in dienst van de Schouwburg. Een van de acteurs was tevens kastelein en zorgde voor

het schoonmaken en onderhouden van de Schouwburg. Een andere acteur had als to-

neelmeester de taak om zaken op het toneel aan te kondigen en toezicht te houden op

de acteurs en de naleving van de reglementen. De orkestmeester gaf leiding aan het

Schouwburgensemble en de balletmeester ontwierp balletten en dansen en leerde de

spelers een goede houding tijdens het spelen aan te nemen. Verder was een aantal men-

sen aangesteld voor de aanschaf en het opbergen van kostuums, het kleden van de ac-

teurs, het verzorgen van de kapsels van de acteurs en actrices en het maken van pruiken.

De machinist verzorgde de uitvoering van het kunst- en vliegwerk, het verschuiven van

panelen en het ontsteken van eventueel vuurwerk.Ookwas er iemand aangesteld ombij

de deur toegangsbewijzen (‘lootjes’) te verkopen.102

2.3.2 Doelstellingen

Vanaf de oprichting van de Schouwburg is er veel geschreven over de gewenste doelstel-

lingen van het Amsterdamse toneel, met name naar aanleiding van het toneeloffensief

dat in de jaren zestig van de zeventiende eeuw op gang werd gebracht door het ge-

noemde kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’. In de contemporaine geschriften

over de (gewenste) doelstellingen van het Amsterdamse toneel keert steeds het horati-

aanse begrippenpaar ‘lering en vermaak’ of ‘stichting en vermaak’ terug.103 De geschrif-

ten van nva waren in hoge mate bepalend voor de verdere invulling van deze twee be-

grippen. Onder lering verstond dit genootschap: 1) Verbetering van de zeden, door de

deugd te belonen en de ondeugd te straffen. 2) Tonen hoe men wijs en voorzichtig dient

te handelen. 3) Oefening van de taal. 4) Kennis van de geschiedenis.104

Een belangrijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de lering in het treurspel

en in het blijspel. De toeschouwer van een treurspel werd geconfronteerd met helden

die hoog boven hem verheven waren, een confrontatie die tot ‘zedelijke verheffing’ bij

de toeschouwer moest leiden.105 Bij het zien van kluchten en blijspelen werden de toe-

schouwers daarentegen met meer alledaagse levenslessen geconfronteerd. In een ge-

dicht naar aanleiding van het honderdjarige jubileum van de Schouwburg beschrijft

Frederik Duim het blijspel als een ‘Schildery van burgerlyke dingen’:

‘Van Zeedelessen, en gebreken, in dien staat,

’t Zy in het huisbestier, als buitens huis, op straat, [...]

Dus slaatme, al speelende, niet om te kwetsen, wonden,

Maar, om te zuiveren de zweer, der burger zonden, [...].’106

Een bijkomend voordeel van het theaterbezoek was bovendien, dat de bezoeker in het

theater niet alleen geconfronteerd werd met zijn eigen ‘burgerzonden’,maar bovendien
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even ‘van de straat’ was. De bezoekers van de Schouwburg werden vermaakt met een

‘eerzaam tijdverdrijf’ dat hen ervan weerhield, zich in hun ‘ledigheid’ over te geven aan

andere meer onzedige vormen van vermaak:

De Ledigheit, gewoon slegts steenen af te slypen,

En boomen aan de vest te tellen, zich vergrypen

In Dobbel, Dronkenschap, lichtvaardige ydelheit,

(Waar toe de Ledigheit den dert’le Mensch verleit;)

Word hier van afgewent, door speelende te leren,

Hoe ’t hart van Ondeugt, zich, tot de ed’le Deugt moet keren;

Dus vindme in ’t Speeltoneel zyn tydtvedryf en lust.’107

Behalve als ‘burgerschool’ inmorele zin functioneerde de Schouwburg als taal- en dicht-

school,waar getrachtwerdhetNederlands zo zuivermogelijk als literaire taal toe te pas-

sen.108 Met de Schouwburg bezaten de toneeldichters letterlijk een podium dat kon die-

nen om met de vertoning van in artistiek en moreel opzicht ‘superieure’ toneelstukken

elkaar de loef af te steken. De leden van ‘Nil Volentibus Arduum’ bijvoorbeeld voorza-

gen bestaande toneelwerken van commentaar en produceerden zonodig eigen

(her)vertalingen van Franse stukken, om de toneelkunst te verbeteren.109

Het begrip ‘lering’ kon echter ook betrekking hebben op het verwerven van histori-

sche kennis. Duim wees in 1738 op het leerzame karakter van het toneel voor de jeugd,

die ‘[...] in ’t Spels Taf’reel zou zien, / Wat voormaals is geschiet, en heden kan geschiên;

[...].’110 De politieke geschiedenissen uit het verleden, zoals die met name in het treur-

spel werden behandeld, boden de toeschouwer inzicht in allerlei politieke dilemma’s

van historische helden.111 Hunheldendadenmaakten duidelijk hoe een regeerder ook in

moeilijke omstandigheden hetwelzijn van de onderdanen en de politieke vrijheid voor-

op diende te stellen en tegen machtswellust (‘staatszucht’) diende te strijden.Dergelijke

lessen waren van belang voor de Amsterdamse regenten zelf, maar ook voor de burgers,

die aan de hand van historische voorbeelden het beleid van hun bestuurders konden

toetsen. 112

De politieke functie van de Schouwburg beperkte zich niet tot het tonen van poli-

tieke heldendaden op het toneel. De Schouwburg was een culturele instelling van for-

maat, die bekendheid genoot in de stad en ver daarbuiten.Niet alleen rijke Amsterdam-

mers kwamen het theater bezoeken, maar ook veel ‘kleine burgers’ van het omliggende

platteland kwamen in vakantietijd op het theatervertier af.113 De machthebbers in Am-

sterdammaakten gebruik van deze grote culturele uitstraling die de Schouwburg bezat.

Politieke vieringen, hoofdzakelijk betrekking hebbend op een pas gesloten vrede, gin-

gen vergezeld van een gelegenheidsopvoering in de Schouwburg. Het gebruik van de

Schouwburg als politiek instrument lag gevoelig. Andries Pels van ‘Nil Volentibus Ar-

duum’ bijvoorbeeld bekritiseerde in zijn Gebruik én misbruik des tooneels het gebruik van

theater voor propagandistische doeleinden.

Het bijbrengen van een politieke of algemene moraal was een belangrijke functie

van de Schouwburg; godsdienstige lessen daarentegen waren vanaf 1678 officieel verbo-

den.114 De gereformeerde predikanten in Amsterdam beschouwden het vertonen van

bijbelse geschiedenissen in de Schouwburg als een bezoedeling van Gods woord. Popu-

laire toneelstukken als de Gijsbrecht van Aemstel werden ontdaan van iedere verwijzing
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naar God en godsdienst.115 Het woord van God was een serieuze zaak en het gaf in de

ogen van de predikanten geen pas, het theater naar het voorbeeld van de jezuïeten voor

godsdienstige doelen te benutten. Bij deze klerikale afwijzing van theater als opvoe-

dend medium speelde antipapisme op de achtergrond zeker een rol. Het weren van

godsdienstig toneel kan als een poging beschouwdworden de stadAmsterdamverder te

‘reformeren’.

Dewinst van de Schouwburgwerd, als gezegd, verdeeld over het stedelijkeweeshuis

en het bejaardenhuis. In contemporaine geschriften wordt deze charitatieve functie van

het theater vaak genoemd en geroemd, bijvoorbeeld door auteurs die hun toneelstuk-

ken opdragen aan de regenten van de twee instellingen, de hoop uitsprekende dat het

stuk veel voordeel zal brengen aan wezen en bejaarden. De financiële belangen waren

groot. Ruim vijftien procent van de totale inkomsten van het Burgerweeshuis was in

1678 afkomstig van de Schouwburg.116 Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de regen-

ten van de Godshuizen groot belang hechtten aan de continuering van de Schouwburg-

activiteit, nadat het theater in de jaren 1672-1677 en 1747-1749 gesloten was. Zij dron-

gen toen op snelle heropening van de Schouwburg aan omdat zij anders te veel inkom-

sten zouden derven. Door de relatie van de Schouwburg met de Godshuizen als chari-

tatieve instellingen te benadrukken, werd de commerciële functie van het stedelijke

theater veelvuldig verbloemd. Tijdens het Schouwburgjubileum van 1738 bijvoorbeeld

dansten ouderen en wezen op het toneel om het honderdjarige bestaan van de

Schouwburg te vieren.117 De Schouwburg werd dit keer niet alleen gepresenteerd als

37

Wezen en bejaarden op de Amsterdamse bühne. De-

tail van de decorprent ‘De berg van Parnas’ uit

Eeuwgetyde van Jan deMarre, Amsterdam 1738.

Vermoedelijk gemaakt door Jan Punt. Ingekleurd

exemplaar afkomstig uit een van de bundels ter ere

van het eeuwfeest van de Schouwburg (Universi-

teitsbibliotheek Amsterdam, signatuur Hs. XXI B

26).



achter de schermen van het stadstoneel

instituut om te stichten en vermaken, maar ook als beschermer van weeskinderen en

ouden van dagen:

‘Tot nut der ouderlooze Jeugd. [...]

Zo lang Apol de Kunst beschut,

En wy door nutten Yver blaaken.

Dus kan het hoog Tooneel en stichten en vermaaken,

En strekt den ouden Stok ten nut.’118

Niet altijd kwamen de opbrengsten van de Schouwburg volledig ten goede aan de cha-

ritatieve instellingen. In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw verhuurden zij de

Schouwburg immers aan particuliere investeerders. Ook deze investeerders deden er

echter alles aan om te vermijden dat het theater als commerciële instelling bekend zou

komen te staan en kozen voor het beeld van de Schouwburg als beschermer van wezen

en ouden van dagen.
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3.1 Profiel van de stad

3.1.1 Politiek

Officieel voerde de keizer in Wenen het bewind over de Duitse rijksstad Hamburg. De-

ze politieke binding met Wenen waarborgde de stedelijke vrijheden van Hamburg, om-

dat die niet door een van de Duitse rijksvorsten beknot konden worden. Slechts bij offi-

ciële gelegenheden, zoals de inhuldiging van een nieuwe keizer te Wenen, diende het

stadsbestuur zijn afhankelijkheid aan het keizerlijke bewind te betonen en daarnaast

was het verplicht tot betaling van een financiële afdracht aan de keizer. De autonomie

van de rijkssteden hield onder meer in, dat zij, evenals de Duitse rijksvorsten, zelf be-

lasting mochten heffen en recht mochten spreken. De uitvoerende macht in de rijksste-

den was in handen van een stadsraad (Rat). Deze raad hoefde alleen verantwoording af

te leggen aan de burgerij en de keizer.1

De Hamburgse burgerij was vertegenwoordigd in de zogeheten Erbgesessene Bürger-

schaft, die besluiten van de raad moest goedkeuren (zie Bijlage 2).2 Een selecte groep

Hamburgers mocht aan deze vergaderingen deelnemen. Dit was voorbehouden aan

niet-adellijke en lutherse burgers die een huis of een stuk land in de stad bezaten.De ge-

hele Bürgerschaft vergaderde ten minste elk kwartaal tijdens de zogeheten Konventen.

Drie ‘burgerlijke colleges’ – de colleges van ouderlingen (Oberalten), diakenen (Diakonen)

en subdiakenen (Subdiakonen) –, bestaande uit afgevaardigden van de vijf Hamburgse

kerkdistricten (Kirchspiele), riepen deze Konventenbijeen.De raad, geleid door vier burge-

meesters, zorgde voor de eigen opvolgers, die echter geen familie mochten zijn van de

zittende raadsleden.3 Het bestuur van verschillende stedelijke organisaties, als de stads-

apotheek, de bank en de beurs, werd samengesteld uit leden van de raad en de Bürger-

schaft samen.4 Deze Deputationenwaren echter niet zelfstandig in het nemen van beslui-

ten en moesten altijd verantwoordelijkheid afleggen aan raad en Bürgerschaft.

De keizer greep zelden in bij binnenstedelijke conflicten. Alleen als er langdurig

sprake was van ongehoorzaamheid aan het keizerlijk gezag, stuurde de keizer een com-

missie naar de rijksstad om te bemiddelen in het conflict, eventueel ondersteund door

militair ingrijpen.5 Een conflict tussen deHamburgse raad en de Bürgerschaft in 1686 ver-

zwakte, ondanks de bemiddeling van een dergelijke commissie, de autoriteit van de ste-

delijkemagistraat zodanig, dat de stadmet een bezetting door deDenen bedreigdwerd.

Troepen uit Brandenburg moesten aanrukken om in naam van de keizer orde op zaken

te stellen. De twee aanvoerders van het oproer werden gevangen genomen en beschul-

digd van hoogverraad.6 In 1691 herleefde het verzet tegen de raad, een strijd die werd

verhevigd door het kerkelijke conflict tussen luthers-orthodoxen en piëtisten.De keizer

benoemde een nieuwe commissie in 1696, maar zonder het gewenste effect, de onenig-

heden tussen raad enBürgerschaft leefden voort.7 Uiteindelijk zag de raad zich in 1699 ge-
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noodzaakt te capituleren voor de opstandigen. De keizerlijke commissie keerde huis-

waarts. De opstandige partij eiste dat de raads- en burgervergaderingen voortaan voor

ieder lid van de lutherse gemeente toegankelijk werden en niet slechts voor hen die de

Erbgesessenheit bezaten. Bovendien werd de macht van de burgerlijke colleges ingeperkt.

Naar demening van de burgers hadden deze afgevaardigden namelijk veel te veelmacht

in verhouding tot de burgervergadering zelf.8

Een nieuwe golf van verzet tegen de raad volgde in het jaar 1707.9 In februari 1708

wisten de opstandigen te bereiken dat maar liefst zeven raadsleden werden afgezet. Te-

gen alle gewoonten in bezette de Bürgerschaft de vacante plaatsen in de raad met eigen

mensen.De keizerlijke gezant inHamburg,DamianHugo von Schönborn, vroeg de kei-

zer in te grijpen, hetgeen gebeurde op 13 mei 1708.10 De keizerlijke troepen rukten op

naar Hamburg. Engelse en Nederlandse diplomaten wisten uiteindelijk te bereiken dat

zij ook daadwerkelijk, onder het voorwendselHamburg opnieuw tegendeDenen te ver-

dedigen, de stad binnentrokken. De twee aanvoerders van het oproer werden gedwon-

gen de stad verlaten. In 1712 werden alle oude rechten van de raad hersteld.11 Vanaf dat

moment startten de onderhandelingen over het zogehetenHauptrezeß, waarmee de rust

in de stad hersteld zou moeten worden. De officiële publicatie van het reces liet echter

lang op zich wachten en leidde tot een langslepend conflict tussen Hamburg en Wenen.

De leden van de burgerlijke colleges stoorden zich vooral aan het daarin opgenomen

Priesterreglement, dat de stedelijke onafhankelijkheid inzake kerkelijke kwesties zou in-

perken. In 1719 liep deze oppositie tegen het keizerlijke bewind uit op een bestorming

en verwoesting van de katholieke kapel in het huis van de keizerlijke gezant Kurtzrock.

Een nieuwe keizerlijke commissie die hierna werd ingesteld, bleek niet in staat de rela-

tie tussen Hamburg en Wenen te herstellen; na dit conflict bleven de verhoudingen dan

ook lange tijd sterk bekoeld.12

Omdat de stad nauwelijks enige politiek-militaire macht bezat, was zij een makke-

lijke prooi voor vijandige buurlanden. De keizerlijke troepen, die Hamburg in principe

zouden moeten beschermen, waren niet altijd in de buurt. De grootste bedreiging

vormden de Denen. Gedurende de zeventiende eeuw maakte de Deense koning regel-

matig aanspraak op de stad Hamburg. In 1699 liet hij die aanspraken varen, omdat hij

de steun van de keizer nodig had in de oorlog tegen Frankrijk. Hamburg moest echter

jaarlijks met geld over de brug komen om zijn onafhankelijkheid van Denemarken te

kunnen waarborgen.13 Pas in 1768 zou Denemarken de positie van Hamburg als rijks-

stad officieel erkennen.

Denemarken had een grote invloed op Hamburg omdat de buurstad Altona, direct

tegen de Hamburgse stadsgrenzen gelegen, onder Deens bewind stond. Uit angst voor

een te grote invloed van de Denen op het Elbegebied hechtten de omringende rijkssta-

ten veel belang aan de soevereiniteit van Hamburg als vrije rijksstad. Een belangrijke

bondgenootwas in dat opzicht Brandenburg-Pruisen.Deze staat had belang bij een goe-

de verbinding met de Noordzee voor kooplui uit de mark Brandenburg. Regelmatig

stuurde de keurvorst (later koning in Pruisen) diplomatieke of militaire hulp aan Ham-

burg. Goede contacten waren er ook met Brunswijk-Wolfenbüttel, dat eveneens belang

had bij de neutraliteit van het nabijgelegen Hamburg.Het hertogdom Holstein-Gottorf

werd evenals Hamburg vaak door Denemarken bedreigd. Hertog Christian Albrecht

verbleef in de jaren 1675-1679 en 1684-1689 in ballingschap in Hamburg omdat een deel

van zijn hertogdom door de Denen was bezet. Met de Deense aartsvijand Zweden had
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Hamburg een territoriale verbondenheid, omdat de Hamburgse dom en de daarbij ho-

rende landgoederen in en rond de stad eigendom waren van Zweden, als onderdeel van

het aartsbisdom Bremen. In 1715 kwam het aartsbisdom in handen van de Hannoverse

keurvorst, die vanaf 1714 ook koning van Engeland was.

Tegenover Frankrijk probeerde Hamburg zich in het belang van de handel neutraal

op te stellen, ook tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) tussen onder meer Frank-

rijk en Habsburg. Met het vredesverdrag van Baden in 1714 kon Hamburg met goed-

keuring van Wenen de banden met Frankrijk verder aanhalen.14 Hamburg onderhield

een moeizame relatie met Engeland en de Republiek. De aanwezigheid van een grote

kolonie Engelse en Nederlandse kooplieden maakte dat de stad vanouds nauwe banden

met die twee territoria onderhield. Er waren echter ook concurrerende belangen, het-

geen regelmatig handelsconflicten opleverde. De bestuurders zagen in dat een goede

verstandhoudingmet Engeland van groot belangwas voor de stad, belangrijker nogdan

de relaties met de Republiek. Zij investeerden daarom veel tijd in het aanhalen van de

banden met Engeland, een land dat in de achttiende eeuw in politiek en economisch op-

zicht steeds meer invloed verwierf.15

3.1.2 Religie

Bij de politieke troebelen inHamburg speelden religieuze en kerkelijke conflicten op de

achtergrond bijna altijd een rol. De geloofsstrijd tussen luthers-orthdoxen en piëtisten

hield de stad lange tijd in haar greep. Een deel van de stedelijke hoofdpredikanten was

van de piëtistische richting en een ander deel was luthers-orthodox, hetgeen conflicten

opleverde die menigmaal ook in de politieke gremia van Hamburg en op straat werden

uitgevochten.De piëtisten stonden een sterk op persoonlijke levensheiliging en vroom-

heid gerichte godsdienstige overtuiging voor. De groeiende macht en rijkdom van de

kleine groep kerkbestuurders in Hamburg stelden zij ter discussie, evenals de vele vor-

men van wereldlijk vermaak die deze overwegend luthers-orthodoxe predikanten oog-

luikend zouden toestaan, zoals in het geval van de Opera. De strijd rond de Hamburgse

Opera, die later nog uitvoerig aan de orde komt, laat zien tot welke spanningen deze re-

ligieuze verschillen in het laatste kwart van de zeventiende eeuw konden leiden. Gedu-

rende dezeOpernstreit zetten de piëtisten allemiddelen in omdeHamburgse politiek tot

een sluiting van het muziektheater te bewegen. Met de latere Priesterstreit, die geen di-

recte betrekking had op de Opera, laaide de politieke en sociale onrust in de stad op-

nieuw op.16

Naast de Lutherse Kerk bood Hamburg ruimte aan enkele andere geloofsgemeen-

schappen. Engelse protestanten mochten al vanaf 1611 hun eigen kerkdiensten organi-

seren.17 De gereformeerden in Hamburg met een Nederlandse, Franse of Pruisische her-

komst moesten daarentegen lange tijd hun heil zoeken in het DeenseAltona. Pas in 1716

werden gereformeerde godsdienstoefeningen onder bescherming van de Nederlandse

gezant in Hamburg toegestaan. De Franse calvinistische gemeente kreeg die toestem-

ming niet en zag zich gedwongen in Altona te blijven.18 Ook ten aanzien van pro-

testantse dissenters als mennonieten en quakers voerden de Denen in Altona een tole-

rantere politiek dan Hamburg, in de hoop op die manier kapitaalkrachtige kooplieden

naar de stad te lokken die zich anders in Hamburg zouden vestigen.19
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Rijke handelaren uit Portugal met een joodse achtergrond mochten zich vrijelijk in

Hamburg vestigen, maar het oprichten van een synagoge werd niet toegestaan. Aan het

tolereren van joden in de stad lagen voornamelijk economischemotieven ten grondslag.

De vermogende Portugese joden waren belangrijk voor de Hamburgse handel. De tole-

rante houding tegenover de joden stuitte een aantal Hamburgse predikanten tegen de

borst. Deze predikanten drongen erop aan dat de godsdienstvrijheid in Hamburg aan

banden gelegd zou worden. Zo ondervond de sefardisch-joodse gemeenschap regelma-

tig hinder van de Hamburgse Bürgerschaft, die haar met belastingmaatregelen en repres-

sie het leven zuur maakte. In 1710 werd er een Judenregelement opgesteld, waarin de rech-

ten van de Hamburgse joden werden vastgelegd. Zowel asjkenazische als sefardische

joden genoten de bescherming van de Hamburgse overheid, maar zij mochten hun

godsdienst alleen in huiselijke kring beoefenen.20

De rooms-katholieke minderheid in Hamburg kwam vanaf 1675 bijeen in een kapel

die onder bescherming stond van de keizerlijke gezant. De Hamburgse raad had hem

toestemming gegeven om daar rooms-katholieke missen te laten plaatsvinden. In 1718

dreigde als gezegd het conflict tussen Hamburg en Wenen te escaleren, zodat de anti-

keizerlijke en daarmee antipapistische sentimenten onder de lutherse burgers een hoge

vlucht namen, een vuurtje dat verder werd opgepookt door enkele lutherse predikan-

ten. Ondertussen was de keizerlijke gezant van zins om de rooms-katholieke kapel bij

zijn huis verder uit te breiden. Een woedende bevolking bestormde het huis van de ge-

zant en verwoestte de kapel. Het politieke conflict met Wenen liep naar aanleiding van

deze gebeurtenissen verder op en Hannover, Brunswijk-Wolfenbüttel en Pruisen
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moesten bemiddelen om een inval van keizerlijke troepen in Hamburg te voorkomen.

In 1722 was de ruzie weer bijgelegd en konden de rooms-katholieke erediensten in een

nieuwe kapel worden hervat.21

3.1.3 Economie

Evenals in Amsterdam hing de religieuze verscheidenheid in Hamburg samen met de

intensieve Europese handelscontacten.Hamburgwas een grote handelsstadmet een be-

langrijke stapelfunctie voor zowel de regionale als de internationale handel en werd in

de achttiende eeuw steeds dominanter. De stad gebruikte haar gunstige ligging aan de

Noordzee en politiek neutrale positie in het noorden om de economische betrekkingen

met andere Europese gebieden te behouden en zo mogelijk uit te breiden.22 Hamburg

was anders dan Amsterdam een stad in opkomst, wat duidelijk te zien is aan het stij-

gende aantal inwoners van ongeveer 50.000 tot 90.000 tussen 1680 en 1750.23 Dit laatste

cijfer is weliswaar nog niet de helft van de totale bevolking van Amsterdam, maar daar-

bij moet worden aangetekend dat de inwoners van de stad Altona (24.400 in 1780), en-

kele kilometers buiten de Hamburgse stadswallen gelegen, niet zijn meegeteld.24

Bijna de helft van de Hamburgse bevolking werkte in de nijverheidssector en

zeventien procent in de handel.25 De Hamburgse nijverheid raakte in de achttiende

eeuw langzaam in verval, ondanks het toenemende belang van Hamburg als Europese

stapelplaats. Enkele sectoren als de bierbrouwerij, katoendrukkerij, suikerbakkerij en

de tabaksfabricage behielden hun sterke positie.26 Als doorvoerhaven profiteerde

Hamburg ook in de zeventiende en achttiende eeuw nog volop van het Hanzenetwerk

waar zij deel van uitmaakte. Graan en hout werd via de Baltische steden en de Oost-

zeekust aangevoerd en in Hamburg verhandeld, bijvoorbeeld naar Nederlandse ste-

den.27 Ook de walvisvaart richting Groenland en IJsland was van groot belang voor de

Hamburgse handel. Vanwege die levendige negotie werd in 1558 te Hamburg de eerste

Duitse beurs opgericht. In de zeventiende eeuw breidde de stad haar contacten uit met

andere landen in Europa, zoals Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk, de Republiek,

Scandinavië en Rusland, en kwam langzaam de koloniale handel met onder andere

Barbados op gang.28

Frankrijk werd in de achttiende eeuw naast de Habsburgse gebieden een van de be-

langrijkste handelspartners van Hamburg. Vanuit Frankrijk werden via Hamburg wijn,

suiker, azijn, zout, fruit en koloniale waren verhandeld. Hamburg fungeerde voor

Frankrijk als overslagplaats voor de import van graan, hout, metaal en landbouwpro-

ducten uit Noordoost-Europa.29 De Republiek was een andere belangrijke handelspart-

ner. Naar Hamburg werden koloniale waren vervoerd en uit Hamburg gingen traditio-

neel producten als graan en hout richtingAmsterdam.De pogingen van de stad om zich

ookmet de koloniale handel te bemoeien,werden in deRepubliek echtermet argusogen

bekeken. Zo probeerde Hamburg in 1731 met het schip Apollo onder Pruisische vlag

handel met Oost-Indië en China te drijven. Engeland en de Republiek wilden deze in-

voer vanOost-Indische producten naarHamburg verbieden en dreigdenmet het sluiten

van de Elbe voor Hamburgse schepen.De keizer dwong Hamburg vervolgens de handel

met China en Oost-Indië te beëindigen.30

Hamburg had een sterke positie als centrum van het bank- en kredietwezen. Binnen
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deze sector werd het drukke betalingsverkeer geregeld dat met de handel gepaard ging.

Hierbij ginghet vooral ombetalingendie niet langermetmuntgeldmaar administratief

werden afgehandeld. Al snel groeide Hamburg uit tot een Europees centrum van geld-

handel.31 Door de zogeheten Commerzdeputierten, benoemd door de Hamburgse raad,

werd streng toegezien op de gang van zaken bij de bank, omdat vertrouwen in het bank-

wezenvanbelangwas voorde totaleHamburgsehandel. In juli 1720ontstonder inHam-

burg een speculatiegekte rondde verkoop van aandelen vande eerste commerciëleHam-

burgse verzekeringsmaatschappij,diebinnenenkeledagenwasopgericht enwaarinveel

mensen geld hadden geïnvesteerd. Dit veroorzaakte in Hamburg, evenals in andere Eu-

ropese steden, een beurskrach,waardoor veel kleine beleggers al hun geld verloren.32

Ondanks het feit dat Hamburg langzaam maar zeker haar positie als Europese sta-

pelplaats wist te vestigen, bleef een werkelijke economische opbloei nog lange tijd uit.

Dit hield verband met de politieke oproeren die de stad decennialang in hun greep hiel-

den. Ook de pestepidemie in de jaren 1713-1715 drukte zwaar op de Hamburgse econo-

mie. Hiernaast had de zogenaamde Währungsstreit van 1717-1736, een handelsstrijd tus-

sen Denemarken en Hamburg, een negatieve invloed op de economische ontwikkeling

van de stad.33 Pas vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw zou Hamburg econo-

misch gaan groeien, een explosieve groei die zich tot ver in de negentiende eeuw zou

voortzetten.34

Niet iedereen profiteerde van de economische welvaart in Hamburg. De stad kende

een grote groep armen.35 DeHamburgse diaconie probeerdemet het geld uit de zogehe-

ten Gotteskasten de nood van de armen in Hamburg te lenigen.36 In de achttiende eeuw

ging ook het stadsbestuur zich met het armenprobleem bemoeien. Naar het voorbeeld

van het Nederlandse rasphuis werd al in de zeventiende eeuw het Hamburgse Zuchthaus

opgericht om armen en bedelaars ‘op te voeden’ en aan het werk te stellen.37 In de jaren

twintig van de achttiende eeuw groeide de kritiek op deze manier van ‘armoedebestrijd-

ing’ en de raad ging over tot het opzetten van werkverschaffingsprojecten, in feite een

vorm van dwangarbeid, waarvan met name particuliere producenten konden profite-

ren.38

3.2 Het culturele leven rond de Opera

3.2.1 Literatuur

Het zou te ver gaan om Hamburg evenals Amsterdam een uitgeverscentrum van Euro-

pees formaat te noemen, maar regionaal had de stad op dit terrein een centrumfunctie.

In Hamburg verschenen niet alleen tijdschriften en kranten, maar ook bladmuziek en

filosofische, theologische en literaire publicaties.39 Tussen 1701 en 1750waren er circa 76

boekhandelaren en uitgevers in de stad gevestigd enHamburg namdaarmee binnenhet

Duitse taalgebied de zesde plaats in na Augsburg, Leipzig, Neurenberg, Frankfort en

Keulen.40 In het noorden van het Duitse Rijk was Hamburg dus zeker de belangrijkste

boekenstad. Vanaf 1497 beschikte de stad al over een stadsbibliotheek en in 1735 richtte

de Hamburgse handelskamer (Commerzdeputation) een handelsbibliotheek op. Journa-

listiek kwam Hamburg ook relatief vroeg tot ontwikkeling.De eerste krant verscheen al

omstreeks 1612 en in de tweede helft van de zeventiende eeuw volgde een aantal andere
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nieuwsbladen, zoals de Nordische Mercurius, een krant die evenals de Relations-Courier tot

ver in de achttiende eeuw zou blijven verschijnen.

Belangrijk voor de ontwikkeling van het culturele leven in de achttiende eeuw was

het Hamburgse genootschapsleven, met als belangrijkste representanten de ‘Teutsch-

übende Gesellschaft’ en de ‘Patriotische Gesellschaft’. Beide genootschappen waren ont-

moetingsplaatsen voor onder meer wetenschappers, schrijvers, filosofen, componisten

en bestuurders.41 De zeventiende-eeuwse voorganger van deze genootschappen was de

‘Deutschgesinnete Genossenschaft’, een van de vele Sprachgesellschaften uit de Duitse ze-

ventiende eeuw. De Hamburgse dichter Philipp von Zesen was de oprichter van dit ge-

nootschap, dat in de jaren veertig van de zeventiende eeuw ontstond en tot het begin

van de achttiende eeuw zou voorbestaan.42 De leden van het genootschap oefenden zich

niet alleen in een goed gebruik van de Duitse taal, maar ook in ‘vriendelijke’ en ‘deugd-

zame’ omgangsvormen, zoals die ook in het alledaagse leven gebezigd dienden te wor-

den. De ‘Deutschgesinnete Genossenschaft’ was echter bovenal, evenals de latere Gesell-

schaften, een vriendenkring. Volgens von Zesen werd het genootschap vooral opgericht

‘zur befestigung guhter vertrauligkeit.’43

In 1715 richtten enkele bevriende Hamburgse wetenschappers en literaten de

‘Teutsch-übende Gesellschaft’ op. Samuel Triewald, Barthold Heinrich Brockes, Johann

Albert Fabricius, Michael Richey, Johann Ulrich König, Georg Jacob Hoefft, Johann

Hübner en Johann Christian Wolff waren in wisselende bezetting de leden van het ge-

nootschap, dat tot 1718 bestaan heeft. 44 De leden beschreven zichzelf in de statuten als

een ‘Lehr-begierige Conference’ van ‘zur wahren Freundschaft qualificirte Leute.’45

Hiernaast wilden zij op een serieuze wijze de Duitse taal, retorica, wetenschap en litera-

tuur bestuderen en bespreken. De leden behandelden voornamelijk teksten die zij zelf

hadden geschreven of vertaald, zoals gedichten, epigrammen en raadsels, cantates en

zangspelen. Het literaire werk dat uit deze bijeenkomsten is voortgekomen, betreft

voornamelijk gelegenheidspoëzie naar aanleiding van persoonlijke gebeurtenissen.46

Een aantal van de genoemde leden had nauwe contacten met de Hamburgse Opera:

Brockes en König als librettisten, Richey als pachter en Fabricius als operaliefhebber.

Een enkele keer werd er een operatekst besproken zoals Adam und Eva uit 1678 van Rich-

ter, dat König ter bespreking voorlegde.47 Na de opheffing bleef een aantal leden op in-

formele basis samenkomen. De journalist en uitgever Christian Friedrich Weichmann

sloot zich bij hen aan en publiceerde in 1721 verschillende werken van (voormalige) ge-

nootschapsleden onder de titel: Poesie der Niedersachsen.48

De ‘Patriotische Gesellschaft’, ontstaan in 1723, kenmerkte zich eveneens door zijn

informele karakter en kwam direct uit de ‘Teutsch-übende Gesellschaft’ voort. Brockes

was een van de oprichters en Fabricius en Richey waren opnieuw lid. Verschillende

Hamburgers, waaronder wetenschappers, predikanten en bestuurders, voegden zich bij

het genootschap, dat daarmee tot een verzamelplaats van personen uit verschillende de-

len van de stedelijke samenleving werd.49 De ‘Patriotische Gesellschaft’ kende een veel

bredere taakopvatting dan de vroegere Sprachgesellschaften. Het genootschap wordt be-

schouwd als een van de belangrijke motoren van de Hamburgse Verlichting. Fabricius

bijvoorbeeld hield zich als hoogleraar bezig met fysico-theologische uiteenzettingen,

waarin hij nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten combineerde met rekkelijke the-

ologische opvattingen.50 Een van de belangrijkste spreekbuizen van de Hamburgse pa-

triotten was het weekblad Der Patriot (1724-1726). Het tijdschrift, dat tot doel had de le-
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zer op te voeden, te informeren en mondiger te maken, was een voorbeeld voor Van Ef-

fens Hollandsche Spectator (zie § 2.2.1). Het bracht de lezer in aanraking met verlichte ra-

tionalistische opvattingen en bood praktische informatie omtrent het dagelijks leven,

de huishouding, het gezin en vrijetijdsbesteding. Ook boekrecensies van zowel Duits-

als anderstalige boeken werden in het tijdschrift opgenomen. De oplage was relatief

groot en schommelde rond de vierduizend exemplaren.51

Tien jaar voorDer Patriot zou verschijnen, ondernam JohannMattheson in 1713 al een

poging om een vergelijkbaar tijdschrift onder de naamDer Vernünfftler uit te geven, naar

het voorbeeld van de Engelse spectators. De Hamburgse raad verbood het tijdschrift,

omdat invloedrijke Hamburgse burgers zich in bepaalde typeringen hadden herkend

en zich daaraan zeer gestoord hadden.52 Johann Mattheson nam bovendien het initia-

tief tot de oprichting van maar liefst vier genootschappen in Hamburg. Het is onduide-

lijk in hoeverre dit ook echt actieve groepen waren. Een van de genootschappen heette

de ‘Orden des guten Geschmacks in Hamburg’ en had de wetenschap en literatuur als

werkveld.53 Een van de ledenwas de librettist Johann Philipp Praetorius.De rest van het

genootschap bestond voornamelijk uit leden van het Hamburgse corps diplomatique,

zoals Friedrich von Hagedorn, secretaris van het Engelse gezantschap in Hamburg.54

Rond deze von Hagedorn vormde zich in de jaren dertig en veertig een grote en belang-

wekkende vriendenkring van voornamelijk boekhandelaren, uitgevers, auteurs, filoso-

fen en journalisten. Dergelijke vriendennetwerken waren van groot belang voor het

Hamburgse culturele leven in de zeventiende en achttiende eeuw. Genootschappen als

de ‘Patriotische Gesellschaft’ en de ‘Teutsch-übende Gesellschaft’ waren relatief kort-

stondige pogingen om dergelijke vriendennetwerken te formaliseren. Ook de oprich-

ting van de Hamburgse Opera was het initiatief van een dergelijk vriendennetwerk.

3.2.2 Beeldende kunst

Nog minder dan hun Amsterdamse collega’s hoefden de Hamburgse kunstenaars te re-

kenen op opdrachten van de stedelijke overheid. De openbare instellingen in Hamburg

verleenden hun slechts zelden grote opdrachten. De Hamburgse schilderkunst dreef in

de zeventiende en achttiende eeuw nog bijna volledig op opdrachten door privé-perso-

nen, veelal het maken van portretten en aanbrengen van huisdecoraties.55 De popula-

riteit van genres als het stilleven bevestigt dit beeld van een kunstmarkt die voorname-

lijk van particuliere opdrachten afhankelijk was. Een aantal Nederlandse schilders

reisde naar Hamburg om aan deze vraag te voldoen. De Nederlandse fijnschilderkunst

was in Hamburg zeer populair, evenals de Italiaanse schilderkunst.56 Succesvolle Ham-

burgse kunstenaars konden ook in de directe omgeving aan de slag gaan. In de buurt

van Hamburg bevonden zich immers veel kleine residentiesteden, waar voor korte of

langere tijd werk gevonden kon worden.57 Grote roem als hofschilder verkreeg bijvoor-

beeld de Hamburgse kunstenaar Balthasar Denner.58

De Hamburgse Opera verschafte als een van de weinige openbare instellingen regel-

matig opdrachten aan Hamburgse kunstenaars, hoofdzakelijk voor het vervaardigen

van decors.Decorswerden beschouwd als een van de belangrijkste bestanddelen van een

opvoering in de Opera. Een werkelijke operaliefhebber, aldus de librettist Barthold

Feind in 1708, heeft oog voor zowel de muziek, de poëzie, de architectuur als de schil-
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derkunst, ‘welche vier Stücke ein essentielles Wesen von der Opera [sind].’59 De eerste

decorateur was Hermann Kamphusen, afkomstig uit een Nederlandse schildersfami-

lie.60 Van hem zijn geen ontwerpen of decorstukken bewaard gebleven. Johann Oswald

Harms volgde in 1696 Kamphusen op en bleef tot 1701 aan de Opera verbonden. Harms

was voor zijn verblijf in Hamburg al werkzaam als decorateur aan de hoven in Dresden,

Hannover en Brunswijk.61 Het eerste ontwerp maakte Harms voor de opera Pyramus und

Thisbe uit 1695. Hij werd ook benaderd bij de productie van gelegenheidswerken, zoals

de Tempel des JANUS uit 1698, geschreven naar aanleiding van de Vrede van Rijswijk, met

het Hamburgse stadsbestuur als opdrachtgever.62 Een van zijn laatste opdrachten kreeg

de kunstenaar voor het vervaardigen van decorstukken bij de operaNero vanHändel, op-

gevoerd in 1705.63

De opvolger van Harms was Dittmer, die in de jaren 1702-1709 werkzaam was als de-

corateur en daarbij werkte hij onder meer samen met de schilder Andreas Scheits.64

Scheits had zijn opleiding in de Republiek genoten en vond vervolgenswerk aan het hof

van Hannover, alvorens naar Hamburg te vertrekken.65 De opvolgers van Scheits be-

gonnen hun schildersloopbaan eveneens aan het hof. Voordat Tobias Querfurt in 1722

aangesteld werd als decorateur van de Hamburgse Opera was hij in die functie werk-

zaam aan het hof in Wolfenbüttel. Zijn opvolger, Giacomo Fabris, had tussen 1719 en

1721 een betrekking als hofschilder in Karlsruhe, waarna hij als decorateur in Hamburg

actief werd.66 Na zijn Hamburgse jaren werkte Fabris in die functie aan het hof van Ber-

lijn en Kopenhagen. Fabris werd later bekend door zijn handboek Instruction in der The-

atralischen Architektur undMechanique (Kopenhagen 1760).

Fabris werkte in Hamburg bij het ontwerpen en vervaardigen van decors voor de

Opera samen met de Engelsman Thomas Lediard. Lediard was werkzaam in Hamburg

als secretaris bij het Engelse gezantschap en had een opleiding als architect genoten.67

Hij kreeg later de artistieke leiding over de Opera en introduceerde daar opvoeringen

met speciale lichteffecten (illuminaties) en het gebruik van vuurwerken op het toneel.

Achter de decorstukken werden (zonder overdrijving) duizenden kaarsen gebruikt, een

kostbare techniek, die met name bij feestopera’s ter ere van het Engelse en Franse ko-

ningshuis populair was. Het decor is in deze voorstellingen rijkelijk voorzien van em-

blemen, medaillons, inscripties en motto’s in oplichtende transparanten. De handeling

van de vertoonde stukken verdween bijna letterlijk achter de rijkelijk aangeklede de-

cors, die alle aandacht van de toeschouwer naar zich toetrokken.68

3.2.3 Muziek

Muziek speelde een centrale rol in hetHamburgse culturele leven van de zeventiende en

achttiende eeuw.De kerk, de stedelijke overheid en individuele muziekliefhebbers had-

den in de loop van de zeventiende eeuw in Hamburg een goed georganiseerde muzika-

le infrastructuur opgebouwd. In het centrumvan dit stedelijkemuziekleven stonden de

cantors, die de muzikale leiding hadden binnen de kerken en het stedelijke schoolwe-

zen. De domcantor (cantor cathedralis) was verantwoordelijk voor de liturgische muziek

in de dom. De stedelijke cantor bekleedde deze functie voor de overige Hamburgse ker-

ken en verzorgde daarnaast het muziekonderwijs in het Johanneum (de voormalige La-

tijnse school).69 De cantor Matthias Weckmann richtte in 1660 een stedelijk muziekcol-
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lege op, bestaande uit ongeveer vijftigmuzikanten, die onder zijn leiding openbare con-

certen in de dom verzorgden.70 Daarnaast waren er vijfentwintig muzikanten in dienst

van de raad, de raadsmuzikanten, die optraden bij stedelijke feestelijkheden.71

De oprichting van de Hamburgse Opera in 1678 betekende een belangrijke stimu-

lans voor het Hamburgse muziekleven. De organist van de Catharinenkirche, Johann

AdamReincken,was een vande partners van de oprichterGerhard Schott. Samenmet de

pastoor van diezelfde kerk, Hinrich Elmenhorst, was Reincken binnen de lutherse ge-

meente te Hamburg een belangrijke voorstander van het muziektheater. JohannTheile,

de kapelmeester vanhertogChristianAlbrecht vanHolstein-Gottorf, die toen in balling-

schap inHamburg verbleef, had in 1677 al tevergeefs een verzoek ingediend bij het dom-

kapittel om de refter van de dom te mogen gebruiken voor de opvoering van opera’s.72

Een paar maanden later had Schott wel succes met zijn verzoek aan de raad om voor dit

doel een nieuw theater aan deGänsemarkt te laten verrijzen.

Muzikaal steunde het project sterk op de bestaande muzikale infrastructuur. Een

groot aantal van de bekende Hamburgse operacomponisten was werkzaam als cantor.

Mattheson en Keiser bijvoorbeeld waren domcantor enTelemann was cantor aan het Jo-

hanneum. Veel zangers en instrumentalisten van de Opera waren als kerkmusici ac-

tief.73 De muzikale leiding in de Opera was in handen van een kapelmeester. De eerste

was voornoemde Johann Theile, met als opvolger Johann Wolfgang Franck, die ook

domcantor was.74 Het orkest van de Hamburgse Opera bestond voornamelijk uit basso

continuo instrumenten (klavecimbel, violoncello, viola da gamba en andere basinstru-

menten) en violen. Hiernaast maakten de trompetten en pauken vast onderdeel uit van
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het instrumentarium.75 In de achttiende eeuw breidde de instrumentatie zich uit met

blaasinstrumenten als dwarsfluit, blokfluit, hobo en fagot.

In 1693 begon Johann Sigismund Kusser met zijn werkzaamheden als kapel-

meester van de Opera. Kusser voerde een nieuwe (Italiaanse) manier van zingen in, het-

geen voor de operazangers nogal ingrijpend moet zijn geweest. ‘Die neue Sing-Art

wurde zu dieser Zeit eingeführet, und musten die ältesten Sänger Schüler werden’,

schrijft Mattheson.76 In 1695 nam Reinhard Keiser de muzikale leiding op zich. Keiser

zou maar liefst drieëntwintig jaar de functie van kapelmeester bekleden en daarmee

een belangrijk stempel drukken op de Hamburgse Opera. In de jaren dat Keiser kapel-

meester en tijdelijk ook directeur was, wist hij een aantal bekende componisten aan te

trekken. Georg Friedrich Händel, die in 1703 tweede violist in het orkest van de Opera

werd, is daarvan de bekendste. Keiser vroeg Händel in 1705 om de in het Duits ver-

taalde opera Almira op muziek te zetten en later volgden nog drie opera’s van zijn hand

(Nero, Florindo en Daphne). 77

De componist en librettist Johann Mattheson was in het eerste decennium van de

achttiende eeuw een centrale figuur in het Hamburgse muziekleven.Mattheson werkte

nauw samen met Keiser en had ook goede contacten met Händel. Hij was actief als zan-

ger, componist en klavecinist. In 1705 nam hij vanwege toenemende doofheid afscheid

van de Opera, na zijn optreden als Nero in de gelijknamige opera van Händel. Matthe-

son kwam vervolgens in dienst van de Engelse gezantschap.78 Hij was de oprichter van

een tweetal muzikale tijdschriften: Der musicalische Patriot (1728) en Critica musica (1722-

1725). Hiernaast schreef hij een aantal boeken over muziekpraktijk en -theorie.79

De toen al vermaarde Georg Philipp Telemann verkreeg in 1721 het cantorschap aan

het Johanneum.Als cantor zou hij een groot aantal cantates, passies en andere kerkmu-

ziek vervaardigen. Telemann kreeg in 1722 bovendien het kapelmeesterschap van de

Opera toebedeeld en zou die functie tot de sluiting van het theater in 1738 bekleden.80

Telemann organiseerde vanaf 1721 met zijn muziekcollege uitvoeringen in zijn eigen

huis, de zogenaamde winterconcerten.81 De concerten in de dom verplaatsten zich na

1700 naar verschillende andere locaties in de stad, zoals het Drillhaus aan de Alster. De

raad en verschillende burgerlijke colleges gaven regelmatig opdracht aan de raadsmu-

zikanten om feestelijke gelegenheden van een muzikaal programma te voorzien. Tele-

mann maakte daarbij gebruik van het Drillhaus, maar organiseerde tevens concerten in

verschillende herbergen.82 In de loop van de achttiende eeuw ontstond zo ook buiten de

Opera en de kerk een bloeiend openbaar muziekleven in Hamburg.

3.3 Hamburgse Opera 1675-1750

3.3.1 Organisatie

De Hamburgse Opera werd als private onderneming opgericht door de jurist Gerhard

Schott,waartoe hij samenmet de organist JohannAdamReincken en de jurist Peter Lüt-

jen in 1677 het voortouw had genomen.83 De drie investeerders huurden een stuk grond

aan een binnenhof achter de Gänsemarkt84 en lieten daarop een theater bouwen, ont-

worpen door de hertogelijke bouwmeester Girolamo Sartorio, werkzaam in Hanno-

ver.85 Tot 1685 deelde Schott het directeurschap met Reincken en Lütjen, waarna hij de
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Opera alleen bestuurde.86 Na deOpernstreit, toen de Opera veel kritiek te verduren kreeg

vanuit de Lutherse Kerk, verbond het stadsbestuur in 1687 strengere regels aan het op-

voeren van opera’s. Op christelijke feestdagen moest de Opera gesloten zijn. Schott be-

loofde zich te onderwerpen aan de censuur van de stedelijke overheid en in de toekomst

regelmatig ‘benefietavonden’ in de Opera ten behoeve van de Hamburgse armenkas te

organiseren.87

Omdat Schott lid werd van de Hamburgse raad en minder tijd kreeg voor het beheer

van de Opera, verpachtte hij het gebouw in 1694 aan Jacob Kremberg. Schott probeerde

de artistieke leiding in eigen hand te houden door in het contract vast te leggen, dat de

huurder alleen opera’s zou opvoeren die door hem werden aangeleverd.88 Kremberg

raakte al snel in financiële problemen.Uit een overzicht van zijn schulden blijkt, dat het

meeste geld werd uitgegeven om goede instrumentalisten en zangers aan te trekken.

Daarnaast kregen de kapelmeester en de balletmeester een vaste geldelijke beloning.De

decorateurs waren eveneens in vaste dienst bij de Opera, evenals de pruikenmaker,

kleermaker, machinist (voor de technische ondersteuning) en een suppoost.89 De uitga-

ve van de tekstboekjes werd uitbesteed aan een van de vele Hamburgse drukkers. De di-

recteuren van de Opera sloten hiervoor waarschijnlijk zelf contracten af.90

De eerste verpachting van de Opera liep uit op een ruzie tussen Schott en Kremberg.

Nadat Kremberg in 1695 als pachter van het toneel was verdwenen, stelde Schott een

nieuwe kapelmeester aan en nam zelf de zakelijke leiding weer op zich.91 In 1702 over-

leed Schott en kwam het beheer van de Opera in handen van zijn weduwe, Anna Cäcilia

Schott. Kort na de heropening van het theater vroeg zij het stadsbestuur om toneelop-

voeringen van komedianten op de Hamburgse markt in de toekomst te verbieden, om-
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dat dergelijke opvoeringen de inkomsten van de Opera zouden verminderen.92 Tot een

theatermonopolie van de Opera kwam het echter niet en rondtrekkende komedianten

bleven een belangrijke concurrent van het muziektheater. Zij traden niet alleen op

straat op, maar ook in zogenaamde Komödienbuden, zoals het bekende theaterzaaltje aan

de Fuhlentwiete.93 Dit verklaart ook voor een deel waarom het de Opera financieel niet

altijd voor dewind ging.De concurrentie op theatergebied inHamburgwas nu eenmaal

groot, veel groter dan in Amsterdam, terwijl de stad kleiner was. Het pachterschap van

de nieuwe directeur Reinhard Keiser liep evenals dat van Kremberg op een financieel fi-

asco uit. De opvolger van Keiser was Johann Heinrich Sauerbrey. Sauerbrey was aan-

zienlijk succesvoller dan zijn voorgangers en pachtte de Opera ruim tien jaar, van 1707

tot 1718.

Na afloop van het pachterschap van Sauerbrey klaagden de erven Schott in een

schrijven aan de raad, dat de decoraties en kostuums ‘in Abgang gerahten’waren en ‘das

gantze Werck durch bisherige Pächter zu einigem Verfall gebracht.’94 In 1718 was de

Opera op last van de raad gesloten, zoals blijkt uit het schrijven van de erven, en nu pro-

beerden zij het stadsbestuur van hun goede intenties te overtuigen om de Opera nieuw

leven in te blazen.95 De MecklenburgseHofrat Johann Georg Gumprecht was een van de

ondertekenaars van dit schrijven en nam als schoonzoon van Gerhard Schott het direc-

teurschap op zich. Een groep van diplomaten en edellieden, van wie de Deense geheim-

raad Benedict von Ahlefeldt de belangrijkste was, volgde Gumprecht op.96 De vermo-

gende von Ahlefeldt investeerde veel geld in de Opera.97

Samen met de twee dochters van Gerhard Schott nam Gumprecht in 1726 het direc-

teurschap weer over van het genoemde consortium, maar stond dit een jaar later alweer

af aan de Engelse gezant CyrilWich.Gumprecht was in de financiële problemen geraakt

en had geld geleend bij de bankier Johann Hendrich Sentrup.98 Vanwege de oplopende

schulden dwonghij Gumprecht en de twee dochters van Schott deOpera aan hem te ver-

kopen, waarmee het gebouw niet langer in handen was van de erven Schott. Sentrup

wist vervolgens Wich voor het directeurschap van de Opera te interesseren, die daarbij

ondersteund werd door een groep van maar liefst honderd investeerders.99 Deze be-

heerconstructie was van korte duur en eindigde in 1729. Onder het directeurschap van

Wich en zijn mede-investeerders kwam er in de jaren twintig een groot aantal diploma-

tieke gelegenheidsopvoeringen tot stand.

Een van de nieuwe pachters was de populaire zangeres Margaretha Susanna Kay-

ser.100 Onder haar leiding kwamen de opvoeringen in de Opera in 1731 vanwege teruglo-

pende inkomsten bijna helemaal stil te liggen. Met de organisatie van loterijen in de

Opera ondernam Kayser een laatste poging om van haar schulden af te komen. De zan-

geres Maria Monza probeerde vervolgens met haar man de Opera nog nieuw leven in te

blazen, maar tevergeefs. In 1738 besloot de eigenaar Sentrup het gebouw aan rondtrek-

kende gezelschappen te verhuren. De toneeltroep van Caroline Neuber speelde in de

Opera, en in de jaren 1743-1751 gebruikte de operatroep van Angelo Mingotti het ge-

bouw voor de opvoering van Italiaanse opera’s.101 In de jaren vijftig stond het inmiddels

bouwvallige pand nog enkele jaren leeg, voor het omstreeks 1756 werd afgebroken.102
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3.3.2 Doelstellingen

De conflicten en crises rond de Opera leveren veel informatie over de doelstellingen van

het theater inHamburg.ToendeHamburgseOpera bijvoorbeeld onder vuur lag van een

groep kritische predikanten en het theater tijdelijk zijn deuren moest sluiten, zag

Schott zich gedwongen het maatschappelijke nut van zijn onderneming aan te tonen.

Daartoe zette hij in 1687 uiteen, hoe de Opera als private onderneming voor een grotere

groepHamburgers dan alleen de eigenaren en investeerders economisch van belang kon

zijn.103 Schott zelf en het merendeel van zijn opvolgers zullen weinig aan de Opera heb-

ben verdiend. Voor een aantal ‘nooddruftige en arme inwoners’ van de stad lag dit in de

ogen van Schott anders.104 Als voorbeeld noemde hij de in Hamburg woonachtige stu-

denten die als zanger of instrumentalist bij de Opera werkzaam waren. Dankzij deze

bijverdiensten konden zij na het afstuderen nog wat langer in de stad verblijven. Bo-

vendien trok de Opera als ‘ornament van de stad’ veel gefortuneerde bezoekers van bui-

ten aan, hetgeen Hamburg eveneens economisch voordeel opleverde.

De overige argumenten die Schott gebruikte om de Opera tegen aanvallen van bui-

tenaf te verdedigen, waren ontleend aan de adviezen van de theologische en juridische

faculteiten in Jena, Rostock en Wittenberg. Schott had deze faculteiten verzocht het

Hamburgse stadsbestuur te adviseren over de vraag of de oprichting van een Opera toe-

laatbaar zou zijn.De theologen en juristen uit Rostock beweerden in hun antwoord, dat

het opvoeren van theaterstukken ‘wellustige geesten’ van de straat hield en voorkwam

dat dezen hun tijd zouden verdoen met bezigheden die de stad pas werkelijk een slecht

52

Detail van een Hamburgs stadsgezicht vanaf de Alster door Paul Heineken uit 1726. Dit is een van de weinige af-
beeldingen van de Hamburgse Opera (Nr. 16), in 1677 gebouwd naar een ontwerp van Girolamo Sartorio (Staats-
archiv Hamburg, Plankammer).



hamburg 1675-1750

aanzien gaven. Het zou in hun ogen daarom een plicht van de stedelijke overheid zijn

om de stadsburgers een dergelijk tijdverdrijf te bieden.105 De theologen uit Wittenberg

waren zelfs van mening dat de Opera een opvoedende functie kon hebben en de burgers

op aangename wijze een betere moraal kon bijbrengen.106

In het voorjaar van 1714 vroeg de pachter JohannHeinrich Sauerbrey omheropening

vandeOpera nadat die vanwege een pestepidemie geslotenwas geweest. Sauerbreywees

met name op de representatieve functie van het muziektheater als de kroon op het ste-

delijke culturele leven. De Opera had bovendien, en hier herhaalt hij de argumentatie

van Schott, een aantrekkingskracht op welvarende lieden, die de stad vanwege de Ope-

ra graag bezochten. Het muziektheater was kortom een van Hamburgs belangrijkste

toeristische attracties, aldus Sauerbrey. De Opera zou Hamburg in het rijtje van andere

‘berühmten Städten und Königlichen Recidencien’ plaatsen.107 Toen de Opera in 1718

opnieuw tijdelijk zijn deuren moest sluiten, wezen de erven Schott evenals Sauerbrey

nogmaar eens op het representatieve karakter van deOpera, omdeHamburgse raad van

de noodzaak tot heropening te overtuigen.108

De bestuurders en pachters van de Opera spraken zelden of nooit over de opvoeden-

de functie van hetmuziektheater. Librettisten en anderen die artistiek bij het project be-

trokken waren, maakten wel van dit argument gebruik om het bestaansrecht van de

Opera te verdedigen. In het voorwoord bij een libretto scheef bijvoorbeeld de librettist

Johann Philipp Förtsch, kort na de heropening van de Opera in 1688:

‘Es zeiget gegenwertiges Stück geehrter Leser! Wie in einem Spiegel/ die Schönheit

der Tugend und Abscheulichkeit der Laster. Das erste zur Nachfolgung/ das letzte

zur Bespiegelung/ weil jenes belohnet/ dieses aber gestraffet wird.’109

Ook de lutherse predikant Hinrich Elmenhorst onderstreepte in deze jaren het belang

van de Opera als leerschool. Elmenhorst, die zelf een aantal bijbelse opera’s schreef, was

van mening, dat het theater ook prima kon dienen om de toeschouwers bijbelkennis bij

te brengen.110 In zijn ogen kon het theaterbezoek ook op zichzelf heel nuttig zijn. Het

bezoek aan een operavoorstelling bracht de toeschouwers en toehoorders de rust die zij

na zware arbeid verdienden. Bovendien bracht het bezoek aan de Opera de burgers een

beter gevoel voor goede muziek en goede dichtkunst bij. Op die manier bleven zij

geestelijk gezond, zodat zij God en hun naaste beter konden dienen. Dit alles was in de

ogen van de predikant echter alleen mogelijk, wanneer de Opera kwalitatief goed ver-

maak zou bieden en de inhoud van de operaopvoeringen niemand tegen de borst zou

stoten.111

Decennia later herhaalde Mattheson in Der musicalische Patriot (1728) deze argumen-

tatie van Elmenhorst, als hij de opvoedende taak van operateksten probeert toe te lich-

ten. Als in de libretto’s het goede altijd geprezen en het kwade altijd gestraft werd, kon

de Opera uitstekend functioneren als morele leerschool:

‘Der wahre und eintzige Endzweck der Schauspiele muß demnach nicht die blosse

Ergetzlichkeit seyn: denn ein solcher Endzweck, wenn er nicht secundo loco ste-

het, ist allemahl gefährlich und unvernünfftig. Hergegen soll die Tugend geprie-

sen, das Laster beschämet, die Ungewißheit menschlicher Hoheit mit Fingern ge-

zeiget, die geschwinde Veränderungen der Ehren bemercket, und das unglückliche

Ende aller Gewaltthätigkeit und alles Unrechts gewiesen werden.’112
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In Der Patriot klonken in 1724 ongeveer dezelfde woorden, waar de opvoedende functie

van het muziektheater ter sprake kwam:

‘Ich schätze aber die Schau-Spiele um keiner andern Uhrsache willen hoch, als so

fern die Republick Nutzen davon hat, auch gute Sitten und Tugenden dadurch be-

fördert werden.’113

Hierna herhaalde het tijdschrift de argumentatie van Schott door deOpera te prijzen als

werkgever voor arme lieden en als ontmoetingspunt voor gasten van buiten de stad.Het

meeste belang hechtte het tijdschrift, dat niet voor niets als ondertitel ‘Moralische Wo-

chenschrift’ droeg, echter aan de opvoedende functie van de Opera, waar de deugden

van de stadsburgers bevorderd dienden teworden.Muziek en poëziewerkten op het ge-

moed van de toeschouwer en konden hem daarmee tot grootmoedige daden aanspo-

ren.114

Sommige pachters zagen hun investeringen in de Opera mogelijk als een winstge-

vende belegging,maar dit gold lang niet voor alle investeerders in het Hamburgse Ope-

rabedrijf. De diplomaten die als investeerders optraden, zagen de Opera voornamelijk

als een zeer geschikte feestlocatie voor het Hamburgse corps diplomatique. Zoals we

hebben gezien, had Hamburg als vrije rijksstad een zelfstandige onderhandelingsposi-

tie ten opzichte van andere politieke machten en om die reden waren er veel buiten-

landse diplomaten in de stad gevestigd. Het was een van de plichten van een diplomaat

om speciale gelegenheden, zoals geboorte- of verjaardagen van zijn heerser, kroningen,

trouwerijen en andere dynastieke gebeurtenissen, te omlijsten met openbare of beslo-

ten feestelijkheden, waarvoor ook andere diplomaten en bestuurders werden uitgeno-

digd. Het opluisteren van dergelijke feestelijkheden gebeurde met grote maaltijden,

vuurwerken, balletten, maar ook met de opvoering van gelegenheidsopera’s. Het Ope-

rahuis aan de Gänsemarkt was natuurlijk een uitstekende locatie voor dergelijke vierin-

gen.115

Ook de Hamburgse stadsbestuurders waren zich bewust van deze mogelijkheid om

de Opera voor diplomatieke doeleinden te benutten. Samen met de keizerlijke gezant

werden vanaf 1690 met enige regelmaat opera’s opgevoerd ter ere van de keizer. Door de

onenigheden tussen de raad en de Bürgerschaft stond de relatie tussen Hamburg en de

keizer onder druk. De opvoering van een feestopera was een prima middel om de be-

trekkingen met Wenen te verbeteren. De Hamburgse raadsleden waren zelf ook trouwe

bezoekers van de Opera en bovendien benutten zij het gebouw voor de viering van be-

paalde politieke gebeurtenissen met een feestopera, zoals een pas gesloten vrede. Hoe-

wel de Opera een particuliere onderneming was, kon het theater dus wel degelijk wor-

den gebruikt voor de belangen van de stedelijke overheid.116
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hoofdstuk 4 Bestuurders en het theater

4.1 Inleiding

4.1.1 Politieke actualiteit op het toneel

In dit hoofdstuk staan de politieke functies van het stedelijke theater in Amsterdam en

Hamburg centraal. Hierbij zal de nadruk liggen op de vraag in hoeverre stadsbestuur-

ders de programmering van de twee theaters mede hebben vormgegeven. Als toezicht-

houders beschikten zij immers over de mogelijkheid om censuur op die programme-

ring toe te passen en bepaalde vormen van toneel te verbieden, bijvoorbeeld ten aan-

zien van politiek theater. Alleen in de Schouwburg bestond er een zogeheten ‘toneel-

wet’ die de opvoering van politiek aanstootgevende toneelstukken verbood. In deze

paragraaf zal eerst deze Amsterdamse toneelwet besproken worden, alvorens de inzet

van toneel bij politieke feestelijkheden aan de orde zal komen. Tenslotte zal er kort

aandacht besteed worden aan de bestuurlijke relatie tussen theater en stedelijke poli-

tiek.

In 1677 besloten de Amsterdamse burgemeesters een aantal toneelwetten in te voeren

om in de toekomst aanstootgevend politiek en godsdienstig toneel uit de Amsterdamse

Schouwburg teweren.De Schouwburgdirecteuren vroegen in 1677 zelf omde invoering

vandezewetten omzo tegemoet te komen aande kritiek van ‘ijveraars in de godsdienst’,

die aanstoot namen aan de aantasting van de algemene zedelijke eerbaarheid en beta-

melijkheid door de vertoning van toneelstukken, waarin zonder eerbied ‘godsdienstige

zaaken’werden behandeld.1 De Schouwburgdirecteuren legden samen met de regenten

van de Godshuizen een aantal toneelwetten aan de burgemeesters voor, waaronder de

regel ‘Op de Regeering of Regenten niet te smaalen.’2 In hun schrijven spreken zij zich

nadrukkelijk uit voor een verbod op stukken

‘[...] waarin verhandeld worden eenige staatssaken, die met het aenzien ende

achtbaerheijd van d’E.E. Regering of eenige der regenten strijdig zijn.’3

Het kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’ startte de discussie over de toneel-

hervorming die uiteindelijk geleid heeft tot het instellen van dit twaalftal toneel-

wetten uit 1677 en het verbod op aanstootgevend politiek en godsdienstig toneel.

Met name Andries Pels, die in 1677 toetrad tot het nieuwe Schouwburgbestuur, keer-

de zich tegen toneel met een politieke lading.4 In Gebruik én misbruik des tooneels

illustreert Pels het gevaar van politiek toneel voor de samenleving met het treurspel

Mas Anjello van Thomas Asselijn uit 1668. In dit treurspel beschrijft Asselijn het

Napolitaans vissersoproer van 1647 onder leiding van Tommaso Aniello. Pels veroor-

deelt dit stuk als verkeerd gebruik van het toneel omdat Asselijn de intentie zou heb-
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ben gehad middels de vertoning van zijn revolutiestuk de bevolking op te ruien te-

gen een zojuist genomen nieuwe belastingmaatregel (honderdste penning) door de

Hollandse Staten.5 Om de noodzaak van een verbod op politiek toneel aan te tonen,

verwees Pels tevens naar de sluiting van de Schouwburg in 1672, een sluiting die in

zijn ogen veroorzaakt zou zijn door de vertoning van politieke stukken met een ac-

tuele inhoud.6 Dit door nva bepleite verbod op politiek-actuele zaken in de Amster-

damse Schouwburg zou, evenals het weren van godsdienstig toneel, in elk geval tot

1750 standhouden.

De eigenaren en pachters van de Hamburgse Opera hebben zich anders dan de

Amsterdamse Schouwburgdirecteuren nooit uitgelaten over de formele toelaatbaar-

heid van politiek toneel in het stedelijke theater. Over een formele regeling met betrek-

king tot dergelijke stukken met een politieke lading is in elk geval niets bekend. Dui-

delijk is wel dat het Hamburgse muziektheater meer was dan enkel een ‘nut en leer-

zaam tijdverdrijf’ voor de stadsburgers en veelvuldig voor politieke doelen werd inge-

zet. Het muziektheater was tevens ‘eine Zierde der Stadt’, zoals de erven van Schott de

Opera in 1718 omschreven, en diende Hamburg een uitstraling te verlenen, die de

stadsgrenzen oversteeg. Bij het bestuderen van de Hamburgse programmering valt al

snel het relatief grote aantal opera’s op dat naar aanleiding van een bepaalde politieke

gebeurtenis, ter ere van de keizer, een buitenlands staatshoofd of de eigen burge-

meesters, is geschreven.

Wanneerwede invloedvande stedelijkebestuurders ophet toneelrepertoire inbeeld

willen brengendan is het onmogelijk aan deze representatieve functie van het stedelijke

toneel voorbij te gaan.De stadsbestuurders vaardigden misschien verboden uit ten aan-

zienvan (aanstootgevend)politiek toneel,maarwistenheel goeddathet theater ookaan-

gewend konworden voor de eigen politieke doeleinden.

4.1.2 Toneel tijdens stedelijke vieringen

Zowel in Hamburg als in Amsterdam gaven recente politieke gebeurtenissen regelma-

tig aanleiding tot het programmeren van politieke gelegenheidswerken. In dit hoofd-

stuk zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de theatrale vieringen van een

pas gesloten vrede. In de derde paragraaf zalworden ingegaan ophet gebruik van toneel

bij stedelijke vieringen rond de Vrede van Nijmegen (1678), Rijswijk (1697), Utrecht

(1713), Rastatt en Baden (1714) en Aken (1749). In Hamburg werden bovendien met een

zekere regelmaat gelegenheidsstukken geprogrammeerd ter ere van de keizer in We-

nen. Deze vorstenhuldiging op hetHamburgse toneel zal vergelekenwordenmet de be-

scheiden vieringen in de Schouwburg rondde kroning van stadhouderWillem iii tot ko-

ning van Engeland. Dorothea Schröder heeft in haar Zeitgeschichte auf der Opernbühne een

groot aantal van deze feestelijkheden uitvoerig beschreven en het is niet zinvol in het

bestek van dit hoofdstuk al deze opvoeringennog eens de revue te laten passeren.De na-

druk in de tweede paragraaf ligt op deminder bekende feestopvoeringen ter ere van kei-

zer Jozef i.

De stadsbestuurders van Amsterdam en Hamburg vonden het belangrijk, dat de

twee steden zich in de ceremoniële invulling van de vieringen konden spiegelen aan

de Europese residentiesteden, waar theateropvoeringen, naast klokgelui, kanon-

56



bestuurders en het theater

schoten en vreugdevuren, een vast onderdeel uitmaakten van de ceremoniële feesten.7

De bestuurders van de Opera en van de Schouwburg zagen zich gedwongen bij hun

keuze voor het op te voeren gelegenheidsspel rekening te houden met de politieke si-

tuatie van dat moment en met de vraag of het betreffende stuk zich wel conformeer-

de aan de politieke koers van de stadsbestuurders en geen politieke gevoeligheden

aansneed. Deze vieringen maakten deel uit van een stedelijke feesttraditie die in

Amsterdam en in Hamburg in een aantal opzichten verschillend was. Daarom zal nu

eerst kort worden ingegaan op de achtergronden van de politieke feestcultuur in de

twee steden.

Vieringen van belangrijke politieke gebeurtenissen vonden in de Republiek meestal

plaats in de vorm van zogenaamde dank- en bededagen. De bededagen hadden een po-

litiek-religieus karakter en werden uitgeschreven naar aanleiding van zorgwekkende

binnenlandse of buitenlandse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De aan-

leiding tot het uitschrijven van een bededag varieerde van oorlogsdreiging en economi-

sche neergang tot de beruchte paalwormplaag van 1731.8 Politieke ontwikkelingen die

de regeerders in Den Haag met blijdschap vervulden, werden gevierd met een dankdag,

die echter ook wel als bededag werd aangeduid. In de periode 1675-1750 vormden voor-

namelijk vredesverdragen de aanleiding voor het uitschrijven van een dergelijke dank-

dag. Ook de kroning van Willem iii werd in 1689 met een dankdag in verschillende ste-

den van de Republiek gevierd.

Hoewel de Staten-Generaal meestal het initiatief namen tot het uitroepen van een

dank- en bededag, hadden zij de regie daarvan niet helemaal in handen. Nadat ze de

datum hadden aangewezen, moesten andere overheden via een getrapt systeem voor

de uiteindelijke voltrekking zorgen; eerst zonden de gewestelijke staten de oproep

naar de steden, die deze op hun beurt aan de predikanten verstuurden en de aankon-

diging van de dank- en bededag openbaar maakten. De gelijktijdig in verschillende

steden georganiseerde bededagen symboliseerden de eenheid van Republiek als een

politieke gemeenschap.9 De lagere overheden behielden echter het recht de tekst van

een uitschrijving naar believen aan te passen of zelfs, zoals in een enkel geval

gebeurde, de uitschrijving naast zich neer te leggen.10

De uitschrijving van een dankdag riep allereerst op tot het vieren van de blijde ge-

beurtenis met bedestonden in de kerken overdag. Hiernaast werd meestal opgeroepen

‘des avondts alomme teeckenen van blyschap’ te vertonen, ‘met het luyden van Klocken,

Vuyren, lossen vanCanon endiergelijcke.’11 De ‘vuren’werden in een aantal gevallen uit-

gebreid tot vuurwerken met zinnebeeldige vertoningen. Overdag, tijdens de bedeston-

den,was het niet toegestaan enigwerk te verrichten. In de biddagbrieven ligt daaromde

nadruk veelal op het verbod op allerlei vormen van wereldlijk vermaak.12 Zo werd in

1713, tijdens de viering van de Vrede van Utrecht, van het stadsbestuur gevraagd ‘onder

de Predicatien, te verbieden allerley Hantwerck en Neringe, maer voor al het Tappen,

Kaetsen, Balslaen, en dierg. Exercitien.’13

Toneelvoorstellingen op de bededagen zelf zullen vanwege de laatstgenoemde re-

geling ook niet toegestaan zijn.14 Meer nog dan kaatsen en balslaan beschouwde hetme-

rendeel van de predikanten het toneelbezoek immers als een zondig tijdverdrijf. Boven-

dien begonnen de voorstellingen altijd om vier uur ’s middags, rond welke tijd in de

kerken de middagpredikatie werd gehouden. De gelegenheidsvoorstellingen in de Am-

sterdamse Schouwburg vonden waarschijnlijk om deze reden nooit plaats op de dank-
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dag zelf, maar één tot meerdere dagen na of voorafgaand aan de officiële viering. Bo-

vendien baarden de dankdagen zelf al zoveel opzien door een verscheidenheid van an-

dere avondlijke ‘vreugdebetonen’ (vuurwerk, klokgelui, saluutschoten), dat een opvoe-

ring in de Schouwburg, ook als deze bijvoorbeeld ’s avonds had plaatsgevonden, maar

weinig bezoekers had getrokken. Dit alles neemt niet weg dat de in de Schouwburg ge-

organiseerde politieke gelegenheidsopvoeringen wel degelijk in relatie stonden met de

stedelijke feestelijkheden tijdens de dankdagen.

Ook Hamburg kende een lange traditie van stedelijke vieringen en dankdagen die

het stadsbestuur organiseerde naar aanleiding van belangrijke politieke gebeurtenis-

sen.15 Deze dankdagen stonden eveneens in een kerkelijke traditie van bededagen. In

alle rijkssteden volgden de vieringen een vast stramien: ’s morgens werd in de kerken

het feestelijke feit in speciale diensten afgekondigd, waarna een uur klokgelui volgde.

’s Middags volgde eveneens een uur klokgelui, waarna er torenmuziek weerklonk,

kanonsalvo’s van de wallen werden afgevuurd, een feestbanket voor de stadsraad in

samenzijn van diplomaten werd gehouden en tegen de avond eventueel een vuurwerk

werd afgestoken. Evenals in Amsterdam werd bij dit vuurwerk gebruik gemaakt van

installaties met zinnebeeldige voorstellingen. Vanaf de eerste helft van de zeventiende

eeuw werd een pas gesloten vrede in Hamburg gevierd volgens dit stramien.16 Meer-

daagse feestelijkheden behoorden ook tot de mogelijkheden. De viering van de Vrede

van Rijswijk (§ 4.3.3) bijvoorbeeld werd in Hamburg gevierd met een meerdaags dank-

feest, waarbij op donderdag 27 januari 1698 een ‘Fast-, Buß- und Bettag’ werd uitge-

roepen, op zondag 30 januari in de kerken werd gepreekt naar aanleiding van de dank-

dag, trompetgeschal weerklonk van de torens en vanaf de wallen saluut werd gescho-

ten en tenslotte op 31 januari een feestopera werd opgevoerd ter ere van de vrede.

Evenals in Amsterdam hadden deze Hamburgse dankdagen zowel een kerkelijk als

politiek karakter. Het was de raad die vaststelde wanneer de stedelijke viering plaats-

vond, maar deze hield wel rekening met het stramien van ‘Fast- Buß- und Bettage’ die

in tijden van oorlog regelmatig werden georganiseerd (ongeveer ieder kwartaal).17 Het

geestelijke ministerie vroeg de raad meestal om het vastleggen van de data voor deze be-

dedagen.18 Het einde van de Dertigjarige Oorlog bijvoorbeeld werd gevierd op 5 sep-

tember 1650, een dag die eigenlijk voor een ‘bededag’ was gereserveerd, hetgeen het ge-

mengde wereldlijke en geestelijke karakter van deze politieke feestdagen bevestigt.

Tijdens deze viering werd voor het eerst gebruik gemaakt van vuurwerk als ‘theatrale’

ondersteuning van de feestelijkheden.19 We zullen zien dat bij de latere vredespelen in

de Opera naast muziek en dichtkunst ook vuurwerk als een van de vormen van ‘vreug-

debetoon’ werd ingezet.

Het aantal dankdagen dat werd georganiseerd door het Hamburgse stadsbestuur, is

veel groter dan dat in Amsterdam. In het politiek gezien sterk verbrokkelde Heilige

Rooms-Duitse Rijk hadden de rijkssteden een zwakke politiek-militaire positie en was

het van groot belang regelmatig via politieke feestelijkheden de verbondenheid van de

verschillende rijkssteden en territoria in het rijk met het Habsburgse keizershuis te be-

nadrukken. Steden en staten die onder direct toezicht van de keizer vielen, organiseer-

den naar aanleiding van huwelijk, geboorte- en naamdagen van een lid van de keizer-

lijke familie traditiegetrouw stedelijke vieringen. Om die reden wordt ook wel

gesproken van het Heilige Rooms-Duitse Rijk als Feiergemeinschaft.20 In tegenstelling tot

de feestelijkheden in de Republiek werden stedelijke vieringen in het rijk niet gecoör-
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dineerd of opgelegd van bovenaf.De steden en territoriale machten binnen het rijk had-

den wat dit betreft zelf de keus wanneer en op wat voor wijze zij een politieke gebeur-

tenis wilden vieren.

Deze stedelijke feesten stonden kortom niet alleen in het teken van de binnenste-

delijke politiek maar hadden in hoge mate een representatieve en diplomatieke func-

tie.21 Kort na de feestelijkheden verstuurde een vertegenwoordiger van het Hamburgse

stadsbestuur een feestbeschrijving naar Wenen om de keizer een indruk te geven van

de wijze waarop de blijde gebeurtenis in de stad gevierd was en in welke mate de stads-

burgers aan de vieringen hadden deelgenomen. Ook buitenlandse vorsten viel regel-

matig de eer te beurt in de Hamburgse Opera gehuldigd te worden. De Hamburgse

raad verleende zonder veel moeite toestemming aan buitenlandse diplomaten om ter

ere van een kroning of vorstelijk huwelijk een huldigingsopera in de Opera te laten

opvoeren. In veel gevallen zal er tussen de stedelijke overheid en de organiserende

diplomaten zijn samengewerkt. In hoofdstuk vijf echter meer over de rol van diplo-

maten bij de Opera.

4.1.3 Bestuurlijke inbedding van het theater

Het mag niet zeer verwonderlijk heten dat in de Schouwburg en de Opera zelden stuk-

ken werden vertoond die de politiek van de magistraat bekritiseerden of die deze an-

derszins politiek onwelgevallig waren. De burgemeesters hadden in beide steden de

mogelijkheid omop iedermoment in te grijpen in de programmering, of zelfs (tijdelijk)

het theater te sluiten. InAmsterdam lieten de burgemeesters vanaf 1688 het bestuur van

de Schouwburg weliswaar over aan de regenten van de Godshuizen, maar zij bleven

niettemin formeel de eindverantwoordelijken voor het beleid van de Schouwburg.22 De

Godshuizen onderhielden bovendien nauwe banden met de Amsterdamse burge-

meesters. Een drietal afgevaardigden van de Godshuisregenten was betrokken bij het

dagelijks bestuur van en toezicht op de Schouwburg.23

Een groot aantal regenten van zowel het Burgerweeshuis als het Oudemannen- en -

vrouwenhuis was verwant met invloedrijke Amsterdamse families. Van de regenten van

het Burgerweeshuis in de jaren 1678-1749 staat 71 procent vermeld in Johan Elias’ gene-

alogische overzichtswerk betreffende het Amsterdamse regentenpatriciaat tussen 1578

en 1795. Van 44 procent van de Burgerweeshuisregenten is bekend dat zij zelf afkomstig

zijn uit de belangrijkste Amsterdamse regentenfamilies.24 De regenten van het Oude-

mannen- en -vrouwenhuis onderhielden ook nauwe banden met het Amsterdamse re-

gentendom. Het regentschap van dit instituut lijkt echter minder populair te zijn ge-

weest dan dat van het veel grotere Burgerweeshuis. 35 procent van de regenten wordt

genoemd door Elias en drie van de zeventien regenten (18 procent) uit de periode 1678-

1749 zijn telgen van de belangrijke Amsterdamse regentenfamilies.25

De Amsterdamse burgemeesters hoefden zelden of nooit machtsmiddelen te ge-

bruiken om onwelgevallige toneelstukken niet vertoond te laten worden of van het to-

neel te halen.De lijnen tussen de directeuren, de regenten van deGodshuizen en de bur-

gemeesters waren zo kort, dat veel zaken informeel geregeld konden worden. Om die

reden is er ookweinig of niets bekend over gevallen van censuur in de periode 1675-1750.

Ingrijpen van buitenaf door de burgemeesters werd voorkomen door preventieve maat-
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regelen.26 Zo verscheen in 1747 als Schouwburgdruk Hendrik van Elvervelts blijspel De

mislukte onderneming. Uit een veilingcatalogus van 1754 blijkt dit stuk ‘in bewaring’ te

zijn gesteld door de directeuren van de Schouwburg, wellicht vanwege de politieke in-

houd. Zo kon een conflictmet demagistraat voorkomenworden. In eerste instantie lijkt

het hier simpelweg te gaan om een boertige klucht. Na publicatie zijn er echter gedruk-

te ‘sleutels’ (uitleggingen) verspreid die de in het blijspel beschreven strijd tussen twee

boeren om een stuk land ‘vertaalden’ naar de politieke actualiteit omtrent de Oosten-

rijkse Successieoorlog.27

Een bijzonder geval is het zinnespel Tieranny van Eigenbaat van ‘Nil Volentibus

Arduum’. Het stuk werd in 1679 vertaald uit het Italiaans door Andries Pels, waar-

schijnlijk in samenwerking met de door Willem iii uit de Amsterdamse vroedschap

gezette Willem Blaeu, ook lid van het genootschap. Direct na de première in 1680 werd

het stuk van het toneel gehaald. Een staatsgezinde sleutel, die breed werd verspreid,

maakte van het ogenschijnlijk onschuldige zinnespel namelijk een politiek propagan-

dastuk waarin de tiran Eigenbaat stadhouder Willem iii verbeeldt.28 Zijn slachtoffers,

de gebroeders De Witt, zouden in het stuk optreden in de verschijning van Goedaard

en Gemeenebest. Eigenbaat ruimt deze twee deugden uit de weg, daarmee volgens de

sleutels de moord op de gebroeders verbeeldend. Het heeft er alle schijn van dat de ver-

talers bewust hebben aangestuurd op een dergelijke ‘uitleg’ van het zinnespel. Na de

dood van Willem iii werd het toneelstuk weer opgenomen in de programmering. Het

overwegend staatsgezinde Amsterdamse stadsbestuur gaf hier bewust toestemming

voor, zo blijkt uit de correspondentie van buitenlandse diplomaten. 29 Zolang toneel-

stukken maar de belangen van de zittende regenten verdedigden, kon er kennelijk veel

meer door de beugel dan de strenge toneelwetten doen vermoeden.

De Hamburgse Opera was in handen van de familie Schott en geen eigendom van

de stedelijke overheid, zoals de Amsterdamse Schouwburg. In de praktijk zal echter

ook in Hamburg de afstand tussen de bestuurders van de Opera en de Hamburgse

magistraat gering geweest zijn. Schott en ook zijn nabestaanden onderhielden nauwe

banden met de Hamburgse stadsbestuurders. Schott trad in 1685 zelf toe tot de Ham-

burgse raad. De pachters van de Opera hadden in de meeste gevallen ook een goed con-

tact met het stadsbestuur, hetgeen in het bijzonder gold voor de groep van diplomaten

die in de jaren twintig van de achttiende eeuw de leiding had over de Opera. In Ham-

burg ontbrak een controlerende en beherende instelling zoals de Godshuizen in

Amsterdam. Het toezicht op de Opera werd direct door het stadsbestuur uitgevoerd.

De Hamburgse raad heeft maar zelden opera’s verboden. Zo kon in 1706 het ‘revo-

lutiestuk’ Masagniello Furioso van Barthold Feind zonder probleem opgevoerd worden.

Feind beschreef met deze opera het Napolitaanse vissersoproer van 1647 en schilderde

daarin de poging van Tomasso Aniello een oproer in Napels te veroorzaken af als een

mislukking. Het is zeer aannemelijk dat Feind dit stuk geschreven heeft met het oog

op de politieke actualiteit, om zodoende kritisch commentaar te leveren op het bur-

gerlijke oproer dat Hamburg in die jaren in zijn greep hield.30 De tekst van Feind had

zeker genoeg potentie om voor grote maatschappelijke onrust te zorgen in het oproe-

rige Hamburg van die jaren. Het Hamburgse stadsbestuur nam echter geen maatrege-

len om het stuk van het toneel te halen. Dit gebeurde wel in 1701 toen de keizerlijke

gezant bij de Hamburgse burgemeesters aandrong de opera Philippus Herzog zu Mayland

niet te vertonen, terwijl deze juist ter ere van de naamdag van de keizer geschreven
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was. De opera had betrekking op de inval van de keizerlijke troepen in Italië, maar zou

volgens de keizerlijke gezant vooruitlopen op de gebeurtenissen.31 In 1725 werden

twee opera’s van Johann Philipp Praetorius door de Hamburgse burgemeesters verbo-

den, omdat deze kritiek zouden leveren op een aantal prominente Hamburgse bur-

gers: Der Hamburger Jahr-Marckt en Die Hamburger Schlachtzeit.32

In dit hoofdstuk zal verder geen aandacht aan dit handjevol verboden toneelstuk-

ken worden besteed. De betrokkenheid van bestuurders bij het theater zal daarentegen

worden beschreven aan de hand van het meer praktische gebruik van de Schouwburg

en Opera als politieke ‘ontvangstruimte’. De inzet van toneel bij een stedelijk onthaal

van buitenlandse gasten door het Amsterdamse en Hamburgse stadsbestuur zal in de

vierde paragraaf worden behandeld, waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op

het bezoek van Peter de Grote aan de Schouwburg en de Opera in 1716-1717 en bezoe-

ken van leden van het Brandenburgs-Pruisische vorstenhuis. De laatste paragraaf van

dit hoofdstuk is gewijd aan de theatervoorstellingen georganiseerd voor de leden van

het stadsbestuur zelf. De directeuren van de Schouwburg organiseerden jaarlijks in

december een besloten voorstelling voor de burgemeesters, die gedeeltelijk door de

magistraat betaald werd.33 Ook de Opera werd jaarlijks meerdere malen bezocht door

de stedelijke magistraat. In gelegenheidswerken en toespraken werden de stadsbe-

stuurders op het toneel gehuldigd en geprezen. Daarnaast lieten heroïsche vorsten en

klassieke toneelhelden de stadsregenten zien hoe zij tegen machtswellust (‘staats-

zucht’) dienden te strijden en goede bestuurders konden zijn.34

4.2 Toneel ter ere van stadhouder en keizer

4.2.1 De Glorious Revolution (1689)

De twee speciale opvoeringen die in de Amsterdamse Schouwburg in het kader van de

tocht van stadhouder Willem iii naar Engeland en zijn latere kroning tot koning van

Engeland plaatsvonden, zijn vrijwel de enige gevallen van ‘vorstenhuldiging’ op het

Amsterdamse toneel tussen 1675 en 1750. Joan Pluimer, vanaf 1681 tot 1720 directeur

van de Schouwburg, speelde bij deze opvoeringen vermoedelijk een grote rol. Pluimer

liet zich graag voorstaan op zijn zelfbenoemde ‘functie’ van lofdichter ten dienste van

de stadhouder-koning. In 1689 werden zijn gebundelde Gedichten op en aan den prinse van

Oranje uitgegeven. Als dank voor deze heldenzangen gericht aan Willem iii ontving

Pluimer van de koning een gouden gedenkpenning.35 Het toneelstuk dat Pluimer in

1689 schreef naar aanleiding van de aankomst in Engeland en de daaropvolgende ver-

overing van het land in november en december 1688, bezingt evenals zijn lofdichten de

roem van Willem iii. Dit toneelspel ‘Met Vertooningen’, Engeland en in Engeland Europe

verlost van slaaverny, beleefde tussen 28 februari en 21 maart 1689 zes opvoeringen in de

Schouwburg. Een treurende Europe speelt de hoofdrol in dit stuk. Zij treurt om de oor-

logen en de Turkse tirannie op het continent. Mercurius komt haar troosten en toont

Europe, Engeland en Batavia door middel van vertoningen hoe de Turken uit het kei-

zerrijk verdreven worden en hoe op een zelfde wijze de Prins van Oranje de vrede en

rust in Engeland herstellen zal.

Uiteraard speelt de stadhouder-koning als verlosser en brenger van rust en orde
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een heroïsche rol in het toneelstuk. In tegenstelling tot wat zijn oorlogsonderneming

zou doen vermoeden, beschrijft de handelsgod Mercurius hem als een brenger van de

vrede:

‘Het is de Oranje Vorst, een Prins geteeld uit de Aad’ren

Van ’t Keizerlyk geslacht; een Struik uit Stuarts Stam, [...]

Met geen verstoordt gelaat, noch blaakende Oorlogs vlam; [...]

Maar met de Olyftak, en ontwonde Vreede-Vaanen, [...].’36

Willem iii is de held en de verlosser van Engeland die de Engelsen juichend aan hun

kust binnenhalen om hem vervolgens tot koning te kronen.Deze huldiging vanWillem

iii op het Amsterdamse toneel was, gezien de politieke situatie in Amsterdam rond het

jaar 1689, zeker geen vanzelfsprekendheid. Het valt te betwijfelen of het Amsterdamse

stadsbestuur bij de opvoering van Engeland en in Engeland Europe verlost betrokken is ge-

weest. Een meerderheid van de Amsterdamse burgemeesters had zich in 1688 verzet te-

gen een inval in Engeland. Het stadsbestuur was bang voor de consequenties van een

dergelijke confrontatie met Engeland en Frankrijk en was verdeeld over de onderne-

ming. Uiteindelijk nam Frankrijk het voortouw in de oorlogshandelingen. In septem-

ber 1688 confisqueerde het land, nog voordat de Republiek had besloten Engeland aan

te vallen, alle schepen uit de Republiek die zich op dat moment in de Franse havens be-

vonden. Amsterdam besloot vervolgens alle Franse schepen in beslag te nemen. Pas na

deze gebeurtenis gingen de burgemeesters akkoord met een invasie in Engeland.37 De

Amsterdamse politiek ondersteunde de militaire onderneming dus uiteindelijk wel,

maar dit ging niet bepaald van harte.

Het lijkt, gezien deze kritische houding van de Amsterdamse burgemeesters, niet

waarschijnlijk dat zij, drie maanden na het slagen van de invasie in Engeland en de in-

tocht van Willem iii in Londen (18 december 1688), hebben aangedrongen op een spon-

tane huldiging van Willem iii in de Schouwburg, een huldiging die verder ook niet ver-

gezeld ging door andere feestelijkheden in de stad. Het ligt meer voor de hand dat

Pluimer met zijn sympathie voor de stadhouder-koning, als directeur van de Schouw-

burg en natuurlijk als auteur van het betreffende stuk, zelf het initiatief tot deze opvoe-

ring heeft genomen.

4.2.2 Willem iii in de Schouwburg gehuldigd (1689)

De viering van de kroning van Willem iii en Mary in de Amsterdamse Schouwburg met

een drietal toneelopvoeringen in april en mei 1689 hield wél verband met stedelijke fee-

stelijkheden. De Staten van Holland en West-Friesland hadden besloten donderdag 21

april 1689 tot dankdag uit te roepen vanwege de kroning van de stadhouder en diens

echtgenote. De viering in Amsterdam werd groots aangepakt. Het stadsbestuur zorgde

voor een algemeen feestelijk aanzien van de stad. De kerktorens en het stadhuis werden

met lantarens verlicht, pektonnenwerden aangestoken, op deDamwerdmuziek ten ge-

hore gebracht voor de ‘Heeren van de Regeering’, de schepen op het IJ werden voorzien

van vlaggen en wimpels en van de stadswallen ‘loste men het gewoone Geschut.’38 ‘Voor

de Huysen van de Magistraat’ werd vuurwerk afgestoken. Daarnaast namen enkele par-
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ticulieren en diplomaten het initiatief tot het organiseren van openbaar ‘vreugdebetoo-

n’. Genoemd worden Engelse kooplieden, Franse refugiés, admiraal Tromp en nog en-

kele particulieren. Joan Pluimer bezingt in een gedicht dat is opgedragen aanWillem iii

de vieringen inAmsterdam.Hieruit blijktwederomzijnwaardering voor de stadhouder

en bovendien zijn betrokkenheid bij de feestelijkheden in Amsterdam. In deze Victory-

zang noemt hij expliciet de burgemeesters en de admiraliteit als organisatoren van het

feest en de eensgezindheid onder deze bestuurders bij de huldiging van de stadhouder-

koning:

‘Laat in ’t Y de Wimpels waaijen;

Alle toorens draagen licht;

Laat de Berkemeyer zwaaijen;

Yder een voldoe zijn plicht. [...]

De Amsterdamsche Burgerheeren,

En de Zeeraad van het Land

Helpen deeze vreugd vermeeren.

Al de zorg leid aan een band.’39

Uit de berichten van burgemeester Nicolaas Witsen, gedeputeerde ter dagvaard aan het

hof in Londen, aan zijn collega’s in Amsterdam komt het beeld naar voren van een voor-

zichtige toenadering tussen Amsterdam en Willem iii in de dagen na de kroning. Een

schrijven van Witsen aan de Amsterdamse burgemeesters, enkele dagen voor de feeste-
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lijkheden in Amsterdam, geeft zelfs blijk van een uitgesproken vriendschappelijkheid

tussen de stadhouder-koning en de stad.40 Deze verbeterde verhoudingen kort na de

kroning van Willem iii komen ook tot uitdrukking in de uitbundigheid waarmee de

kroning in Amsterdam gevierd werd.Het Schouwburgbestuur kon bij deze uitgebreide

festiviteiten op de dankdag niet achterblijven en organiseerde een speciale voorstelling

met de titel De krooninge Van haare Majesteiten,WilhelmHendrik, énMaria Stuart, Tót Koning,

énKoniginne vanEngeland,Vrankryk, énYrland, geschreven doorThomasArends.41 Het stuk

werd niet opgevoerd op de dankdag zelf, maar beleefde zijn première een dag later, op

22 april 1689, en werd daarna nog drie keer opgevoerd.42 Het is onbekend of een van de

opvoeringen werd bijgewoond door speciale gasten zoals de burgemeesters of andere

Amsterdamse regenten.Duidelijk is niettemin dat de opvoeringen ter ere vanWillem iii

passen in het beeld van een tijdelijke opleving in de relatie tussen Amsterdam en de

stadhouder.

In het kroningsspel wordt wederom vrij uitvoerig de loftrompet gestoken over de

heldendaden en de moed van Willem iii als bevrijder van Engeland. De Seine symboli-

seert in het eerste bedrijf Frankrijk en roept om wraak jegens Holland, opgehitst door

Hovaardij, Vleyery en Bedrog. In het tweede bedrijf treedt de Rijn op die verhaalt over

de overwinning van Willem iii in Engeland en de verdreven Jacobus ii. De Faam roemt

Willem iii:

‘Koom, zie de deugd vol roem verheven op de Troon.

Oranje, Nassaus bloed, zult gy de dierbre Kroon

Van ’t magtig Britse Ryk de haaren zien omstraalen,

Daar zult gy Hóllands Héld mét pracht zien zeegepraalen, [...].’43

Vervolgens wordt een zinnebeeldige voorstelling getoond van het door de Fransen ver-

oorzaakte oorlogsleed in de Palts, een voorstelling die de Franse zucht naar wraak moet

verbeelden. In het derde bedrijf vindt de kroning van Willem iii en Mary plaats. Batavia

en Brittanje bezingen de heldenmoed van Willem iii. Zij worden beiden op een troon

getoond omringd door de Engelse Lords en geestelijken. De muziek bij het toneelstuk

zoals die deels is overgeleverd, geeft een indruk van de wijze waarop het koningspaar

ook met muzikale middelen gehuldigd werd. De Engelsche Onderdaanen treden hier

zingend op en begroeten het koningspaar, ondersteund door een melodie in driedelige

maat, die het karakter van een dans heeft:

‘Laat ons te zaam mét blyde klanken,

De Hémel danken,

Voor de onwaardeerb’re gunst die ’t Britse ryk geniet,

Nu haar een Vórst die ’t récht bemind, gebied.’44

Voordat deze gezongen begroeting nog eens wordt herhaald, volgen enkele meer plech-

tig gezongen versregels, waarin de hoop wordt uitgesproken dat het echtpaar nog lang

en gelukkig mag regeren over het Britse rijk.45

Na 1689 isWillem iii nietmeer in de Schouwburg geëerd.Op 24 januari 1695werden

overal in de Republiek de klokken geluid vanwege het overlijden van koningin Mary.46

ThomasArends schreef een speciaal toneelstuk voor die gelegenheidmet de titel Ter Lyk-
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staatzie Van de Alleruytmuntenste Koninginne Maria, Gemalinne van den Onverwinnelyken Wil-

lem Hendrik. In de Amsterdamse Schouwburg vonden echter geen speciale opvoeringen

plaats.47 De viering van een andere belangrijke gebeurtenis, de Vrede van Rijswijk in

1697, bleef op het toneel verschoond van iedere verwijzing naar de stadhouder-koning,

zoals we in § 4.3.2 zullen zien. Ook het overlijden van de koning zelf in 1702 werd niet

in de Schouwburg herdacht en veroorzaakte over het algemeen weinig opschudding of

treurnis in Amsterdam.

4.2.3 Hamburg, de keizergetrouwe stad (1690)

In 1690 werd de keizerszoon Jozef i gekroond tot Rooms koning, waarmee hij tevens

werd benoemd tot opvolger van keizer Leopold i. In het hele rijk werd deze gebeurtenis

gevierd. In Hamburg stelde de raad op 6 februari 1690 een programma voor een dank-

dag samen volgens het stramien zoals dat in de inleiding bij dit hoofdstuk is aangege-

ven. Van 9 tot 10 uur werden de klokken geluid waarna vanaf de kerktorens met trom-

petten en pauken feestmuziek ten gehore werd gegeven. Tussen 11 en 12 uur hield

hoofdpredikant Mayer in de Johanniskirche een Latijnse feestrede, die werd afgesloten

met een Te Deum en saluutschoten vanaf de stadswallen. Die middag werd de feestope-

ra Ancile Romanum opgevoerd.48 De raad bezocht deze opera in gezelschap van verschil-

lende afgezanten. De keizerlijke ambassadeur kreeg een ereplek in de Opera. De opvoe-

ring werd besloten met een vuurwerk met in het midden de dubbele adelaar ter ere van

de keizer en de enkele adelaar ter ere van zijn zoon, de nieuwe Roomse koning, met

daaronder de tekst: ‘Vivat Josephus Rex Romanus.’ Zeven brandende piramides, de ze-

ven Duitse keurvorsten verbeeldend, omringden de adelaars.49 Een voorstelling, waar-

bij een van de adelaars naar beneden werd gelaten met in zijn klauwen een hel verlichte

maan ‘auf welchen viel Schläge und Schwermer [vonken] flogen’, verlevendigde het py-

rotechnische hoogstandje. Een vertoning van Hercules die de zevenkoppige Hydra ver-

slaat, beëindigde het spektakel. De vuurspuwende Hydra baarde volgens een verslag

van de feestelijkheden veel opzien bij de toeschouwers. Beide vertoningen verwijzen

waarschijnlijk naar de strijd van Habsburg tegen de Turken.50 Hierna volgde op uitno-

diging van de raad in de Opera een groot banket. Als afsluiting werd opnieuw een groot

vuurwerk afgestoken dat door de raad was betaald. Dit werd in de buitenlucht op de

Alster afgestoken en toonde het publiek opnieuw de dubbele adelaar op een piramide,

zoals is te zien op de afbeelding van het vuurwerk.

De Hamburgse raad wordt in de contemporaine verslaglegging van de feestelijkhe-

den niet expliciet genoemd als opdrachtgever voor de feestopera. Gezien de inbedding

van de opera in het geheel van feestelijkheden en het optreden van de raad als gastheer

bij het banket en het vuurwerk op de Alster is het echter zeer aannemelijk dat de opvoe-

ring van Ancile Romanum in opdracht van diezelfde raad heeft plaatsgevonden, met als

medeorganisator de keizerlijke ambassadeur Burkhard vonGödens, die immers een ere-

plaats tijdens de voorstelling ten deel viel.51 Het libretto van Christian Heinrich Postel

beschrijft het bewind van de Roomse koning Numa Pompilius, die regeerde van 715 tot

672 v. Chr. Rome werd in die jaren geteisterd door verscheidene epidemieën.52 Nimf

Egeria belooft in de eerste akte Numa de bijstand van de hemel. In de tweede akte be-

vestigt zij de komst van die bijstand die in de derde akte een schild blijkt te zijn (het An-
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cile) dat, zolang het zich in de stad bevindt, Rome ‘hemelbescherming’ zal bieden. Ege-

ria voorspelt vervolgens een terugkeer van de ‘GoudenTijd’met een verwijzing naar het

bewind van keizer Leopold en zijn zoon Jozef:

‘Das dann die güldne Zeit erschienen [..]

Wenn LEOPOLD herrscht auff Erden

Und JOSEPH wird gekrönet werden.’53

Deze laatste voorspelling van Egeria legt kortom een verband tussen de geschiedenis

van Numa Pompilius, het bewind van keizer Leopold i en het toekomstig bewind van

zijn zoon Jozef i. Zoals Numa uiteindelijk met bijstand van de hemel Rome kon bevrij-

den van ziekte en ellende, zo zal ook de toekomstige keizer het keizerrijk beschermen

tegen alle gevaren:

‘Glorwürdigster Vater/ Durchleuchtigster Sohn!

Besitzet/ beschützet

Glücksehligst den Thron!

Der güthigste Himmel woll’ Euer regieren
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Auff Kinder und Kindes=Kind ewig vollführen/

Und stetig bewahren/

Für allen Gefahren

Des Römischen Reiches geheiligte Crohn!

Glorwürdigster Vater! Durchleuchtigster Sohn!’54

Dorothea Schröder koppelt deze vorstenhuldiging op de Hamburgse bühne aan de

moeilijke positie waarin Hamburg zich in die jaren politiek gezien bevond. Vanwege de

oorlog met Frankrijk had de keizer een handelsverbod met dat land afgekondigd, het-

geen uiteraard zeer nadelig was voor de Hamburgse economie. De Hamburgse raad

hoopte op hulp van de keizer die Hamburg een neutrale status zou kunnen verlenen of

die het handelsverbod zou kunnen opschorten. De opvoering van deze opera herinnert

de keizer aan zijn verplichtingen als vorst voor zijn onderdanen op te komen.De onder-

titel meldt dat de theateropvoering uit ‘unterthänigster Schuldigkeit’ was georgani-

seerd,maar de tekst herinnert ook aande plichten vande keizer ten aanzien vande rijks-

stad.55

Deze opvoering was zeker niet de laatste poging van het Hamburgse stadsbestuur

om via rijksfeestelijkheden de belangen van de stad in het openbaar naar voren te

brengen. In een aantal feestopera’s van latere datum zien we de verschillende oogmer-

ken van het stadsbestuur terugkeren: enerzijds gaven de Hamburgse regenten met

dergelijke opvoeringen blijk van hun afhankelijkheid van de keizer, anderzijds wezen

zij de vorst op diens plichten en Schutzversprechen, de belofte van de keizer de rijksste-

den hulp te verstrekken, indien dat nodig zou zijn voor het welzijn van de stad en haar

inwoners.56

4.2.4 Herstelde Hamburgse keizertrouw (1708)

In de jaren tachtig en negentig van de zeventiende eeuw kwam Hamburg door interne

politiek-religieuze twisten in grote bestuurlijke problemen (zie § 3.1.1). De strijd tussen

orthodoxen en piëtisten laaide hoog op en in 1699 zag de raad zich genoodzaakt te ca-

pituleren voor het oproer dat mede werd veroorzaakt door de oppositie van de ortho-

dox-lutherse predikant Johann Friedrich Mayer tegen de Hamburgse raad. Het oproer

kwam niet tot een einde toen Mayer in 1701 de stad verliet. Met name Christian Krumb-

holtz wist met succes de rol van zijn collega Mayer over te nemen. Samen met passe-

mentmaker Balthasar Stielke stookte Krumbholtz de burgerij op tot verzet tegen de

raad. De Weense afgevaardigde in Hamburg, Damian Hugo Graf von Schönborn, vroeg

de keizer in te grijpen, hetgeen gebeurde op 13 mei 1708. De keizerlijke troepen rukten

op naar Hamburg. Engelse en Nederlandse diplomaten wisten uiteindelijk te bereiken

dat zij de stad konden binnentrekken. Het lukte Schönborn om Stielke en Krumbholtz

voor het gerecht te krijgen. Een zogenaamde ‘keizerlijke commissie’ probeerde vanaf

dat moment de Hamburgse politiek weer in het gareel te krijgen.57

In dat politiek turbulente jaar 1708 werd er voor het eerst sinds 1699 weer een

opera opgevoerd ter ere van de keizer te Wenen.58 Vanwege de politieke instabiliteit en

vijandelijke houding van de Bürgerschaft jegens het gezag van de keizer en de raad

waren er tot 1708 geen nieuwe opera’s ter ere van de keizer meer vervaardigd. Enkele
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maanden na de installatie van de keizerlijke commissie in Hamburg was de rust in de

stad teruggekeerd. Die rust werd naar het schijnt alleen nog verstoord door kleine

opstootjes rond het huis waar Stielke en Krumbholtz gevangen werden gehouden.59

De raad vaardigde naar aanleiding daarvan een verordening uit die samenscholing ver-

bood, zodat er geen sprake meer zou zijn van ‘gefährlichen Discoursen auch verdächti-

gen Zusammenkünfften und Vergadderungen/ nicht weniger aller nachtheiligen Cor-

respondence.’60

Schönborn berichtte de keizer in juni 1708 over deze kleine ongeregeldheden in

Hamburg.De ambassadeur gaf aan dat hij in samenwerking met de Hamburgse raad al-

les probeerde om de rust in Hamburg te herstellen. Een viering naar aanleiding van de

verjaardag van de keizer op 26 juli zou een mooie gelegenheid zijn om een dergelijke

boodschap nog eens over te brengen. In Wenen werd deze gebeurtenis zoals ieder jaar

met een groots gala gevierd.61 Het feest in Wenen werd afgesloten met de opera Die Lie-

be unter denen Feinden van Attilio Ariosti, een opera die speciaal voor die gelegenheid ge-

schreven was. In het libretto wordt verwezen naar de Spaanse Successieoorlog waarin

Habsburg verwikkeld was. Het zangspel beschrijft de strijd tussen twee partijen die in

vijftiende eeuw elkaar de heerschappij over Spanje betwistten.62 Er wordt een vergelij-

king gemaakt met de toekomstige overwinning van de Habsburgers, een overwinning

die de Habsburgse heerschappij in Spanje onder leiding van Jozefs broer Karel iii moet

herstellen. De ‘Spaanse monarchie’ spreekt aan het einde van het stuk:

‘Von der Zugenegenheit deß Glorreichen Josephs wird mein grosser Carl die Sicher-

heit seines Thrones/ und ich meine Freyheit zu erkennen haben; derentwegen wer-

de ich zu meiner Erquickung zur Zeite deß grossen Josephs die guldene Zeit ge-

niessen.’63

De Hamburgse stadsbestuurders knoopten bij deze feestelijkheden in Wenen aan met

de opvoering van eennaspel bij het repertoirestukAlmira, ter ere vande geboortedag van

Jozef i, met de titel Der Genius von Europa. Il Corriere Ordinario en een Hamburgse kroniek

meldden dat Schönborn een van de initiatiefnemers van deze gelegenheidsopvoering

was.64 Ook in de jaren die volgden tot de dood van Jozef i in 1711 zou Schönborn op de-

ze wijze de verjaardag van de keizer in de Opera laten vieren. Het lijdt bijna geen twij-

fel, dat ook de Hamburgse raad bij deze opvoeringen betrokken was. In elk geval waren

de leden als eregasten aanwezig bij de opvoering van Der Genius von Europa op 26 juli

1708.65 Behalve de Hamburgse raad werden ook vertegenwoordigers van andere Euro-

pese staatshoofden uitgenodigd. Schönborn werd op zijn beurt uitgenodigd voor festi-

viteiten tere ere van andere staatshoofden die in Hamburg plaatsvonden. De keizerlijke

gezant probeerde met de keizerhuldigingen in de Opera de feesten van afgezanten van

andere hoven te overtreffen.

In deze gelegenheidsstukken werden niet alleen de belangen van Schönborn als kei-

zerlijke gezant, maar ook de belangen van de Hamburgse raad verdedigd. In Der Genius

von Europawordt de verbondenheid tussen de keizer en Hamburg benadrukt. Het stuk

lijkt een poging te zijn om na de moeizame achterliggende periode de politieke band

tussen de rijksstad en het keizerhuis te herstellen. Schönborn heeft daarmee namens, of

in elk geval in het belang van, het Hamburgse stadsbestuur gehandeld.66 De raad wordt

in contemporaine kronieken en krantenberichten zelden of nooit als initiator van kei-
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zerhuldigingen in de Opera genoemd en het is uitsluitend de keizerlijke ambassadeur

naar wie in die samenhang wordt verwezen. Omdat in veel van de feestopera’s duidelijk

de belangen van de stad Hamburg tegenover die van de keizer verdedigd worden, is het

echter aannemelijk dat de raadsleden zich wel degelijk met dergelijke opvoeringen heb-

ben bemoeid.

DerGenius vonEuropaopentmet een eretempel als decorwaarnaEwigkeit het publiek

een beeltenis van keizer Jozef i toont. Genius verschijnt vervolgens ten tonele, gezeten

op een Lufft=Wagen. Zijn lofrede op Jozef i begint met een verwijzing naar bovenge-

noemd Schutzversprechen van de keizer aan zijn rijkssteden, hetgeen samengaat met een

eer- en afhankelijkheidsbetoon van Hamburg aan de monarch:

‘Die Lust der Welt/ Der Zeiten Wunder/

Der Teutschen Atlas, Welschlands Gideon,

DemHamburg reicht der Ehrerbietung Zoll/

Daß seinen Schutz=Stab unterthänig küßt/

Der so viel Gnade auff sie trieffen läst/

Feyrt heute Sein Geburthes=Fest.’67

Evenals de voornoemde feestopera in Wenen zelf verwijst dit zangspel naar de Spaanse

Successieoorlog om Jozefs heldenmoed aan te tonen, in dit gevalmet het noemen van de

overwinningen van de Grote Alliantie op Frankrijk in Höchstädt, Carpi, Turijn en Ou-

denaarde.68 De Europese oorlogsverwikkelingenworden hier gekoppeld aan een duide-

lijk als stedelijk te oormerken politiek streven, namelijk het aanhalen van de banden

tussen Hamburg en Wenen. Voor de afsluiting van het stuk met een Grand Ballet, Mas-

quen en een slot-aria, betoont het Hamburgse stadsbestuur in de woorden van Genius

nog eenmaal haar deemoedige houding en dankbaarheid jegens de keizer:

‘Drum hat sie/ da man Sein Geburths=Fest feyret/

Demüthig ihre Pflicht der Danckbarkeit erneuert/

Und Hamburg rufft frolockend aus:

Es lebe Oesterreichs Durchlauchtigs Hauß!’69

4.2.5 Het einde van de keizerhuldigingen (1745)

Ook de opvolger van Jozef i, Karel vi, zou regelmatig tijdens naam- en verjaardagen op

het Hamburgse toneel worden toegezongen.70 Na een feestopvoering ter ere van de

naamdag vanKarel vi met de operaTRAJANUS (1717) kwamer vrij plotseling een eind aan

deze traditie.71 Mogelijk hield dit verband met de bestuurswisselingen in de Opera en

het feit dat het financieel steeds slechter ging met het Hamburgse muziektheater. Een

groep diplomaten en edellieden nam vanaf 1718 het pachterschap over. Zij hadden meer

belangstelling voor opvoeringen ter ere van buitenlandse vorsten dan die ter ere van de

keizer in Wenen.

Dorothea Schröder gaat uit van een verband tussen deze verminderde belangstel-

ling voor keizerhuldigingen in de Opera en de vredesverdragen van 1719 en 1721, die het

einde betekenden van de Grote Noordse Oorlog. Na het sluiten van deze vredesverdra-

70



bestuurders en het theater

gen was de dreiging van Zweedse, Russische en Deense troepen voor Hamburg niet lan-

ger actueel en daarmee was ook de territoriale bescherming van Hamburg door keizer-

lijke troepen minder belangrijk geworden. Het Hamburgse stadsbestuur zocht in de

daaropvolgende jaren steeds vaker contact met andere politieke machten in Europa, zo-

als Engeland, Pruisen en zelfs de oude vijand Frankrijk.72 In het volgende hoofdstuk

zullen we zien dat buitenlandse diplomaten alle ruimte kregen om met gelegenheids-

opvoeringen in het stedelijke muziektheater de Hamburgse contacten met buitenland-

se staatshoofden verder aan te halen, ook met de Franse koning.

In 1738 werd de Hamburgse Opera gesloten,waarna het gebouw alleen nog werd ge-

bruikt voor opvoeringen door rondtrekkende theatertroepen. Johann Klefeker, lid van

de Hamburgse raad, ondernam niettemin een poging om de traditie van keizerhuldi-

gingen in de Opera een nieuw leven in te blazen. Op 8 december 1745 liet hij door een

operatroep onder leiding van de Italiaanse impresario Pietro Mingotti in het inmiddels

sterk in verval geraakte Operagebouwde feestopera La Clemenza di Tito opvoeren.De kei-

zerlijke gezant Heinrich Graf von Bünau was toen juist overleden en had nog geen op-

volger in Hamburg. De feestopvoering van 1745 werd daarom door de raad en niet door

de keizerlijke gezant georganiseerd en betaald. De opvoering in september 1745 stond

in het teken van de kroning van de nieuwe keizer Frans Stefan i. In een naspel (Epilogo)

van de bekende Hamburgse dichter Barthold Heinrich Brockes wordt een vergelijking

gemaakt tussen de in de opera bezongen grootheid van de antieke keizer Titus en die

van Frans Stefan, ‘dem andern Titus’.73

Deze opvoering ging vergezeld van grote financiële problemen. De Bürgerschaftwei-

gerde na afloop de financiële verantwoordelijkheid voor de opvoering op zich te

nemen. Zij bleef hameren op de hoge kosten en het feit dat in die jaren de veepest

woedde, hetgeen een goddelijke vingerwijzing zou kunnen zijn. Zij vreesde dat de

stad bij financiering van een opera nog verder in ‘des Höchsten Ungnade’ zou komen

te vallen. Ook de financiële beheerders van de stad Hamburg (Kämmerei) verzetten zich,

nog voor de opera was vertoond, tegen de hoge kosten van de feestopvoering. Zij

betwistten het nut van een dergelijke opvoering en weigerden als protest zelfs de voor

hen gereserveerde vrijkaarten aan te nemen.74 De Kämmerei benadrukt in een schrijven

aan Klefeker en Brockes dat de kroning van de vorige keizer Karel vii in 1742 immers

ook niet met een opera en vuurwerk was gevierd.75

In zijn repliek aan de Kämmerei droeg Klefeker namens de raad een aantal argumen-

ten aan, die het belang van feestopvoeringen voor de Hamburgse politiek en voor het

welzijn van de stad moesten aantonen. Het belangrijkste doel van de stedelijke vierin-

gen was het verstevigen van de politieke banden met het keizerhuis en het gunstig

stemmen van de keizer en zijn ministers ten aanzien van de stad Hamburg.Het was vol-

gens Klefeker daarom gebruikelijk om, na een door de stad gefinancierde opvoering

voor de keizer, de betreffende teksten ook meteen naar Wenen te sturen om zo een in-

druk te geven van de feestelijkheden in de rijksstad:

‘Diese Ehre [het eerbetoon jegens de keizer] käme eigentlich auf die Stadt selbst,

und es würde nach dem, was in dergleichen Fällen bey den Kaisern aus dem Hause

Österreich jederzeit vorhin geschehen, sowol die Oper als alle andere bey den Freu-

den=Bezeugungen gedruckte piecen nächstens zu beyden Kayl. Mayt. Gesichte ge-

bracht werden, nachdem man von einem Dero ersten Ministrorum die zuverlässige
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Nachricht erhalten, daß man sich des Allergnädigsten Wohlgefallens solcherhalben

versichert halten könnte.’76

Klefeker betreurde het dan ookdat in 1742,naar aanleiding vande kroning vanKarel vii,

in Hamburg geen grote feestelijkheden hadden plaatsgevonden. Wanneer de raad het

aanbod van Mingotti, een gelegenheidsopera ter ere van de nieuwe keizer in de Opera

op te voeren, zou hebben afgewezen, dan zou het keizerlijk hof dit de raad als ‘Mangel

der Devotion’ zeer kwalijk genomen hebben, aldus Klefeker namens de raad.77

Tussen beide kampen ontspon zich een langdurige en weinig verheffende strijd, die

pas in 1747 werd beëindigd. In dat jaar was de Kämmerei eindelijk bereid om tweederde

deel van de onkosten te betalen. De raadsheren wisten uit het budget van de stedelijke

admiraliteit de overige onkosten te vergoeden, zodat Mingotti na twee jaar eindelijk

zijn geldelijke beloning ontving. Deze ruzie luidde de definitieve Hamburgse Opern-

krach in. In 1751 was de Opera zodanig vervallen dat zelfs rondreizende theatergroepen

er nietmeerwilden spelen.Ookwaren er geen nieuwe investeerdersmeer te vinden voor

het stedelijk theater. Omstreeks 1756 werd de Opera tenslotte afgebroken.78

4.3 Toneel ter ere van de vrede

4.3.1 De Vrede van Nijmegen (1678)

De relatie tussen Amsterdam en de koning-stadhouder was in het laatste decennium

van de zeventiende eeuw verre van stabiel. Een groot deel van de Amsterdamse burge-

meesters verzette zich in de jaren na het Rampjaar 1672 tegen een verbintenis met En-

geland, omdat een dergelijke alliantie het gezag van de Oranjes zou versterken.79 Wel

wenste de meerderheid van de Amsterdamse magistraat dat er snel vrede zou komen

tussen Frankrijk en de Republiek omdat de oorlogslasten zwaar op de stadskas drukten.

Terwijl Willem iii in januari 1678 een verbond probeerde te sluiten met Engeland om

zodoende de positie van de Republiek te versterken, onderhandelde Amsterdam met

Frankrijk om via die weg zo spoedig mogelijk de oorlog tussen de twee mogendheden

te beëindigen. In de Staten-Generaal wisten de Amsterdamse bestuurders tegelijkertijd

genoeg steun te verwerven omhun vredespolitiek door te kunnendrijven.Erwerdhaast

gemaakt met de totstandkoming van een vredesakkoord met Frankrijk en de financiële

steun aan de militaire ondernemingen van Willem iii werd gestaakt.80

10 augustus 1678 lag er een eerste vredesovereenkomst. Het in korte tijd overeenge-

komen vredesverdrag betekende in feite een overwinning van de staatsgezinde factie in

de Republiek.Willem iii was door de Staten-Generaal voor het blok gezet en zag zich ge-

dwongenhet vredesverdrag te tekenen, een verdrag dat in zijn ogen grotendeels door de

Fransekoning‘gedicteerd’was.HetmagduidelijkzijndatdewijzewaaropVredevanNij-

megen tot stand kwam, en met name de rol die de Amsterdamse burgemeesters daarbij

haddengespeeld,de relatie tussenAmsterdamendestadhoudernietbepaaldverbeterde.

De Vrede van Nijmegen werd in verschillende Hollandse steden gevierd met een

dank- en bededag op 5 oktober 1678, de dag van de ‘generale publicatie’ van de vrede.81

Helaas is er niets bekend over de vieringen zoals die in Amsterdam plaatsvonden en hoe

grootschaligdezegeweestzijn.HetSchouwburgbestuurorganiseerdeop10oktober 1678
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een gelegenheidsopvoering naar aanleiding van de gesloten vrede. Bij de keuze voor het

toneelstukdat zouworden vertoond,werd terdege rekeninggehoudenmetpolitieke ge-

voeligheden.Dit vredespel –DeTriomfeerendeMin–wasgeschrevendoorDirckBuysero in

samenwerkingmetdeHaagse componistCarelHacquart enwerdvanwegezijnpolitieke

inhoud afgewezen. In het voorwoord bij de druk van het zangspel uit 1680 klaagt Dirck

Buysero over het feit dat zijn creatie niet in deAmsterdamse Schouwburgmochtworden

opgevoerd.De uitgave van het stuk twee jaar later is volgens Buysero bedoeld

‘[...] om te toonen dat het noch om aanstotelyckheden, noch om die schynreden die

men voorgeeft, van dat daar te groote onkosten toe van noden zyn, niet op d’Am-

sterdamsche Schouburgh vertoond werd.’82

Het is niet meer te achterhalen of de Schouwburgregenten en de regenten van de Gods-

huizen inderdaad vanwege de hoge kosten van het zangspel (2000 gulden) of vanwege

de aanstootgevende inhoud tot het besluit kwamen om het niet op te voeren. De bezor-

gers van een moderne editie van het zangspel vermoeden dat de aanstootgevendheid

van het stuk te maken had met de verwijzingen naar de glorierijke rol van de stadhou-

der bij de vredesonderhandelingen en het feit dat Willem iii in de tekst ‘omstandig

wordt geprezen.’83 Inderdaad blijft de stadhouder in het zangspel van Buysero zeker

niet ongenoemd, alhoewel het aantal verwijzingen naar diens rol betrekkelijk gering is.

Buysero verwijst in totaal vier keer naar ‘Oranje’, die de vredelof zou verdienen.Uit twee

van deze verwijzingen naar Oranje spreekt echter een duidelijke politieke intentie, een

oproep aan de kritische regenten hun verzet op te geven en de ‘Eendracht’ boven alles te

zetten om zich vervolgens politiek te verbinden aan het Oranjegeslacht. De Vrede zingt

tegen het einde tot de toeschouwers:

‘Laat nu ook d’Eendracht, die de harten weet te strenglen, [...]

Die houw met snoeren van Oranje u steets geslooten,

Op dat geduurig dus uw welvaart mag vergrooten.’84

Hierna wordt de ‘Oranjeboom’ bezongen, die de burgers beschut tegen de Zon, ofwel de

oorlogszuchtige Franse koning:

‘De Vrê vertoont zich weder;

d’ Oranjeboom geeft lust.

Elk legt zich veilig neder,

Die in die schaduw rust.

Hoe fel de Zon mag blaaken,

Die lommer schut zyn brand.

Laat d Echo ’t ruchtbaar maaken,

Ten troost van ’t Vaderland.’85

Het alternatief voor Buysero’s stuk werd het allegorische Vertooningsspel op de vreede van

Govard Bidloo, waarin niet of nauwelijks verwezen wordt naar de rol van de stadhou-

der.86 Bidloo koos voor het veilige pad en beperkte zich tot een beschrijving vanHolland

dat bedreigd wordt door de oorlog, veroorzaakt door Nijt, die ‘Vorst Karel’ van Enge-
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land en ‘Koning Lodewijk’ van Frankrijk in zijn greep houdt.87 Vervolgens verschijnt

Mars op het toneel met in zijn kielzog Twist, Verraad, Geweld, Moord, Roof en Nijt. De

gewesten Gelderland, Overijssel en Utrecht worden door Mars weggevoerd achter zijn

wagen. Al snel bericht de Faam echter dat ‘Held de Ruiter’ moedig stand houdt en er

hulp uit Engeland komt. Staatkunde wijst Holland op het komende huwelijk tussen

Willem iii en Mary en op de herstelde vriendschap met Engeland:

‘Sla herwaarts eens uw oog, en ziet uw Veldheer trouwen,

Om door een Huwlijkx band, de vrindschap vast te houwen.’88

In een begeleidende ‘Vertooning’ wordt de huwelijksvoltrekking aan het publiek ge-

toond. Mars, Twist, Verraad en Roof beraden zich op een tegenoffensief, maar tever-

geefs, de Vreede en Welvaart dalen in een wolk neer en de strijd is beslecht.

Helaas is er niets bekendover de discussie omtrent het vredespel naar aanleiding van

deVrede vanNijmegen.Niettemin geeft bovenstaande aan,dat de Schouwburgdirecteu-

ren uiterst voorzichtigwarenmet de keuze voor het stuk dat ter ere van zo’n belangrijke

politieke gebeurtenis werd vertoond. Zij namen kennelijk het zekere voor het onzekere

enkozenvooreentoneeltekstmeteenzeeralgemenestrekking,datmeer inhetalgemeen

‘de vrede’huldigt en inminderemate de afzonderlijke politieke krachtenbinnen enbui-

ten de Republiek die bij de totstandkoming van die vrede betrokken zijn geweest.

4.3.2 De Vrede van Rijswijk – Amsterdam (1697)

Na een korte heropleving in de jaren rond de kroning van Willem iii bereikte de relatie

tussen de stadhouder en het Amsterdamse stadsbestuur opnieuw een dieptepunt. De

burgemeesters lagen in 1690 met de stadhouder overhoop omtrent de benoeming van

de schepenen en bovendien had Willem iii de Republiek in een nieuwe oorlog gestort.

Het stadsbestuur voerde een stevige oppositie tegen de oorlogsplannen van de stadhou-

der, die deAmsterdamse handel in gevaar zouden brengen en de Republiek opnieuw op

kosten zouden jagen. De regenten van Amsterdam waren verdeeld in twee groepen, een

staatsgezinde en een meer gematigde factie. De laatste groep was wat sneller geneigd de

zijde van de stadhouder te kiezen. Omstreeks 1690 bestond er getalsmatig een even-

wicht tussen de representanten van deze twee groepen onder de burgemeesters; de po-

litieke verhoudingen bleven niettemin gespannen.89

Het belangrijkste doel van het Amsterdamse stadsbestuur in de jaren 1691-1696 was

een zo snel mogelijke beëindiging van de oorlog met Frankrijk. In de stad heerste even-

als in 1678 oorlogsmoeheid. Amsterdam moest flink meebetalen aan de oorlog, hetgeen

zwaar drukte op de stadsbegroting.Hoge belastingen waren het gevolg. Een nieuwe be-

lasting op trouwen en begraven maakte dat de bom barstte en de stad enkele dagen het

toneel was van een groot oproer, het bekende Aansprekersoproer (januari 1696). De

onderhandelingen in Rijswijk waren inmiddels begonnen. De Amsterdamse burge-

meesters steunden Willem iii in zijn pogingen een snelle vrede te bewerkstelligen.90

In september 1697 werd het bericht over het nieuwe vredesverdrag in Amsterdam

met blijdschap ontvangen. Het stadsbestuur ging snel in op het verzoek van de Staten

van Holland en West-Friesland, om enkele weken na het sluiten van de vrede de dank-
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dag te organiseren, en wel op woensdag 6 november 1697.91 Een correspondent van de

Amsterdamse Courant bericht over deze feestelijkheden:

‘De Dankdag is ook solemneel geviert, en staen desen avond door alle de Heeren van

de Regeering en veele particulieren, Pektonnen en konstige Vuurwerken aengesto-

ken, en veele lichten aen de toorens en elders gehangen te worden.’92

De Amsterdamse Courant beschrijft vervolgens vrij uitvoerig het vuurwerk dat de Amster-

damseadmiraliteit als aanvullingopde feestelijkhedenafstak.Het stadsbestuur,dat veel

belang hechtte aan de bescherming van de handelsbelangen, zal graag aan de admira-

liteit toestemming gegeven hebben voor een dergelijk vuurwerk. Het stedelijke college

van de Amsterdamse admiraliteit, officieel onder het gezag van de Staten-Generaal, had

als opdracht de zeehandel te beschermen.93 Het is deze bescherming van de handelsbe-

langen van de stad die het vuurwerk aan de hand van enkele vertoningen moest verbeel-

den.Bij de troonwaardeVredeopwasgezeten, stond‘aendevoet vandeThroon ter rech-

terhandMercurius,houdende in sijne rechterhandeenstokbeurs endegeslangde staf,en

in de linkerhandhet boek vanCredit.’94Aande linkerzijde stonddeGodsdienst.De vrije

handel en de godsdienstvrijheid waren met de overwinning op Frankrijk weer veilig ge-

steld, zo lijkt de boodschap van de organisatoren van het tableaux.

In Den Haag vond eveneens op 6 november 1697 een dankdag plaats. Deze werd ge-

vierd met het lossen van enkele kanonschoten. De Amsterdamse Courant van 5 november

1697 schrijft bovendien over een vuurwerk voor de ‘Generaliteyt, en een voor Holland’.

Beide vuurwerken moesten de eendracht in de Republiek en de vredemet Frankrijk ver-

beelden. Een derde ‘theater’ vereerde vooral ‘William Rex’.Op een afbeelding in de Euro-

pischeMercurius prijken deWen de Rmet elkaar vervlochten in het midden van deze stel-
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lage,met daarboven een kroon geplaatst. Op een aparte piëdestal rechts werd Neptunus

getoond, die de koopmanschap ter zee moest verbeelden en links Vesta, de handel ter

land verbeeldend.De feestelijkhedenwerden afgeslotenmethet aansteken van tweedui-

zend pektonnen, klokgelui en zeven salvo’s van veertig kanonnen op deVijverberg.95

Opvallend genoeg vinden we bij de feestelijkheden in Amsterdam, in tegenstelling

tot die in Den Haag, geen enkele verwijzing naar Willem iii. De festiviteiten georgani-

seerd door het stadsbestuur zelf bleven beperkt tot de pektonnen en het verlichten van

de torens. De burgemeesters vermeden hiermee een viering met teveel politieke lading.

Voor zover bekend werd alleen de admiraliteit als beschermer van deAmsterdamse han-

del de gelegenheid geboden om zichzelf te huldigen.

DeAmsterdamse Schouwburgnam in oktober 1697 een voorschot op de feestelijkhe-

den door een speciaal werk te programmeren met de titelDe Vrede hersteld.96 Volgens het

titelbladwerdhet op 28 oktober 1697 voor de eerste keer opgevoerd.Tot 30december lie-

tendeschouwburgregentenhet stuk intotaalnegenkeervertonen,maarnietopdedank-

dag zelf.97 De Schouwburgwerd in dat jaar bestuurd door Joan Pluimer en Pieter Berna-

gie.98Het isgoedmogelijkdat eenvanhendeauteur isgeweestvanDeVredehersteld.99Het

vredespel is volstrekt allegorischvanaardenbevatgeenenkeledirecteverwijzingnaarde

politieke werkelijkheid van dat moment. Typerend voor het Amsterdamse belang bij de

gesloten vrede opent het spel in het eerste bedrijf met een vertoning van ‘Neptunus, op

zyn waagen’ als beschermer van de handel ter zee.100 Het is diezelfde zee, verbeeld door

Oceaan, die het verloop van het spel bepaalt. Oceaan ziet met verdriet zijn kinderen, de

Hoofdrivieren, met elkaar strijden maar weet hen uiteindelijk in het vijfde bedrijf toch

weer in vrede bij elkaar te krijgen.101

In het laatste bedrijf worden ook de helden van het stuk getoond: ‘die Heeren,welke

deWysheid gebruikt heeft tot herstelling der Vrede.’102 Wie deze heren zijn, vermeldt de

tekst zelf niet. Tijdens een speciale opvoering van 27 december 1697 ‘voor de Heren’ zal

over de identiteit van deze mannelijke helden minder twijfel bestaan hebben. Een af-

schrift van onkosten van bijzondere opvoeringen maakt melding van deze besloten op-

voering voor de Amsterdamse burgemeesters.103 Jaarlijks organiseerden de directeuren

in de Schouwburg een speciale voorstelling voor de magistraat. In december 1697 beslo-

ten zij het stuk naar aanleiding van de Vrede van Rijswijk voor die gelegenheid te verto-

nen. Pluimer sprak traditiegetrouw de burgemeesters toe bij deze opvoeringen. In zijn

toespraak naar aanleiding van de herstelde vrede betrekt Pluimer in gezelschap van de

‘burgervaders’ het bereiken van een vrede met Frankrijk geheel op het handelen van de

Amsterdamse burgemeesters.104 De toespraak prediktAmsterdams chauvinisme en gaat

niet in op de rol van andere spelers in het politieke veld van deRepubliek:

‘Nu mag men veilig zich op Land en Zee vertrouwen:

Het woedende Oorelog verdwynt voor dit geval,

’t Geen u de Vreê herstelt aanstonds vertoonen zal;

Waar door aan Amsterdam, nu weêr van vreeze ontslagen,

Een onwaardeerb’re schat werdt in de schoot gedraagen.

Uw vakelooze zorg, ’s Lands welvaart toegedaan,

Zal uw Regeering lang voorspoedig doen bestaan;

Dat heeft men uw Beleid uw groot Beleid te danken.’105
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Met deze speciale opvoering vanDe Vrede hersteld kon het Amsterdamse stadsbestuur het

toneel alsnog gebruiken om het eigen goede bestuur te laten bezingen. Dit gebeurde

echter niet in het openbaar. De opvoering ‘voor de Heren’ was immers besloten. Bij de

openbare feestelijkheden koos het Amsterdamse stadsbestuur voor een politiek zoveel

mogelijk ongekleurde viering, passend bij de politieke situatie van dat moment. De

moeizame relatie tussen Willem iii en het Amsterdamse stadsbestuur en de onrust on-

der de burgerijmaakte zowel een politieke huldiging van de stadhouder als van hetAm-

sterdamse stadsbestuur onmogelijk. De regenten van de Schouwburg wilden tijdens de

feestelijkheden niet hun vingers branden aan politieke gevoeligheden en huldigden de

Amsterdamse burgemeesters enkel achter gesloten deuren als brengers van de vrede.

4.3.3 De Vrede van Rijswijk – Hamburg (1698)

Evenals een aantal andere Hanzesteden had Hamburg besloten zelfstandig aan de

onderhandelingen in Rijswijk deel te nemen, ook al was de keizer het daar niet mee

eens.106 De vrije rijksstad kon zelfstandig beslissingen nemen, maar bezat zelf geen mi-

litaire macht. De rijkssteden waren bij politieke conflicten steeds afhankelijk van de

hulp van de keizer of van politieke bondgenoten. Het onderhouden van diplomatieke

contacten was voor Hamburg daarom van groot belang, wilde de stad haar autonomie

en vrije handel niet in gevaar laten brengen. De Hamburgse handel ondervond veel last

van kapers op zee, die vrij spel hadden als gevolg van de internationale spanningen. De

Hanzesteden ontbrak het in de Negenjarige Oorlog aan enige politieke en militaire be-

scherming van de handelsvloot.107 Weliswaar had de Hamburgse raad in 1668/1669 de

stedelijke admiraliteit in de gelegenheid gesteld twee konvooischepen aan te schaffen

voor de verdediging van de vloot, maar dat was natuurlijk onvoldoende voor een goede

bescherming van de stad. 108

Hamburg probeerde vanwege haar zwakke militaire positie zoveel mogelijk haar

neutraliteit te bewaren en iedereen te vriend te houden. Hiernaast wilde de stad haar

concurrentiepositie ten opzichte van andere handelssteden niet laten verslechteren en

zij onderhandelde daarom mee over de verlaging van tol en scheepsbelasting voor de

Hamburgse schepen. Tijdens de Negenjarige Oorlog diende met name de handel met

Frankrijk veiliggesteld te worden.Hamburg zag zich hierbij gedwongen politiek gelijk

op te trekken met Engeland en de Republiek,wat niet altijd lukte vanwege de concurre-

rende belangen op zee.109 Voor de Hanzesteden was het van groot belang bij een even-

tueel akkoord niet buiten de boot te vallen en aansluiting te vinden bij deze twee be-

langrijke onderhandelaars. Uiteindelijk werden de Hanzesteden inderdaad in het

vredesverdrag opgenomen en werd de vrije handel en de stedelijke autonomie voorlo-

pig gewaarborgd.110

De Vrede van Rijswijk gaf in Hamburg daarom genoeg aanleiding een dankdag te

organiseren.Het stadsbestuur deed dit volgens het inmiddels bekende stramien: ’smor-

gens een uur klokgelui, ’s middags een uur klokgelui en torenmuziek, kanonsalvo’s van

de wallen en/of saluutschoten, een feestbanket voor de stadsraad in samenzijn met di-

plomaten en tegen de avond een afsluiting met vuurwerk.111 Op 30 en 31 januari 1698,

driemaanden na de ondertekening van het verdrag tussen de keizer en Frankrijk (30 ok-

tober 1697), organiseerde Hamburg volgens deze traditie een dankfeest voor de vrede.

77



achter de schermen van het stadstoneel

Vanwege geldgebrekwerd er inHamburg, in tegenstelling totDenHaag enAmsterdam,

geen vuurwerk afgeschoten.112 Men zocht en vond een ander hoogtepunt door op 31 ja-

nuari een speciaal voor die gelegenheid geschreven zangspel in de Hamburgse Opera op

te voeren: Der bey dem allgemeinen Welt=Friede von dem Grossen Augustus geschlossene Tempel

des JANUS.113 De tekst was geschreven door Christian Heinrich Postel en de muziek door

Reinhard Keiser.

Het libretto beschrijft naast een aantal liefdesintriges de sluiting van de tempel van

Janus onder keizer Augustus. De sluiting van deze oorlogstempel verbeeldt de vrede

voor het gehele Duitse Rijk.114 In zijn voorwoord behandelt de auteur Postel uitgebreid

het gebruik in Rome, om met de opening en sluiting van de tempel van Janus oorlog en

vrede aan te kondigen. Postel laat in zijn libretto op vergelijkbare wijze de Negenjarige

Oorlog door de Duitse keizer beëindigen. Hamburg had militair niet veel met de Ne-

genjarige Oorlog te maken gehad en alleen de negatieve consequenties van de oorlog

voor de handelsbetrekkingen ondervonden.De opluchting in Hamburg was groter over

het feit dat er een intern stedelijk conflict tijdelijk beslecht was. De strijd tussen de

Hamburgse raad en de antikeizerlijke partij in de Bürgerschaft had in de jaren negentig

van de zeventiende eeuw regelmatig geleid tot grootschalige machtsconflicten en mili-

tair ingrijpen in de stad.115 De Hamburgse raad hechtte daarom veel belang aan een her-

nieuwd bewijs van loyaliteit van de stad Hamburg aan de keizer. De oproerige fractie

had niet alleen de autoriteit van de raad maar ook de loyaliteit van Hamburg aan de kei-

zer ter discussie gesteld. Bovendien zag het stadsbestuur zich vanwege de moeilijke fi-

nanciële situatie verplicht de keizer om verlaging van de rijksbijdrage te vragen.116

In tegenstelling tot de auteur van het Amsterdamse toneelstuk De Vrede hersteld ver-

wijst Postel in zijn tekst regelmatig naar de politieke werkelijkheid. Even voordat de

tempel van Janus daadwerkelijk gesloten zal worden, profeteert een priesteres dat Au-

gustus ooit zal terugkeren in de gestalte van keizer Leopold als vredesvorst:

‘Ich seh in gantz entzückten Sinnen/

O Oesterreich dein grosses Hauß!

Ich seh mit Ruhm erhöht ans Himmels=Zinnen/

Bekräntzet mit der Sternen=Gold/

Den Wunder=grossen LEOPOLD.’117

Hierna verschijnt Fama in een wolkenmachine. Zij spreekt Leopold direct aan en prijst

hem om zijn militaire en politieke successen, zijn vaderlijke zorg voor zijn onderdanen

en zijn rol als vredesvorst.118 Ondanks de tegenwerking van de keizer in de vredes-

onderhandelingen met Frankrijk huldigt Hamburg Leopold als brenger van de vrede.

Deze huldigingmoet gezienworden als een diplomatiek offensief richting de keizer om

diens gunst terug te winnen.119

Aan de politieke steun van de keizer had Hamburg echter niet genoeg. Wenen lag ver

weg en had vele andere belangen te verdedigen,waaraan dat vanHamburg veelal onder-

geschikt was. Hamburg moest het daarom hebben van goede politieke contacten met

andere Europese staatshoofden. De Vrede van Rijswijk bood een uitstekende gelegen-

heid voor Hamburg om de diplomatieke contacten met Willem iii aan te halen. Diplo-

maten van Engelse origine hadden reeds vóór het officiële dankfeest op 30 en 31 januari
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1698 het voortouw genomen bij de organisatie van een ander vredesfeest.De Engelse ge-

zant Paul Rycaut was de organisator van deze feestelijkheden. Uit de correspondentie

van Rycaut blijkt, dat hij van 6 tot en met 10 januari 1698 een meerdaags feest ter ere van

de Vrede van Rijswijk in Hamburg organiseerde.Willem iii was persoonlijk van dit feest

op de hoogte gebracht.120 Bij de festiviteitenwarenEngelse koopliedenuitHamburg,de

Hamburgse raad en verschillende diplomaten aanwezig.121

Rycaut beëindigde de feestelijkheden op 10 januari 1698 met een gelegenheidsop-

voering in de Hamburgse Opera ter ere van Willem iii.122 De titel van dit Sing-Ballett is

Die durch WILHELM den Grossen in Britannien wieder eingeführte IRENE. Ook voor deze op-

voering schreef Postel de tekst en Keiser de muziek. Het stuk is een herdersspel waarin

de vereniging van twee herdersparen en de aankomst van vredesgodin Irene de hande-

ling bepaalt.123 Merkwaardig genoeg speelt het stuk zich niet af in een bucolisch land-

schap maar in Engeland. Het eerste bedrijf is zelfs gesitueerd in Londen. In de twaalfde

scène daalt de tempel van Irene neer en wordt de door Engeland beschermde vrede in

Europa bezongen.Het stuk eindigtmet het laten neerdalen van een beeltenis van de En-

gelse koning die eeuwigheid en onsterfelijkheid wordt toegedicht, waarna in de Opera

vuurwerk werd afgestoken.

Officieel organiseerde Gerhard Schott als directeur van de Opera en als raadslid deze

feestopvoering. Onderzoek naar de correspondentie van Rycaut maakt echter duidelijk,

dat deze Engelse gezant de organisator was. De Engelse handelaren in Hamburg, maar

ook de stad zelf, hadden groot belang bij politieke steun van deEngelse koning.Voor bei-

de partijenwas het belangrijk, dat de stad in het vredesakkoord zouworden opgenomen,

zodatdegoedehandelsverbindingenbehoudenbleven.Uiteenbrief vanRycaut,elf dagen

na de opvoering van IRENE, blijkt dat de diplomatieke signalen vanuit Hamburg in de

richting vanWillem iii niet zonder succeswaren.Raadslid Lucas vonBostel kwamzojuist

teruguitDenHaag alsHamburgse afgezant en verklaarde, in dewoorden vanRycaut,

‘[...] that this city was greatly obliged to the King our Master, without whose favours

they had not been included in the General Peace, [...].’124

4.3.4 De Vrede van Utrecht (1713)

In 1713 werd te Utrecht de Spaanse Successieoorlog beëindigd. De vraag wie de opvolger

zou worden van de in 1700 overleden Spaanse koning Karel ii had aan deze oorlog ten

grondslag gelegen. Direct na Karels dood in november 1700 proclameerde Lodewijk xiv

zijn neef Filips van Anjou tot opvolger van de Spaanse koning. De Oostenrijkse Habs-

burgersmeenden echter ook aanspraak temogenmakenopdeSpaanse troon. In 1703de-

den keizer Leopold i en zijn oudste zoon Jozef formeel afstand van hun erfrecht op de

Spaanse kroon ten gunste van de jongste keizerszoon Karel.Aangezien Filips inmiddels

al drie jaar lang in Spanje regeerde, kon deze aanspraak alleen gerealiseerd worden door

middel van eenmilitaire inval in Spanje.125 Eenhernieuwde strijd tussende geallieerden

(deOostenrijkseHabsburgers,Engeland,deRepubliek enPortugal) enFrankrijkwashet

gevolg.Ondertussenwerkte Engeland echter samenmet Frankrijk omde eigenhandels-

belangen in Europa en in de koloniën veilig te stellen. In het geheim ondersteunde En-

geland het koningschap van Filips van Anjou. De Republiek kon niet op eigen krachten
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en enkel met steun uitWenen de oorlog voortzetten en zag zich gedwongen het voorna-

melijk door Engeland en Frankrijk ‘gedicteerde’ vredesverdrag van Utrecht (1713) te

ondertekenen.126

De Amsterdamse burgemeesters waren al veel eerder overtuigd van de noodzaak tot

het tekenen van de vrede, maar konden in eerste instantie niet verhinderen dat de Re-

publiek de oorlog voortzette. Pas na de grote nederlaag van de geallieerde troepen op 22

juli 1712 bij Dedain was het voor alle betrokken duidelijk dat de geallieerden wel ge-

dwongen waren met het vredesverdrag akkoord te gaan.127 Op 11 april 1713 werd de vre-

de uiteindelijk ondertekend.De Staten van Holland riepen woensdag 14 juni 1713 uit als

dankdag voor de gesloten vrede.128 De Hollandse steden werden evenals in 1678 en 1697

opgeroepen ‘na ouder gewoonte’ op die dag God in de kerken te danken en vervolgens

’s avonds ‘allomme tekenen van blijdschap over de voorsz. Vrede’ te tonen. Een aankle-

ding van de feestelijkheden op diezelfde avond, of op de avond na de feestelijkheden

met een vredespel in de Schouwburg, was in 1713 niet mogelijk, aangezien het theater

gedurende de zomermaanden gesloten was.

Kort voor het zomerreceswerd echter vooruitlopend opdeVrede vanUtrecht een ge-

legenheidsstukgeprogrammeerdmetde titel Staatkunde.De inhoudvanhet stukbeperkt

zich hoofdzakelijk tot een allegorische verbeelding van het ‘uitwisselen’ van het vredes-

verdrag tussen de verschillende partijen, hetgeen door Twist, Oorlog, Tweedracht en

Nyd verstoord dreigt te worden. Aan het slot wordt getoond hoe de gevolmachtigden,

vergezeld door Vrouw Uitrecht en de Utrechtse Burgervaderen, in deze stad samenko-

men en het vredesverdrag ondertekenen. Dit vredespel van de dichter en toneelmeester

EnochKrookwerdopgevoerdop 11, 13 en 15mei 1713.129Krook stondbekendomzijn ‘oor-

logspelen’die eenwisselendcommercieel succesopleverden.Hijdroeghet stukopaande

regenten van deGodshuizen enwees voornamelijk op het beoogde gewin:

‘Mynewenschen zijn, dat, [...] dit Vredespel, ookmeerder, of immers gelyke voordeel

mag geeven als de Oorlogsspellen gedaan hebben.’130

De opvoering van dit vredespel lijkt een initiatief van EnochKrook en houdtweinig ver-

band met de stedelijke vieringen zoals die in juni 1713 zouden plaatsvinden.

4.3.5 De Vrede van Rastatt en Baden (1715)

Pas in het daaropvolgende jaar zou ook de keizer met de verdragen van Rastatt (6 maart

1714) en Baden (7 september 1714) vrede sluiten met Frankrijk,waarmee de strijd over de

Spaanse erfopvolging echter nog niet voorbij was. De keizer weigerde om met de nieu-

we Spaanse koning, Filips vanAnjou, een vredesverdrag te tekenen omdat hij nog steeds

aanspraken meende te kunnen maken op de Spaanse troon. Frankrijk op haar beurt

bleef zich tegen de zin van de keizer bemoeien met politieke aangelegenheden in het

rijk door de nauwe betrekkingen die het land onderhield met Joseph Clemens, aartsbis-

schop van Keulen, en met Max Emanuel, keurvorst van Beieren.131 De politieke rivaliteit

tussen Versailles en Wenen was groot en van een bondgenootschap tussen de twee Eu-

ropese grootmachten was zeker nog geen sprake.

De Hamburgse bestuurders en kooplieden hadden lang uitgekeken naar het vredes-
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verdrag met Frankrijk. Tijdens de Successieoorlog was het voor Hamburg bijna onmo-

gelijk geweest handel te drijven met Frankrijk. In 1695 had de keizer scheepsverkeer

tussen de rijkssteden en Frankrijk verboden en geëist dat alle diplomatieke contacten

met Frankrijk werden verbroken en dat de Franse gezanten de rijkssteden zouden ver-

laten. Hamburg weigerde dit en zette bovendien de handel met Frankrijk voort, wat de

stad represailles opleverde van de geallieerde staten. In 1703 moest de Franse ambassa-

deur Hamburg verlaten en werd de handel met Frankrijk beëindigd. In 1705 kregen de

Hanzesteden per decreet weer toestemming om handel te drijven met Frankrijk, waar-

op in 1713 een inperking volgde.132 Tijdens de onderhandelingen in Baden werden uit-

eindelijk alle oude privileges, rechten en immuniteiten ten aanzien van de handel in ere

hersteld, het resultaat van veel diplomatieke druk van de kant van Hamburg.133

De blijdschap over het vredesverdrag van Badenwas daaromook groot inHamburg.

In oktober 1714 besloot de raad in samenspraakmet het college van ouderlingen op 9 de-

cember 1714 een dankdag te organiseren met de gebruikelijke vormen van dankbetui-

ging in en buiten de kerken – ‘auf den fuß wie bey dem Rißwikischen frieden geschehe-

n’ – gedeeltelijk ookmetmuzikale omlijsting.134 ’s Avondswerden de klokken geluid en

bulderden de kanonnen van de wallen. De leden van de raad besloten op zeer korte ter-

mijn (3 december) de keizerlijke gezant Kurtzrock en de Franse resident Poussin op de

dankdag zelf ‘mit einem kostbahren Festin’ te verrassen135, waarbij volgens een kran-

tenbericht ‘eine schöne Musique sich in die späthe Nacht hören lassen.’136 Dit festijn

werd niet in de Opera maar in het Drillhaus georganiseerd, een locatie die vaker voor

muziekopvoeringenwerd benut.Eenmaand eerder hadKurtzrock de raadsleden samen

met de hertog van Holstein-Gottorf, de bisschop van Lübeck en belangrijke diplomaten

in Hamburg getrakteerd op een feestopvoering ter ere van de Vrede van Baden en de

naamdag van keizer Karel vi (4 november). Deze viering werd opgeluisterd met een ko-

medie en muziek van Reinhard Keiser ter ere van de keizer.137 Het festijn van 9 decem-

ber had eveneens een besloten karakter en er vond die dag dan ook geen openbare op-

voering in de Opera plaats.

De ‘mooie muziek’ die op de avond van 9 december 1714 weerklonken heeft, betrof

onder meer een serenata138 van Reinhard Keiser met de titel Friede, Friede! Dich wünschen

wir alle. Naar aanleiding van deze besloten opvoering werd er een tekstboekje ge-

drukt.139 1 maart 1715 zou de serenata ook in de Opera worden opgevoerd, onder de titel:

Triumph des Friedens/ Vorhin Bey einem Hoch=Edlen und Hochweisen Raht Der Stadt HAMBURG

über den geschlossenen Reichs=Frieden angestellten Freuden=Mahl In einer SERENATA; Nun auch

auf dem Hamburgischen Schau=Platz vorgestellet.140 De tekst was geschreven door de beken-

de librettist Johann Ulrich König. Tijdens de jaarlijkse feestbanketten voor de raad, zo-

als tijdens het feest van Sint-Petrus eind februari, werden vaker kleine zangstukken als

deze serenata opgevoerd.Demuziek voor dergelijke feestbankettenwerd vaak verzorgd

door componisten van de Opera, zoals Keiser en later Telemann.141

Anders dan met het Amsterdamse vredespel naar aanleiding van de Vrede van

Utrecht werd met de opvoering van deze serenata duidelijk politiek bedreven.142 Het

stuk beschrijft de strijd tussen de godin van de oorlog, Bellona, en de godin van de vre-

de, Irene. ‘Das Gemeine Heil’ kijkt verschrikt toe hoe Bellona de komende vrede be-

dreigt. Tenslotte deelt echter ‘Das Schicksal’ verheugd mede dat Bellona zonder wapen-

gekletter door Irene is verjaagd. Na deze politiek neutraal te noemen handeling volgt

een aantal aria’s, waarin meer concreet naar de politieke actualiteit wordt verwezen.
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Niet alleen keizer Karel vi maar ook de Franse koning wordt gehuldigd als brenger van

de vrede. De Spaanse Successieoorlog wordt zelfs sterk gerelativeerd en beschreven als

een soort sportieve krachtmeting, maar zeker niet als een uiting van onderlinge haat

tussen de twee grootmachten. König veroorloofde zich een nogal gewaagde interpreta-

tie van de jarenlange politieke en militaire strijd tussen Frankrijk en het Duitse Rijk:

‘GOtt lasse CARL und LOUIS in gleichem Seegen stehn!

Ihr Krieg ist nur zu Prüfung ihrer Stärcke

Und nicht aus Haß gescheh’n.

Wie ihre Siege Wunder=Wercke/

So sey auch an Bestand Ihr Friede Wunder=schön!

GOtt lasse CARL und LOUIS in gleichem Seegen stehn!’143

Het stuk eindigtmet de voor dergelijke gelegenheidswerken obligate eerbetonen aan de

Hamburgse raad als beschermer van de handel, scheepvaart en de sociale rust, die op

haar beurt weer wordt beschermd door de adelaarsvleugels van het Habsburgse rijk.

Veel opmerkelijker is echter de openlijke huldiging van de Franse koning naast de kei-

zer. Zowel de keizerlijke als de Franse gezant kon zodoende als bezoeker van het feest-

banket van 9 december 1714 aan zijn staatshoofd berichten dat deze in Hamburg werd

geëerd als brenger van de vrede. De Hamburgse raadsheren zetten hiermee echter een

diplomatiek gevaarlijke stap, want de openlijke huldiging van de Franse koning kon

door het Weense hof gemakkelijk als een belediging worden opgevat. Langzaam maar

zeker probeerde Hamburg zich ten aanzien van Wenen onafhankelijker op te stellen.

Zoals we al zagen in § 4.2.5 kwam in 1717 zelfs een einde aan de traditie van keizerhul-

digingen in de Hamburgse Opera.144 Deze serenata is een voorbode van de meer zelf-

standige koers die het Hamburgse stadsbestuur na de Vrede van Baden ging varen in de

Europese politiek, door in het openbaar de diplomatieke banden met Frankrijk en En-

geland aan te halen.Franse enEngelse diplomaten zouden in de komende jaren dan ook

steeds vaker betrokken zijn bij politieke huldigingen in de Opera ter ere van hun eigen

staatshoofden, zoals we nog zullen zien.

4.3.6 De Vrede van Aken (1749)

Inmei 1747werd deAmsterdamse Schouwburg op aandrang van de kerkenraad tijdelijk

gesloten.145 De sluiting hield verband met de politieke omstandigheden in de Repu-

bliek en in Amsterdam in het bijzonder. Niet alleen de Oostenrijkse Successieoorlog

maar ook de ‘binnenlandse beroerten’ hielden in die jaren de stad in hun greep.146 Met

name na de Engelse inval in Zeeland in april 1747 en de benoeming van Willem iv tot

stadhouder van Zeeland voelden de oranjegezinden zich in hun strijd voor herstel van

het stadhouderschap steeds meer gesteund. In Amsterdam brak op 1 mei 1747 groot op-

roer uit. De oranjegezinde burgerij wilde dat ook Amsterdam het herstel van het stad-

houderschap zou steunen. Een dag later willigden de burgemeesters die eis in. In no-

vember laaide het oproer toch weer op, dit keer onder aanvoering van Daniël Raap

(aanvoerder van de zogeheten ‘Doelisten’). De eisen van de opstandigen breidden zich

uit.DeDoelistenwilden dat de stadsregenten afstand zouden doen van de posterijen, de
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verkoop van ambten zouden verbieden, en de krijgsraad van de stad vrij door de burge-

rij zouden laten kiezen.147 Van 24 tot 28 juni 1748 vond het Pachtersoproer plaats dat ge-

richt was tegen de pachters die de accijns moesten innen. Het oproer keerde zich al snel

meer in het algemeen tegen de Amsterdamse regenten.

Op 18 oktober 1748 werd de Vrede van Aken gesloten, die een einde maakte aan de

Oostenrijkse Successieoorlog. Door de Franse bezetting van Staats-Vlaanderen, Ber-

gen op Zoom en later Maastricht was de Republiek in gevaarlijk militair vaarwater

geraakt en er was dan ook grote blijdschap over de gesloten vrede. Er was gevreesd

voor een herhaling van de gebeurtenissen tijdens het Rampjaar 1672. Woensdag 11

juni 1749 werd door de Staten van Holland uitgeroepen tot dank- en bededag vanwe-

ge het sluiten van de vrede en op 13 juni mocht er uiting gegeven worden aan de ‘pu-

blique Vreugde’. In Den Haag vonden er op die dag grootschalige vieringen plaats

met veel verwijzingen naar de rol van Willem iv als brenger van eenheid en vrede in

de Republiek. In Amsterdam zullen de feestelijkheden naar alle waarschijnlijkheid

iets bescheidener van aard geweest zijn.148 De Schouwburg was in die maand nog ge-

sloten als gevolg van de bovengenoemde onlusten in de stad, maar zou ruim een

maand na deze feestelijkheden worden heropend. Dit vond plaats op 28 juli 1749 en

stond geheel in teken van de herstelde vrede. Lucas Pater schreef een zinnespel voor

die gelegenheid: Leeuwendaal hersteld door de vrede. De titel van het stuk verwijst naar

Leeuwendalers, het bekende ‘landspel’ dat Vondel in 1647 schreef ter ere van de Vrede

van Munster.149

Het was natuurlijk niet mogelijk in het politiek zo onrustige Amsterdam van die

dagen een toneelstuk op te voeren waarin heel duidelijk het standpunt van een van

de twee partijen werd verwoord. In Leeuwendaal hersteld ligt daarom de nadruk op het

bezingen van de vrede in het algemeen, zonder politiek-gevoelige uitspraken te ver-

kondigen. Het zinnespel toont in het eerste bedrijf de Vryheid die wordt bedreigd

door Geweld, List, Moord, Brand, Roofzucht en Verwoesting.150 De grootste bedrei-

ging is echter Tweedragt, die triomfantelijk meedeelt: ‘Het volk is reeds aan ’t mui-

ten.’151 Vervolgens daalt Eendragt neer op een wolk, wiens komst door Tweedragt

vervloekt wordt, maar, voorspelt hij, ‘Oproer zal ons wreeken.’152 In het tweede

bedrijf verschijnt Hoop ten tonele, hetgeen Vryheid zeer verheugt. Hoop wordt ge-

volgd door Edelmoedigheid die als ‘Telg des Heldenstams’ wordt binnengehaald.153

In het laatste bedrijf daalt uiteindelijk uit de hemel de Vrede neer, die alle strijd

beëindigt en de rust herstelt in Leeuwendaal. Het spel eindigt met gezang van Ge-

leerdheid, Landbouw, Kunst en Gemeenebest ter ere van de gekomen Vrede, gevolgd

door een groot ballet.

Deze beschrijving van het zinnespel doet wellicht vermoeden dat het stuk een strikt

allegorisch karakter heeft. Dit is echter niet het geval. Edelmoedigheid, de eigenlijke

held van het stuk, die gedurende de strijd de vrijheid beschermt tegen allerlei gevaren,

verbeeldt namelijk Willem iv. De beschrijving van Edelmoedigheid wijst al in die rich-

ting: ‘een jeugdig Man, in een groen kleed [...] en versierd met een oranjen Sluijer’.154

Nog duidelijker wordt zijn identiteit als Vryheid hem in het tweede bedrijf de Veld-

heerstaf aanreikt:

‘Laat u myn volk voortaan als Vloot- en Heirvoogd eeren.

Verstrek my, door uw hulp, een’ eedlen Boezemvriend.
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Geniet een waardigheid, die gy met recht verdient

Zy word u thans, door my, blymoedig opgedraagen,

Met grooter eere en magt dan eertyds aan uw Maagen.

Myn wil is dat uw Kroost, in ’t man- en vrouwlyk oir,

U, in dien zelfden rang, zal volgen op het spoor.’155

De veldheerstaf verwijst zonder twijfel naar het stadhouderschap en het daaraan ver-

bonden bevelhebberschap van het leger. Ook de erfelijkheid van het stadhouderschap

komt hier aan de orde. De erfopvolging was een van de punten waartegen met name de

Amsterdamse burgemeesters onder leiding van Corver zich lange tijd hadden verzet.

Een erfelijkheidsverklaring was een van de eisen van de oppositie tijdens het oproer van

november 1747.156

Het lijdt bijna geen twijfel dat er over de inhoud van het vredespel lang gediscussi-

eerd is. De Schouwburgdirecteuren en de regenten van de Godshuizen waren immers

evenals in 1678 gebaat bij een succesvolle heropening die niet opnieuw veel stof zou

doen opwaaien. De keuze voor een allegorisch spel lag meer nog dan in 1678, 1697 en 1713

voor de hand. De politieke omwenteling kon anderzijds niet geheel onbesproken blij-

ven in een toneelstuk dat de ‘herstelde vrede’ bezingt. De prins van Oranje treedt daar-
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om wel naar voren als ‘Held’, maar zijn identiteit als stadhouder wordt niet met zoveel

woorden benoemd, alhoewel elke toeschouwer Edelmoedigheid herkend zal hebben als

zijnde de nieuwe stadhouder. In elk geval was het zinnespel van Pater een ongekende

publiekstrekker. Het is gedurende een kleine twee maanden maar liefst tweeëntwintig

keer vertoond.157

In een aantal gelegenheidsgedichten dat naar aanleiding van Leeuwendaal hersteld

verscheen,wordt gewezen op de speciale rol van Edelmoedigheid als de brenger van po-

litieke vrijheid en vrede.158 JanWillemKerkhoven bijvoorbeeld roemt in een gedicht na-

drukkelijk het moment waarop Edelmoedigheid het bevelhebberschap over het leger

krijgt toebedeeld. Deze Edemoedigheid is in de ogen van Kerkhoven de door God ge-

zondenmandie de bevrijde Republiek het beste kan besturen,woorden die zonder twij-

fel betrekking hebben op de stadhouder:

‘Uw Dichtnimf, Pater! Heeft

Aan Neêrlands Volk ontbloot

Wie of hun Redder was, wie ’t

Staatschip best kon stieren.

De God der Hemelen, de God der

Krygsbanieren

Gaf Edelmoedigheid den Staf

Van Heir en Vloot.’159

Eerder, kort na het sluiten van de Schouwburg in mei 1747 en het Amsterdamse besluit

tot herstel van het stadhouderschap, was aan de Schouwburgregenten een ander stuk

voorgelegd dat had moeten dienen als openingsstuk bij een eventuele heropening van

het theater. De toneelschrijver Nicolaas Willem op den Hooff schreef samen met ballet-

meester Le Roi een huldigingstuk voor de nieuwe stadhouder: Blyde aankomst Van zyn

Hoogvorstelyke doorluchtigheid Willem Karel Hendrik Friso. Het korte zangspel beschrijft de

wijze waarop de prins onder luid gejuich en gezang ontvangen wordt in de Amster-

damse haven:

‘Met recht is all’ ons volk verheugd

Zo dra ’t den Prins beschouwd;

Vorst Willems komst verwekt de vreugd

In jong en oud.

Verwellekomt, verheugd en bly,

Dien Held, vol moed,

En roept, benevens my

Lang leef ’t Oranje bloed.’160

Of deze ontvangst van de stadhouder (dit ‘Vreugde Feest’) ook daadwerkelijk in aan-

merking is gekomen om te worden opgevoerd in de Schouwburg, valt sterk te betwijfe-

len. De grote voorzichtigheid van het Amsterdamse Schouwburgbestuur ten aanzien

van politieke actualiteit op het toneel maakt het weinig aannemelijk dat zij de Schouw-

burg zouden hebben willen heropenen met een uitgesproken oranjegezind stuk, dat

stelling neemt in een actueel politieke conflict. Het stuk van Op den Hooff is waar-
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schijnlijk gewoon afgewezen, hoewel hij in het voorbericht klaagt over ‘een verbod op

denzelven’ en het zegt te betreuren, dat de Schouwburg niet met zijn werk heropend is,

zodat de lezers het stukmetmuziek endans niet in zijn volle glorie hebben kunnen aan-

schouwen.161

4.4 Toneel ter ere van hooggeplaatsten

4.4.1 Theater als stedelijke trekpleister

De Hamburgse Opera richtte zich als private onderneming op het aantrekken van zo-

veel mogelijk bezoekers, ook van buiten de stad. De opvoering en introductie van

nieuwe opera’s was een kostbare zaak en de Opera kon in een jaar vaak niet meer dan

één première bekostigen. Voor de Hamburgers bracht de Opera daarom jaarlijks niet

veel nieuws. In een brief aan de Hamburgse raad wees Gerhard Schott op het feit, dat

‘wenig Einwohner (es sei denn, daß ganz neue Stücke präsentieret werden, so im Jahr

etwa ein Mahl geschehe) solche Spiele frequentiereten.’162 De uitbaters van de Opera

deden er dan ook alles aan om het theater als een toeristische trekpleister op de kaart

te zetten. Kort voor de heropening in 1718 wezen de erven Schott bijvoorbeeld op het

belang van de bühne als een culturele institutie met een grote aantrekkingskracht

tot ver voorbij de stadsgrenzen, ‘zum erlaubten Vergnügen, und Ergetzung der

Frembden.’163

Onder deze Frembden bevonden zich niet alleen rijkere burgers uit andere steden,

zoals kooplieden, maar ook zogenoemde ‘staatspersonen’: edellieden, diplomaten en

andere mensen met een belangrijke politieke functie. Door de aantrekkingskracht

van de Opera zouden volgens Mattheson zelfs ‘offt grosse Fürsten und Herren bewo-

gen werden, ihren und ihrer Hoffstatt Auffenthalt in einer Stadt zu suchen, und der-

selben häuffige Nahrung zuzuwenden.’164 Een van de belangrijkste argumenten om

deOpera na tijdelijke sluitingenweer te openen,was deze aantrekkingskracht vanhet

instituut op bezoekers van buiten de stad (zie § 3.3.2). De oprichting van de Opera ge-

schiedde mede op aandringen van een van deze Frembden, hertog Christian Albrecht

van Holstein-Gottorf, die van 1675 tot 1679 en van 1684 tot 1689 noodgedwongen in

Hamburg moest verblijven, omdat delen van Holstein door de koning van Denemar-

ken waren bezet. De kapelmeester van de hertog, Johann Theile, was betrokken bij de

oprichting van de Opera.165 Al eerder had Theile namens de hertog pogingen onder-

nomen om toestemming te krijgen voor de opvoering van zangspelen in de Ham-

burgse dom.Naar aanleiding van zijn vertrek uit Hamburg in 1689 werd er ter ere van

de hertog een speciaal zangspel opgevoerd in de Opera: Die betrübte und erfreuete

Cimbria.

De Amsterdamse Schouwburg werd in de eerste plaats gezien als een tijdverdrijf

voor de eigen stadsburgers. De mogelijke functie van het theater als trekker van bezoe-

kers van buiten de stad komt in de geschriften over de Schouwburg slechts zeer zelden

aan de orde.166 Het nut van de Schouwburg had vooral betrekking op het ‘vermaken en

opvoeden’ van de eigen inwoners, het theater als ‘burgerschool’. Dit wil niet zeggen dat

de Schouwburg in het geheel geen bezoekers van buiten trok. Een anonieme toneellief-

hebber stelde omstreeks 1694 vast, dat de Schouwburg steeds vaker vol zat met buiten-
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landse gasten, terwijl het Amsterdamse publiek wegbleef bij de voorstellingen.167 De

Amsterdamse Schouwburg had wel degelijk een bovenlokale uitstraling, niet alleen

voorbij de stadsgrenzen maar ook voorbij de grenzen van de Republiek. In een verslag

van de feestelijkheden rond de viering van het eeuwfeest wordt in 1738 gesproken over

een ‘toeloop, niet alleen van Inwoonderen maer uyt de buyten Steeden, ja uyt andere

Provincien.’168 Uit een aantal reisverslagen van buitenlandse reizigers blijkt dat de

Schouwburg ook buiten de landsgrenzen bekendheid genoot.169

Evenals de Hamburgse Opera werd de Schouwburg met enige regelmaat bezocht

door belangrijke staatspersonen.Het overzicht van alle bezoeken die bekend zijn (Bijla-

ge 3), is samengesteld op basis van mededelingen in kranten en kronieken en de (finan-

ciële) administratie van de Schouwburg. In deze paragraaf zal de nadruk liggen op de

kleine groep van politieke gasten die op uitnodiging van de Schouwburgdirecteuren

en/of de burgemeesters in het theater vermaakt werden. Aan het hof was het zeer ge-

bruikelijk dat staatsbezoeken vergezeld gingen van theateropvoeringen.De stadsbestu-

ren van Amsterdam en Hamburg lieten zich door dergelijke ceremoniële gebruiken in-

spireren.170 Deze representatieve functie van het stedelijke theater zal in dit hoofdstuk

worden geïllustreerd aan de hand van het bezoek van Peter de Grote aan de Opera en de

Schouwburg in december 1716 en bezoeken van leden van het Brandenburgs-Pruisische

vorstenhuis.

4.4.2 Hooggeplaatste bezoekers van het theater

De Hamburgse Opera had een aantal politieke stamgasten,waaronder leden van de her-

togelijke familie van Holstein-Gottorf en leden van het Deense koningshuis.171 In een

van de Hamburgse kronieken wordt vrij uitgebreid verslag gedaan van deze bezoeken

over een periode van twintig jaar (1700-1720), hetgeen een indruk geeft van het aantal

bezoeken van belangwekkende personen aan de Opera.172 Staatshoofden en leden van

vorstenhuizen werden uiteraard met het nodige ceremonieel in de stad onthaald en

door het Hamburgse stadsbestuur in de meeste gevallen ook uitgenodigd in de Opera.

Naast staatshoofdenwerden ook buitenlandse diplomaten gefêteerd.Zo bezocht in 1701

de Russische gezant Andrej Petrovits Ismailov twee maal de Opera tijdens twee verschil-

lende bezoeken aan de stad. Bij het tweede bezoek vroeg de gezant om ‘einen convena-

blen Ohrt in der Opera’, waarop het stadsbestuur hem inderdaad uitnodigde en hem de

grote loge ter beschikking stelde.173

Zeker niet alle bezoeken van hooggeplaatsten zijn vastgelegd. Het stadsbestuur zal

ook niet bij alle bezoeken betrokken zijn geweest. Sommige belangrijke gasten hadden

geen behoefte aan ceremonieel en bezochten de Opera liever als een gewone liefhebber.

Keurvorst Georg Ludwig van Hannover bijvoorbeeld bezocht op 3 december 1706 de

Opera incognito.174 Ernst Ludwig van Hessen-Darmstadt was een regelmatige bezoeker

van de Opera, maar op eigen gelegenheid. Hij benutte zijn ervaringen in Hamburg met

name om de operaopvoeringen aan zijn hof in Darmstadt te verbeteren. Een kroniek

vermeldt dat de landgraaf na het bezoek aan de Opera in februari 1709 – waar hij geëerd

werd met een aan hem opgedragen proloog en een groots vuurwerk175 – zangers en in-

strumentalisten naar zijn onderkomen in Hamburg meenam.176 De landgraaf legde op

die manier contacten met belangrijke musici zoals Christoph Graupner, klavecinist in
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het orkest van de Opera, die hij later tot vicekapelmeester aan het hof in Darmstadt be-

noemde.177 Bovendienwas hetmogelijk deOpera af te huren ten behoeve van feestelijke

gebeurtenissen die men in besloten kring wilde vieren. Christoph Graf Bielcke bijvoor-

beeld vierde op 5 december 1690 zijn vijftigste verjaardag in het Hamburgse muziek-

theater. Engelse diplomaten vierden op 23 juli 1708 met een speciale opvoering van de

populaire opera Carneval von Venedig in besloten kring de overwinning op de Fransen bij

Ramellies.178

Behalve Peter de Grote zijn er zeker nog andere voorbeelden te noemen van adel-

lijke machthebbers die werden onthaald met een speciaal voor die gelegenheid ge-

schreven stuk. Het zijn vooral vorsten uit de omgeving van Hamburg die in de stad

werden ontvangen. Illustratief voor een dergelijk bezoek is de komst van hertog

August Wilhelm van Brunswijk-Wolfenbüttel naar Hamburg in 1725. Onder begelei-

ding van de gebruikelijke saluutschoten werd de hertog op 1 juni binnengehaald. Hij

werd in Hamburg vermaakt met een uitgebreid amusementsprogramma, met onder

meer het bezoek aan particuliere tuinen, kabinetten en rariteitenverzamelingen.179

In de loop van de maand verbreidde zich door de stad het gerucht dat het bezoek zou

worden afgesloten met een grote pleziervaart over de Alster, gecombineerd met een

maaltijd in de Uhlenhorst, een grote Hamburgse buitenplaats.180 De raad kon, nadat

ook de hertog van deze geruchten gehoord had, niet meer terug en zag zich min of

meer gedwongen een kostbaar Festin te organiseren, waarbij Telemann de opdracht

kreeg de hertog te vereren met een speciaal voor deze gelegenheid geschreven sere-

nata.181

Eind juni zou de hertog pas weer vertrekken. In de tussenliggende tijd zijn in elk

geval twee opvoeringen in de Opera bekend die geschiedden ‘auf Durchlauchtigsten

Befehl’, ofwel op verzoek van de raad,waarbij het hoogstwaarschijnlijk om een bezoek

van leden van de hertogelijke familie ging. Zo maakt de Relations-Couriermelding van

een opvoering op 11 juni van een potpourri van drie operaballetten van Campra en

Lully.182 De pachters van de Opera hadden die dag duidelijk gekozen voor een licht

programma. 18 juni werd, eveneens op verzoek van de raad, de opera Amphytrion

vertoond, die nog maar een maand geleden in première was gegaan.183 Bij een van de-

ze bezoeken werd het hertogelijke paar bovendien nog verrast met een speciaal voor

hen vervaardigde proloog, geschreven door de bekende Hamburgse librettist Johann

Philipp Praetorius.184

In Amsterdam hielden de Schouwburgdirecteuren en de burgemeesters bij bijzon-

dere bezoeken eveneens rekening met de repertoirekeuze. De opvoeringen werden

daarbij het liefst zo licht mogelijk gehouden.Meestal werden twee komedies of een pot-

pourri van ‘brokken’ uit verschillende komedies opgevoerd en verviel het gebruikelijke

treurspel. Er is slechts één bezoek bekend waarbij de gasten werden vereerd met een ge-

legenheidsspel: het bezoek van de Brandenburgse keurvorst in 1689 dat in de volgende

paragraaf aan de orde zal komen. In elk geval tijdens het directeurschap van Joan Plui-

mer,maarmisschien ookwel in later tijd,werdende hooggeëerde gasten ontvangenmet

een aanspraak door de Schouwburgdirecteur voor en na de voorstelling. De strekking

van deze toespraken bleef vaak zeer algemeen en was niet of nauwelijks op de bijzonde-

re gast toegesneden.Zo had Pluimer er geen moeite mee om bij de ontvangst van de her-

tog van Marlborough bijna dezelfde tekst voor te dragen als voor prins Karel iii, de zoon

van de keizer in Wenen.185
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Het aantal bezoeken van hooggeplaatsten woonachtig in de Republiek zelf is klein.

De Friese Nassaus bezochten voor zover bekend drie keer de Schouwburg. Op 24 en 25

oktober 1684 was Hendrik Cazimier te gast186 en op 6 november 1700 bezocht zijn zoon

Willem Friso de Schouwburg. Stadhouder Willem Friso werd hierbij niet ontvangen

door de burgemeesters, maar door een raadslid van de Amsterdamse admiraliteit

‘wegens Friesland’, Wijnand Alstorphius.187 Na 1700 zijn geen andere bezoeken van de

Friese Nassaus bekend.Hiernaast bezocht prins Willem van Hessen-Kassel, gouverneur

van Breda, twee keer op eigen kosten de Schouwburg.188 Deze prins van Hessen-Kassel

behoorde tot de groep van kleinere landheren.Afzonderlijk te noemen zijn ten slotte de

bezoeken van burgemeesters uit nabijgelegen steden aan de Schouwburg, waarvan er

twee gedocumenteerd zijn. In 1728 ontvingen de Schouwburgdirecteuren de burge-

meesters van Monnikendam en in 1739 die van Weesp.189

4.4.3 Ontvangst van Brandenburgs-Pruisische heersers

De Amsterdamse burgemeesters trakteerden politieke gasten maar zeer sporadisch op

een bezoek aan de Schouwburg.Uit de financiële administratie blijkt dat het merendeel

van de hooggeëerde bezoekers de onkosten van hun bezoek zelf betaalde. Zelfs bij een

bezoek van een belangrijke gast als de keurvorst van Beieren in maart 1691 ontvingen de

Schouwburgdirecteuren geen extra bijdrage vande burgemeesters,maarwel vande gast

zelf.190 Slechts incidenteel, zoals bij het bezoek van Frederik i, koning in Pruisen, op 28

juni 1702, staat in de administratie van de Godshuizen vermeld dat de ontvangst in de

Schouwburg plaatsvond ‘door order van de Heeren Burgemeesteren.’191 De burge-

meesters hadden er op dat moment dan ook alle belang bij de contacten met deze ko-

ninklijke gast warm te houden. De Republiek was verwikkeld geraakt in een conflict

met de Pruisische koning over de erfenis van de overleden stadhouder Willem iii. De

Amsterdamse burgemeesters wilden in het geschil een onpartijdige positie innemen en

de koning te vriend houden.192

Eerder hadden de Schouwburgdirecteuren, waarschijnlijk ook op order van de bur-

gemeesters, Frederik onthaald, een half jaar nadat hij in mei 1688 was aangetreden als

keurvorst van Brandenburg. In de zomer van 1688 was er druk onderhandeld met de

keurvorst over levering van troepen aan de stadhouder-koning ten behoeve van de strijd

tegen de Fransen.Tijdens de geheime onderhandelingen inCelle (4 augustus 1688)werd

de pijnlijke kwestie van de nalatenschap vandeOranjes aan de orde gesteld door een van

Frederiks ministers.193 Frederik meende, vanwege de verwantschap van zijn moeder

(Louise Henriëtte van Oranje) met de Oranjes, bij het uitsterven van de mannelijke lijn

van de stadhouderlijke familie, aanspraak te mogen maken op de erfenis. Deze kwestie

zou na het overlijden van Willem iii lange tijd een schaduw werpen over de politieke re-

latie tussen Brandenburg-Pruisen en de Republiek. De onderhandelingen hierover ver-

liepen niet naar wens, waardoor Willem iii zich genoodzaakt zag zelf met Frederik te

spreken (september 1688). Tijdens deze besprekingen met de keurvorst werd tevens

onderhandeld over de levering van troepen om de Republiek aan de oostgrens rugdek-

king te geven bij een invasie in Engeland.194

Amsterdam was niet direct bij deze onderhandelingen betrokken. De Amsterdamse

burgemeester Nicolaas Witsen was er wel voor benaderd,maar zag hier uiteindelijk van
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af, omdat hij verwachtte dat de uitnodiging slechts diende ‘om iemant ujtAmsterdam te

hebben [...] op dat de werelt soude sien, dat de stat Amsterdam met S. H. [= Willem iii]

en de andere leden eens is.’Hiervoor bedankteWitsen hartelijk.195 WelwasWitsen nauw

betrokken bij de ontvangst van de keurvorst en zijn bezoek aan de Republiek. Hij ont-

ving de keurvorst bij aankomst op Nieuwjaarsdag 1689 te Rotterdam, waarna Frederik

Amsterdambezocht.Dit was een unieke gelegenheid voor het stadsbestuur omop eigen

gelegenheid met de keurvorst van gedachten te kunnen wisselen. Tweemaal bezocht de

Brandenburgse vorst met zijn vrouw Sophia Charlotte de Schouwburg. Voor de ont-

vangst van 12 januari 1689 werd gekozen voor een luchtig programma met drie blijspe-

len, gevolgd door het Voorspel (zie § 7.2.2) waarin ook gezongen en gedanst werd. Op 13

januari werd het treurspel Andromache opgevoerd. De Amsterdamse Courant maakt mel-

ding van dit bezoek in een rijtje van andere bezienswaardigheden in de stad die door de

krant als ‘raer en denckwaerdig’ getypeerd worden, zoals het graf van admiraal De Ruy-

ter in de Nieuwe Kerk en het Amsterdamse stadhuis.196 Het Schouwburgbezoek van de

keurvorstmaakte kortomdeel uit van eenmeer omvattend ontvangstprogramma,waar-

van de organisatie zonder twijfel in handen lag van de Amsterdamse burgemeesters. In

de druk vanhet genoemdeVoorspel staan twee ‘Dankzeggingen’ afgedrukt die tijdens het

keurvorstelijk bezoek zijn voorgedragen en die mogelijk door Joan Pluimer zijn ge-

schreven.

In de eerste Dankzegginge [...] aan Haare Keurvorstelyke Doorluchtighéden wordt de na-

druk gelegd op het belang van eendracht tussen Brandenburg en de Republiek, de be-

ëindiging van de politieke geschillen en wederzijdse hulp bij militaire dreiging:

‘Zo leeve ons Vaderland door u in staage rust;

Bereid als nood u dreigd, u moedig by te springen,

Tót straf van al wie naar uw Ryksstaf ooit durft dingen,

Zo blyft door Eendrachts gloed, de twisttoorts uitgeblust.’197

In de tweede dankzegging ligt de nadruk op de dynastieke verbondenheid tussen Wil-

lem iii en het keurvorstelijke echtpaar, waardoor de glans van diens overwinning in En-

geland tevens afstraalde op het Brandenburgse vorstenhuis.198 Getuige dezewoorden in

de aanspraak was het Schouwburgbezoek een belangrijk middel om de betrekkingen

met de keurvorst te verbeteren en de politieke spanningen te doen vergeten. Het is een

van de weinige aanspraken waaruit een zekere politieke intentie spreekt, wat waar-

schijnlijk duidt op inmenging van het stadsbestuur.

Op 12 maart 1691 bezocht Frederik opnieuw met zijn echtgenote de Schouwburg.

Evenals vele andere hooggeplaatsten was de keurvorst die maand aanwezig bij het ont-

haal van de stadhouder-koning inDenHaag.199 Demaanden voorafgaand aan deze fees-

telijkheden waren in politiek-militaire zin zeer spannend geweest. De Fransen waren

vanuit de Zuidelijke Nederlanden de grenzen van de Republiek dicht genaderd, tot bij

Maastricht. Na de nederlaag van de geallieerden bij het dorp Fleury (1 juli 1690) leek de

weg voor de Fransen bijna vrij om de Republiek binnen te trekken.200 De keurvorst

moest met zijn troepen het Staatse leger in de zomer van 1690 bijspringen, om zo ook

zijn eigen territoria in de nabijheid van de Republiek veilig stellen.201 Het moet een

vluchtig bezoek geweest zijn aan de Schouwburg, want de opvoering betrof alleen de

komedie De geschaakte Bruid en wat zangen en dansen.202 Ook Pluimer hield het die dag
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kort en droegmaar één aanspraak voor,waarin hijweliswaar verwees naar de recente po-

litiek-militaire gebeurtenissen,maar zonder de keurvorst voor zijn militaire hulp te be-

danken. Pluimer wees alleen op de heldenrol van Frederik i als beschermer en bevrijder

van zijn eigen territoria, in dit geval het hertogdom Kleef:

‘De Naam van Brandenburg doe ’s Vyands Magt verdwynen

In rook; en Kleefs-Lant, door de Paardshoef plat getreên,

Ziet, wederom met vreugd, de Zon der Vryheid schynen,

Nu Fred’rik, onvermoeit, in ’t harnas voort komt treên.’203

Het laatste officiële bezoek van Frederik i aan de Republiek vond plaats in 1702. Zoals

al eerder aan de orde kwam, stond dit bezoek in het teken van de nalatenschap van

Willem iii, die dat jaar was overleden. Nicolaas Witsen speelde een belangrijke rol tij-

dens de onderhandelingen tussen Frederik i en de Staten-Generaal als executeurs

testamentair. Witsen deed er alles aan om te voorkomen ‘jalousie te geven aan den

Coninck’.204 Anderzijds wilden de Amsterdamse burgemeesters ook vermijden dat de

nalatenschap in handen zou vallen van een buitenlandse vorst, hetgeen echter niet als

zodanig in het openbaar werd uitgesproken. Om alle schijn van een conflict met Fre-

derik i te vermijden, werd zijn onthaal groots aangepakt. Ter ere van het bezoek

schreef de boekhandelaar François Halma een lofdicht op de ‘Blyde Inkomst’ waarin

Frederik aan de ‘Zoom van de Amstel’ onthaald wordt door Neptunus en een water-

nimf. In dit lofdicht keren de thema’s van eerdere onthalen terug: de verbondenheid

met de Oranjes evenals de militaire hulp van de keurvorst aan de Republiek ten tijde

van de Negenjarige Oorlog.205 Pieter van den Berge liet naar aanleiding van de ont-

vangst een prent drukken samen met een lofdicht door de blijspeldichter Abraham

Alewyn, waarin echter vooral de Amsterdamse, Dordtse en Alkmaarse burgemeesters

als ‘Doorlugte Bataviers en Catoos in de Raad’ worden geëerd. Een daadwerkelijk eerbe-

toon aan de hooggeplaatste vorst ontbreekt.
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Tijdens het bezoek van Frederik aan de Schouwburg werden twee komedies opge-

voerd (Gedwongen huwelijk en Kwaade Grieten). In tegenstelling tot Halma hield Pluimer

het in zijn aanspraken bij de gebruikelijke eerbetonen aan de vorst, zonder daarbij in te

gaan op de politieke actualiteit.206 Pluimer liet wijselijk iedere verwijzing naar de ver-

bondenheid met de Oranjes achterwege, hetgeen zeer zeker met het politieke conflict

rond de erfenis temaken had.De ontvangst had niettemin het gewenste effect,want een

aantal maanden na het bezoek werden de burgemeesters in een schrijven van de koning

uitgebreid bedankt voor de wijze waarop hij in de stad was ontvangen. Daarnaast be-

dankte de koning de Amsterdamse burgemeesters voor hun politieke steun aan zijn

testamentaire eisen en verzocht hen ook in de toekomst de belangen van Pruisen in Den

Haag te zullen verdedigen.207 Getuige een antwoordschrijven bracht dit laatste verzoek

de Amsterdamse burgemeesters nogal in verlegenheid.208

Hoewel de huldigingen van de keurvorst in de Schouwburg voor Amsterdamse be-

grippen uitbundig genoemd kunnen worden, steken zij schraal af bij wat er in de Ham-

burgse Opera werd opgevoerd. Kort na de kroning van keurvorst Frederik iii van Bran-

denburg tot koningFrederik i in Pruisen in het jaar 1701 vond er in deHamburgseOpera

een feestelijke opvoering plaats met de titelDasHöchst=Preiszliche Crönungs=Fest.Het stuk

is geschreven ter ere van de nieuwe koning maar diende tegelijkertijd de politieke be-

langen van de stad. Het optreden van gepersonifieerde rivieren in het stuk is te koppe-

len aan onderhandelingen over de handel tussen Hamburg en Berlijn en de scheepvaart

op de Elbe, Havel en de Spree die op dat moment plaatsvonden.209 Deze beschrijving

van de opbloeiende wederzijdse handelsbetrekkingen gaat in het stuk samen met een

openbare vorstenhuldiging op het toneel die niet onderdoet voor de keizerhuldigingen

in de Opera. Het afsluitende vuurwerk met het Brandenburgs-Pruisische wapen in het

middelpunt, omgeven door onder andere de brandende monogramletters van de ko-

ning, vormde het hoogtepunt van deze Pruisische koningshuldiging op het Hamburg-

se toneel.210

Het is helaas niet duidelijk wie precies de organisatoren geweest zijn van deze

feestopera. Het ligt voor de hand dat de Pruisische gezant Otto von Guericke bij de

huldiging betrokken was en dat hij Schott en andere leden van de Hamburgse raad

heeft geadviseerd bij die voorbereidingen. Uit de gedeeltelijk bewaard gebleven cor-

respondentie tussen von Guericke en de Pruisische koning blijkt echter niets van een

actieve betrokkenheid bij de feestopvoering. Het zou niet de laatste opera ter ere van

het Pruisische koningshuis zijn. In hetzelfde jaar liet Schott nog Die wunder=schöne PSY-

CHE opvoeren ter ere van de verjaardag van koningin Sophia Charlotte. Het huwelijk

tussen Frederik i en zijn derde vrouw Sophie Louise van Mecklenburg werd in 1708

gevierd met BELLEROPHON Oder: Das in die Preußische Krone verwandelte Wagen=Gestirn.

Van deze laatste opvoering is bekend dat niet de Hamburgse raad maar de Pruisische

gezant als initiator optrad.211

De genoemde feestopvoeringen vonden echter plaats in afwezigheid van leden van

het Brandenburgs-Pruisische vorstenhuis zelf. Er is slechts één openbaar bezoek van een

Brandenburgs-Pruisisch staatshoofd aan de Opera bekend. Van 8 tot 12 juni 1682 vereer-

de Frederik Willem – bijgenaamd de Grote Keurvorst en vader van voornoemde Frede-

rik – Hamburg met een meerdaags bezoek. Schott als directeur van de nog jonge Opera

trakteerde de keurvorst op de opvoering van de opera ALCESTE uit het reguliere reper-

toire, waarna de keurvorst op zijn beurt de aanwezige muzikanten ‘rijkelijk trakteerde’.
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Het is duidelijk dat de politieke interesse voor de Opera als politiek-diplomatiek me-

dium in die jaren nog niet zo groot was als in de daaropvolgende decennia. Zoals we in

de voorgaande paragraaf hebben kunnen zien, zou de eerste keizerhuldiging in de Ope-

ra pas in 1690 plaatsvinden.

De dag na zijn bezoek aan de Opera werd de keurvorst toegesproken in de kerk St.

Michaelis, alwaar de predikant van die kerk de volgende woorden uitsprak:

‘Was aber solln wir nun zu Seinen Ehren melden?

O Theurer Grosser Fürst! O grosser Held der Helden/

Hier hat Er unser Hertz/ durch innerlichen Trieb.

Sein Lob lallt unsre Zung/ aus reiner Geistes Lieb!

Ich spreche was mein Sinn/ mir eingibt auszusagen/

Und bin gewiß will darauff eine Wette wagen/

Das jetzo niemand lebt in dieser grossen Stadt

Der nicht sein VIVAT schrey! Und wünsche Gottes Gnad

Hier ist der Götter Hoff! Hier sieht man Adler fliegen

Von Adler hoher Arth! [...].’212

Niet de Opera maar de kerk was in 1682 het toneel van diplomatie en stedelijke politiek,

alwaar een politieke gast met literaire middelen geëerd werd. Niettemin moet het be-

lang van de Opera als cultureel hoogtepunt van de stad Hamburg bij staatsbezoeken in

de beginjaren van de Opera niet worden onderschat. De leden van de Hamburgse raad

waren zich wel degelijk bewust van de culturele uitstraling die deOpera aan de stad ver-

leende. Anderhalve week voorafgaande aan het bezoek van de keurvorst had het college

van ouderlingen nog geklaagd over opera’s die tot laat in de nacht werden opgevoerd en

daarbij zijn eis tot sluiting van het theater herhaald. De raadsleden reageerden met de

tegenwerping dat zij de Opera, gezien het verblijf van veel ‘voorname heren’ in de stad

en de komst van de keurvorst, toch niet zonder meer konden sluiten en in elk geval op-

voeringen overdag moesten toestaan.213 Kennelijk zagen ook de Hamburgse raadsleden

al vrij snel in dat deHamburgseOpera een grote aantrekkingskracht had op diplomaten

en edellieden en dat zij ook bij het onthaal van politieke machthebbers voor representa-

tieve doeleinden te gebruiken was.

4.4.4 Ontvangst van Peter de Grote

Het doel van de tweede grote reis van tsaar Peter de Grote in de jaren 1716-1717 was het

versterken van de coalitie tegen Zweden tijdens de Grote Noordse Oorlog (1700-1721),

waarvoor hij de politieke en militaire steun van Denemarken, Engeland, de Republiek

en Brandenburg-Pruisen hard nodig had.214 De Deense koning bekeek de plannen van

Rusland voor een invasie in Zweden vanuit Denemarken echter met argusogen en uit-

eindelijk kon de inval dan ook geen doorgang vinden. Teleurgesteld vertrok de tsaar

met zijn gevolg uit Denemarken naar Brandenburg en had daar een vijfdaagse bespre-

king met de Pruisische koning. Dit overleg verliep zeer succesvol voor beide landen en

mondde uit in een Pruisisch-Russische alliantie.De bezetting van het hertogdom Meck-

lenburg door Russische troepen had ondertussen tot een diplomatiek conflict tussen
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Engeland en Rusland geleid, wat de positie van Rusland tegenover Zweden duidelijk

verzwakte.215 De tsaar wilde daarom zo snel mogelijk naar de Republiek om daar met de

Engelse koning te spreken. Het bezoek aan Altona en Hamburg in december 1716 was

niet meer dan een tussenstop tijdens zijn reis richting de Republiek.

In Hamburg waren de burgers en de bestuurders verontrust over de politiek-mili-

taire ontwikkelingen inDenemarken.DeRussische troepen die in september 1716 onder

andere viaHolstein naarDenemarken trokken, boezemden deHamburgers angst in. Zij

vreesden een inname van de stad door de Russen omwille van een haven voor de Noord-

zeehandel.216 De relatie met Rusland werd bovendien nog verstoord door de kwestie

rond de in Hamburg verblijvende graaf Wisnarowsky, die als militair overste in dienst

van de Zweedse koning was. De Russische gezant in Hamburg eiste de arrestatie van de

graaf, aan welk verzoek het stadsbestuur gehoor gaf. Zweden dreigde vervolgens met

politiek-militaire sancties als de graaf door het Hamburgse stadsbestuur aan Rusland

zou worden uitgeleverd.217 Hamburg probeerde haar neutrale positie in deze situatie te

bewaren.De keizerijke gezant Kurtzrock benadrukte in een brief aan Wenen dat Wisna-

rowsky formeel als een keizerlijke en niet als een Russische of Hamburgse gevangene

beschouwd moest worden.218

De tsaar kwam op vrijdag 4 december in Hamburg aan. Hij werd bij aankomst door

een bekende Hamburgse koopman ontvangen en bezocht later ook andere kooplie-

den.219 Het bezoek was dan ook zeer belangrijk voor de Hamburgse handel. De Ham-

burgse Commerzdeputation onderhandelde al sinds 1710 met Rusland over toegang tot

de handel met Lijfland en Sint Petersburg.220 Tijdens zijn eerste dag in Hamburg be-

zocht de tsaar meteen de Opera, alwaar hij de première van Das zerstörte TROJA van Jo-

hann JoachimHoë bijwoonde – een opera diewas geschreven ter ere van de overwinning

van de keizerlijke troepen op de Turken bij het Servische Peterwardein (15 augustus

1716). Na een ontmoeting met verschillende diplomaten en gezanten in de Hanzestad

bezocht de tsaar met zijn echtgenote de volgende dag opnieuw de Opera.221 Dit keer

werden zij geëerd met een gelegenheidsstuk, geschreven ter ere van de naamdag van de

tsarina, getiteld: Als der Aller=Durchlauchtigste/ Großmächtigste Fürst und Herr/ Herr PETRUS

ALEXEWITZ, [...] ZuALTONAden 1.Decembr.Angelangt/ und darauf eben derHoheNahmens=Tag

Ihro Groß=Czaar.Majest. Der Russischen Kayserin/ Den 5. Decembr. St.N. einfiel.222 Dit naspel in

de vorm van een serenata werd opgevoerd na een vertoning van het oudere repertoire-

stukDie über die Liebe TriumphirendeWeißheit/ Oder: SALOMON van Christian Friedrich Hu-

nold uit 1703.223

Deze opvoeringen ter ere van de tsaar werden betaald door de Hamburgse raad. De

raad verbood de pachter van de Opera, Johann Heinrich Sauerbrey, nadrukkelijk om, na

afloop van de twee genoemde opvoeringen op 4 en 5 december, geld aan te nemen van

de tsaar.224 De serenata werd naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd op aandringen

van deHamburgse raad.De handelsbelangen van de stad staan in het stuk duidelijk cen-

traal in de figuur van Mercurius, de god van de handel en winst. Vergezeld door Ham-

monia – de stad Hamburg verbeeldend – begroet hij de tsaar en de tsarina. De Tijd wijst

het publiek vervolgens op het aanbreken van de naamdag van de tsarina.De tekst van de

serenata is gezien zijn geringe omvang van slechts vier pagina’s waarschijnlijk met eni-

ge haast is geschreven. De inhoud van het stuk beperkt zich tot de gebruikelijke huldi-

gingen, zoals in de volgende woorden van Hammonia:
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‘Großmächtigster Monarch/

Sey tausendmal willkommen.

Dein Ruhm ist in der Welt/

O Russlands tapffer Held/

Zum Sternen längst gestiegen/

Drum wirstu auch von uns mit Jauchzen und Vergnügen

Frolockend aufgenommen.’225

Op 9 december bereikte de tsaar Bremen. Na de audiëntie wilde hij met rust gelaten

worden, zodat het ceremoniële programma van de Bremer burgemeesters – inclusief

‘vreugdebedrijven en vuurwerk’ – in het water viel.226 De volgende dag was de tsaar al-

weer vertrokken en uiteindelijk bereikte hij op 17 december Amsterdam.227 Vier dagen

na aankomstwerd de tsaar ontvangen in de Schouwburg, alwaar, na een kleinemaaltijd,

‘eenige stukken en brokken uit Krispyn dragonder, Kloris en Roosje, Pekelharing in de

kist, &c. met zang en dans’ werden opgevoerd.228 Het bezoek werd geheel betaald door

de stedelijke magistraat.229 ‘Mit vieler Vergnügung’ – zoals zelfs de Hamburgse Rela-

tions-Courier berichtte – liet de tsaar zich in de Schouwburg vermaken.230 De aankomst

van de tsaar inAmsterdam kent hiermee veel overeenkomstenmet de ontvangst in 1697.

In dat jaar werd de tsaar direct na de officiële ontvangst in het stadhuis onthaald in de

Schouwburgmet een bekende komedie enDeToverijen vanArmida, een spektakelstuk van

Abraham Peys met kunst- en vliegwerk, doorspekt met balletten.231 In zijn aanspraak

van 1697 wees Pluimer nog op de heldenmoed van de vorst en zijn recente overwinnin-

gen op de vele ‘barbaren’, zodat ‘zynGlans eerlang zo ver verspreit zal zyn, / Dat Turken,

Tarters, en baldaadige Barbaaren / Gedoodverft zullen staan met opgereezen’ haaren:

[...].’232 De aanspraken van Pluimer uit 1716 voor en na de vertoonde komische onderde-

len zijn sterk naar binnen gekeerd, en hier roemt hij als Schouwburgdirecteur vooral

zijn eigen ‘Burg, gesticht tot leerzaam tydverdryf.’233 Aansluitend op het bezoek aan de

Schouwburg trakteerden twee van deAmsterdamse burgemeesters de tsaar op een groot

festijn. In de contemporaine verslagen wordt het bezoek aan de Schouwburg als belang-

rijkste eerbetoon van de Amsterdamse magistraat aan de tsaar beschouwd.234

Tijdens het verblijf in de Republiek was de tsaar nog een keer te gast in de Schouw-

burg. Op 11 maart 1717 werd evenals in 1697 De Toverijen van Armida opgevoerd, gevolgd

door een komedie (zie Bijlage 3). Opnieuw vermeed Pluimer in zijn twee aanspraken ie-

dere verwijzing naar actuele politiek of gebeurtenissen.235 Na de doorreis van de tsaar

bleef de tsarina in Amsterdam.Tijdens haar verblijf werd er alles aan gedaan om de tsa-

rina te vermaken, waarbij zij niet alleen nog twee keer de Schouwburg bezocht (13 en 20

mei 1717) maar ook een groot ‘spiegelgevecht’ met schepen op het IJ meemaakte.236 De

Schouwburg was voor de tsaar en de tsarina zeker een van de hoogtepunten van hun be-

zoek aan Amsterdam, maar dan uitsluitend als een plek van vermaak. De programme-

ring of de welkomstwoorden van Pluimer werden op geen enkele manier aangewend

om een politieke boodschap over te brengen.Dit geldt in mindere mate voor het bezoek

aan Hamburg, waar duidelijk meer werk werd gemaakt van de theatrale ontvangst. De

handelsbelangen werden weliswaar op het toneel benadrukt, maar de stadsbestuurders

vermeden de vingers te branden aan politiek-actuele kwesties op het toneel.
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4.5 Toneel ter ere van de stedelijke magistraat

4.5.1 Amsterdam – ‘Voor het oog van wyze Heeren’

In dit hoofdstuk is vooralsnog alleen ingegaan op de vraag, in hoeverre het stedelijke

theater door de stadsbestuurders werd aangewend om hun politiek te presenteren. In

deze laatste paragraaf zal de vraag aan de orde komen, of de stadsregenten zélf ook re-

gelmatige bezoekers van het stedelijke theater waren en zo ja, wat voor stukken zij voor

zichzelf lieten opvoeren. Daarnaast zal de vraag aan de orde komen, welke functie deze

opvoeringen hadden en of ze iets zeggen over het belang van het stedelijk theater voor

de stadsbestuurders en over hun relatie tot het stedelijke theater.

IndeAmsterdamseSchouwburgvondinelkgeval tussen1678en1706jaarlijkseenbe-

sloten opvoering plaats, die bestemd was voor de Amsterdamse burgemeesters en wel-

licht ook voor leden vande vroedschap.Het is bekendwelke stukken er vertoondwerden

bij debezoekenvandeburgemeesters.Evenalsbij de reguliereprogrammeringbetrof dit

overwegend de opvoering van een treurspel gevolgd door een blijspel. In vier gevallen

ontbrakhet treurspel enwerdener tweeblijspelen ten tonelegevoerd.237Meestalwerder

gekozen voor de opvoering van een treurspel uit het reguliere repertoire dat op een epi-

sode uit de klassieke geschiedenis of mythologie gebaseerd was. Daarnaast waren ook

zinnespelenpopulairomdatdezestukken,zoalsweinmiddelshebbenkunnenzien,vaak

geschreven waren naar aanleiding van actuele politieke gebeurtenissen.238 Tragikome-

dies envaderlandse treurspelenontbreken inhetoverzichtmetopvoeringenvoordebur-

gemeesters (Bijlage 5). Het is onduidelijk of deze traditie na 1705 werd voortgezet. In de

speelboeken zijn vanaf 1705 geenmeldingenmeer van extra inkomsten vanwege bezoek

‘Van de Ed: Heeren Burgemeesteren’, behoudens een speciale opvoering in 1738 tijdens

het eeuwfeest vande Schouwburg.

In 1683 schreef de latere Schouwburgdirecteur Pieter Bernagie een Voorspel dat was

bedoeld voor de besloten voorstelling voor de burgemeesters in december van dat jaar.

In dit voorspel gaat Bernagie vrij uitvoering in op de functie van het toneel als ‘deug-

denspiegel’ voor de stadsregenten.Melpomene laat hij met Thalia strijden over de vraag

of de stadsregenten meer gebaat zouden zijn bij het vertonen van een treurspel of van

een blijspel, waarbij Apollo de wellicht wijze maar weinig verrassende uitspraak doet

dat beide dramatische genres hun functie hebben. Interessant is het betoog van Melpo-

mene, de muze van het treurspel, die een aantal argumenten aandraagt voor het toneel

als ‘regentenspiegel’. Eerstwijst zij op de functie van de tragedie bij de oudeGrieken, die

de jongelingen leerde hoe zij later een goed staatsman konden zijn.De Grieken richtten

volgens Melpomene hun theaters op, om het gemoed

‘Van hunne kinderen al speelende te leeren,

Hoe zy zich zouden doen beminnen, achten, eeren;

Zo wel van vyanden, als vrinden; hoe dat zy

Bestieren zouden hunn’ getrouwe Burgery, [...].’239

Melpomene vertelt de burgemeesters vervolgens hoe zij aan de daden van klassieke hel-

den een voorbeeld kunnen nemen:
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Wie kan Augustus zien, als hy zo edelmoedig

Aan Cinna ’t leeven schenkt, als hy hen overvloedig

Begonstigt; wie kan zien de deugd, en groote moed [...]

En werd niet opgewekt die Helden na te streeven? [...]

Dat, dat zyn zaaken, waerd om voor het oog te komen

Van wyze Heeren, die hunne uuren niet met droomen,

Met beuzelingen; maar met zaaken van gewigt

Doorbrengen.’240

De deugden van bekende helden uit de klassieke geschiedenis toonden de stadsbe-

stuurders hoe zij het welzijn van hun onderdanen dienden te beschermen en het belang

van de stad konden dienen.241

Vervolgens brengt Thalia hier tegenin, dat de ‘Heeren, die tot dienst van ’t algemee-

ne best, Het gantsche Jaar [...] bekommeringen draagen, [...]’ wel eens mogen uitrusten,

zich vermakende met een blijspel. Bovendien, zo zegt Thalia, weten de Amsterdamse

burgemeesters natuurlijk heel goed wat juist bestuur is en zij vraagt zich af:

‘Is ‘t niet een dwaasheid, dat men regelen van Staat,

Of zedelessen voor zou houden aan een Raad,

Aan een Regeering, [...]?’242

Apollo ziet echter het belang van beide zaken in, zowel het vermaak als de lering kun-

nen nuttig zijn voor de burgerheren. Hij besluit tot het opvoeren van zowel een treur-

als een blijspel.Na het Voorspel vanBernagiewordt dan ook eerst het treurspel Ifigenie op-

gevoerd, gevolgd door het blijspel De belachelijke Jonker.

De genoemde Schouwburgdirecteur Joan Pluimer bezongmet zijn ‘aanspraken’niet

alleen de politieke gasten van buiten de stad,maar ook de eigen ‘burgervaders’. Een aan-

tal keer ging Pluimer daarbij in op de functie van het toneel als ‘deugdenspiegel’ voor de

stadsregenten, een spiegel die hun toont:

‘Hoe kwaaddoen word gestraft, hoe goeddoen word geloond.

Men ziet hier ’t wisselen van groote Koningryken:

Men leert onzydige rechtmaatig vonnis stryken:

De Staatzucht toont somtyds hoe ver zy zich vergrypt,

Als bloed op eige bloed ’t verslindend’ Moordtuig slypt; [...].’243

In de getoonde stukken zelf ontbreekt echter meestal iedere verwijzing naar de actuele

politiek van de burgemeesters. De Vrede van Rijswijk werd in 1697 bijvoorbeeld gevierd

met het toneelstukDeVrede herstelt, dat eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam. In zijn

aanspraakbijditzinnespelbezingtPluimerweliswaardeburgemeestersalsbrengersvan

de vrede,maar in het stuk zelf wordtmet geen enkelwoord gerept over de rol die deAm-

sterdamse regentenmogelijk speeldenbij de totstandkomingvandeRijswijkse vrede.244

Een andere aanspraak van Pluimer verwijst naar een opvoering van het zinnespel

Het verloste Braband en Vlaanderen (1706) van Enoch Krook, waarin de overwinning op de

Fransen in Braband en Vlaanderen bezongen wordt.245 Het is opmerkelijk dat Krook

in zijn zinnespel op geen enkele manier de kans benut om de Amsterdamse regenten

99



achter de schermen van het stadstoneel

samen met de veldheren te laten zegepralen.246 Het eerbetoon is hoofdzakelijk gericht

aan de legeraanvoerders die de verschillende steden wisten te bevrijden en de vijand

durfden te bevechten. Pluimer verwijst in zijn aanspraak naar het optreden van de

Faam in het zinnespel van Krook. Deze deelt Holland mee dat Turijn door de held-

haftige prins Eugenius en andere veldheren ontzet is. Ook eigentijdse helden konden

kortom met hun moed en standvastigheid als voorbeeld dienen voor de burge-

meesters:

‘Op ’t zelve voorbeeld komt de Faam aan Neêrland melden,

’t Ontzetten van Turin, door nooit volpreeze Helden;

Dit is des Hemels gunst. Vernuft en kloek beleidt,

Verandert ’s Vyands woede in damp en ydelheid.

Dit is hier naargebootst, dit zult gy hier aanschouwen,

En hoe verwaandheid zich een eigen graf kan bouwen. [...]

Onze inzicht strekt hier niet, o wyze Burger-Heeren!

Om groots te spreeken, noch te roemen, maar te leeren,

En klaar te toonen hoe ’t geval der zaaken keert;

Waar uit men ’t wisselzieke, en ’t onstandvastb’re leert.’247

Zoals gezegd, is vanbeslotenopvoeringenvoordeburgemeesters inde jarenna 1706wei-

nig tot niets bekend. Een uitzondering hierop is de viering van het honderdjarig jubi-

leumvandeSchouwburg in 1738.Voordepremièrevanhetzinnespel tergelegenheidvan

het eeuwgetijde waren op 7 januari 1738 alleen de burgemeesters en andere belangrijke

Amsterdamse regenten (‘de geheele regering’) uitgenodigd. Naast het zinnespel van De

Marre (zie § 6.2.5) werd er muziek van Vivaldi ten gehore gebracht. De burgemeesters

mochten voordezegelegenheid zelf een treurspel kiezendat ophet feest zouwordenop-

gevoerd. Het drietal stukken waaruit zij een keuze konden maken, lijkt exemplarisch

voor treurspelen die als ‘regentenspiegel’ zouden kunnen worden aangeduid. De keuze

bestond uit:Marius van Sybrand Feitama,De dood vanCezar van Jacob Voordaagh en Julius

Cezar enKatovanPieterLangendijk.Voordaaghs stuk is eenvertalingvanVoltairesLaMort

de César, hetgeen de moord op Cesar door Brutus beschrijft en waarin Cesar als tragische

held triomfeert. Het stuk van Feitama is een vertaling van Marius à Cirthe van Gilles de

Caux.248 Het treurspel beschrijft het verblijf van de Romeinse consul Gaius Marius en

diens zoon Marius in ballingschap aan het Numibische hof. Marius wordt daar verliefd

op de verloofde van de koning, Arisbe. Als de koning dit ontdekt, helpt Arisbe de beide

Mariussenmet vluchten,waarna zij in grote treurnis zelfmoord pleegt.

De keuze van de burgemeesters viel uiteindelijk op het stuk van Langendijk.249 In

zijn opdracht aan de regenten van de Godshuizen en de directeuren van de Schouwburg

bij Julius Cezar en Kato (1720) roemt Langendijk niet alleen Cato als ‘Een held [die] yv’rig

voor de vryheid heef gestreên’ maar ook ‘Het Kapitool der Stadt’ dat ‘’s Lands vryheid

staaft met haar schat.’250 Hiermee verbindt Langendijk de vrijheidsstrijd van Cato met

die van deAmsterdamse magistraat. In een lofdicht van Govert van Mater op Julius Cezar

en Kato wordt de vrijheidsdrang van Cato vergeleken met die van de helden uit de

tachtigjarige oorlog; aan hun ‘aêloude vryheidsmin’ zouden de bezoekers van de

Schouwburg zich moeten spiegelen, en dan met name natuurlijk de stadsbestuur-

ders.251
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Zoals al eerder werd vastgesteld, is het opvallend dat de keuze bij opvoeringen ‘voor

de Heeren’meestal viel op stukken waarin klassieke helden gloriëren aan wier daden de

burgemeesters hun eigenpolitieke handelen konden spiegelen.De opvoeringenwerden

niet benut voor gelegenheidswerken waarin expliciet de politiek van de burgemeesters

zelf werd gehuldigd, of waarin een lokaal of ‘vaderlands’ patriottisme werd verkon-

digd. De besloten vieringen voor de burgemeesters waren naar binnen gekeerd en had-

den nauwelijks enige uitstraling naar buiten toe. Een aantal aanspraken van Joan Plui-

mer die voor deze gelegenheden werden geschreven, wijzen op deze functie van het

Amsterdams toneel als deugdenspiegel. Het theater was er niet alleen voor de gewone

man, of voor de jeugd, maar ook voor de stadsregenten, als raadgever voor politieke

kwesties.

4.5.2 Hamburg – ‘Glück! und Heil! werden Raht und Stadt zu Theil!’

In Hamburg waren de leden van het stadsbestuur ook regelmatig in het theater te gast.

Voor de jaren 1718-1738 bestaat er een redelijk volledig overzicht van alle opvoeringen

voor de Hamburgse raad.252 Uit dit overzicht wordt duidelijk dat zij veel vaker in de

Opera werden uitgenodigd dan de Amsterdamse burgemeesters in de Schouwburg, zij

het heel onregelmatig. Het aantal bezoeken per jaar varieerde van een tot zes. De perso-

nele verbondenheid tussen het stadsbestuur en deOperawas vanaf de beginjaren van de

Opera sterk. Schott zelf was immers vanaf 1693 als syndicus lid van de raad. Bovendien

had een aantal van de librettisten nauwe contacten met de stadsbestuurders, waaronder

in elk geval Lucas von Bostel, die in 1687 tot syndicus werd benoemd. Dankzij die ver-

bondenheid tussen de Opera en de stad in de beginjaren van haar bestaan, wist de Ope-

ra ook in moeilijke tijden haar hoofd boven water te houden. Von Bostel bijvoorbeeld

aarzelde niet om in voorwoorden bij de door hem geschreven libretto’s de Opera tegen

aanvallen van buitenaf te verdedigen en te wijzen op het nut van de Opera als plek van

vermaak, maar waar bezoekers ook verschillende deugden konden worden bijgebracht,

waaronder kennis van staatszaken. In zijn voorwoord bij de politiek-historische opera

CROESUS uit 1684 schrijft von Bostel dat hij als auteur

‘[...] alles so eingerichtet hat/ daß/ da der Endzweck und gantzer Einhalt/ mit unter-

mischten Stats= und Sitten=Lehren/ nichts als auff Befoderung [sic] der Tugenden/

und Bestraffung der Laster abziehlet/ nur diejenigen/ die in ungegründeten Eyffer

wegen des auch bey denen heiligsten Sachen nicht ermangelnden Mißbrauchs/ ein

sonst an sich gutes und löbliches Werck schelten wollen/ einiges befugtes Mißgnü-

gen daran werden schöpfen können.’253

Uit de begintijd van de Opera zijn geen gelegenheidswerken bekend die nadrukkelijk

werden opgevoerd ter ere van het stadsbestuur. Wel werd een aantal opera’s ‘verrijkt’

met een proloogwaarin de stadHamburg in algemene zinwerd bezongen.Hierbij werd

vaak verwezen naar de Hammon-mythe over de oorsprong van de vrije rijksstad, ge-

bouwd op de grondvesten van de Hammon-tempel ter ere van Jupiter, een tempel die

opgericht zou zijn door de Gambriviërs, een oude Saksische stam.254 In dergelijke pro-

logen werden ook de Hamburgse burgemeesters met enige regelmaat geëerd, zoals in
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het Vor=Spiel bij Die Glücklich=wieder=erlangete HERMIONE van Postel uit 1695.255 Het

hoogtepunt van deze heldenzangen voor de Hamburgse raad vormt echter de Störte-

becker-opera uit 1701. In deze opera over de overwinning van de Hamburgers op de pi-

raat Klaus Störtebecker in het jaar 1401 worden de raadsheren en burgemeesters zelf als

dramatis personæ ten tonele gevoerd en uitvoerig als helden bezongen.256

Ookna de dood van Schottwerden de raadsleden af en toemet een gelegenheidsstuk

of proloog in de Opera geëerd. Bij de heropening van het Operahuis op 1 oktober 1714

werd bijvoorbeeld de opera L’INGANNO FEDELE Oder: Der getreue Betrug opgevoerd.257

Het is zeer waarschijnlijk dat toen ook de Hamburgse burgemeesters zijn uitgenodigd,

maar zeker is dit niet. De nieuwe pachter van de Opera, Sauerbrey, greep deze gelegen-

heid in elk geval aan om de Hamburgse raad uitgebreid te bedanken, niet alleen als

brengers van de vrede,maar tevens als ‘Gönner derMusen’, als beschermers van deHam-

burgse Opera.Het had Sauerbrey nogal wat moeite gekost de burgemeesters te bewegen

opnieuw toestemming te geven voor de opvoering van opera’s, nadat voor enige tijd de

pest in de stad had gewoed.258 De huldiging van de burgemeesters stond daarom vooral

ten dienste van de private belangen van Sauerbrey als pachter.259

Het gelegenheidsstuk zoals Sauerbrey dit ter ere van het bezoek van de burge-

meesters liet vervaardigden, staat duidelijk in de traditie van de zogenoemde Ratskomö-

dien. Rondtrekkende theatergezelschappen die toestemming hadden gekregen van het

stadsbestuur voor toneelopvoeringen, organiseerden als dank voor deze toestemming

een besloten voorstelling voor de raad. Een dergelijke opvoering vond meestal tegen het

einde van het theaterseizoen plaats.De raad mocht zelf het stuk uitkiezen en ook de dag

bepalen waarop de voorstelling zou plaatsvinden.Op haar beurt eerde de raad de kome-

dianten meestal met een Ratsprämie.260 De latere pachters van de Opera grepen terug op

deze traditie door in prologen bij voorstellingen voor de raad de dankzegging voor (her-

nieuwde) toestemming tot het opvoeren van opera’s centraal te stellen en de raadsleden

omdie reden uitgebreid te huldigen.DeOpera als private ondernemingwas, anders dan

de Schouwburg, wel gedwongen op deze wijze steeds weer de loyaliteit van de raadshe-

ren te waarborgen.

De prologen bij deze raadskomedies volgen vaak een vast patroon. De raadsheren

worden gehuldigd en bedankt voor hun bescherming, het belang van het stedelijk the-

ater als een eerzaam tijdverdrijf wordt benadrukt, het algemene welzijn van de stad

wordt bezongen en tenslotte worden de raadsheren voor hun bescherming nogmaals

bedankt en gehuldigd.261 Goed gedocumenteerd zijn bijvoorbeeld de gelegenheidsop-

voeringen die de toneeltroep van Caroline Neuber in de jaren dertig van de achttiende

eeuw voor de raadsleden opvoerde, zoals een voorstelling uit 1735.262 Neuber koos voor

een toneelstuk met een staatkundige thematiek, Julius Cäsar.263 Voorafgaand aan deze

voorstelling werden de raadsleden bovendien vergast op een allegorisch voorspel waar-

in Hamburg als een vreedzaam en gezegend oord wordt bezongen, waar Weisheit en

Wahrheit samen met Apollo en Mercurius kunnen vertoeven en waar ook de toneel-

kunst wordt beschermd.264

Met name de latere prologen en gelegenheidsspelen waarmee de raadsleden in de

Opera werden geëerd, lijken niet of nauwelijks van die van de rondtrekkende toneelge-

zelschappen te verschillen.Twee prologen uit 1733 en uit 1737 staan bol van stedelijk pa-

triottisme. In de proloog uit 1733 bezingt Mercurius de bloei van de koophandel en rijk-

dom van de stad. De oorlogsgod Mars noemt daarnaast de veiligheid van de stad, die
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sinds lange tijd niet meer in oorlog is geweest. Aan de hand van zinnebeeldige voorstel-

lingen wordt op het toneel de glorie van Hamburg als koopmansstad aan het publiek

getoond. Nadat Apollo tevens de bloei van kunst en wetenschappen heeft bezongen,

verwelkomt de ‘Schutz=Geist Hamburgs’ in de persoon van Margaretha Susanna Kay-

ser, een van de nieuw aangetreden pachters, de burgemeesters en vraagt hun tegelijker-

tijd de kunsten, en daarmee ook deOpera, in bescherming te nemen.Deze lofzang op de

Hamburgse raad wordt besloten met de woorden:

‘Hamburgs Theurer Rath/

Sey, wie allzeit, in der That

HAMBURGS Wachsthum, und Vergnügen.

Doch wer zweiffelt noch daran?

Wo die Weißheit herrschen kan

Muß das Glück den Neid besiegen.’265

De proloog uit 1737 onderscheidt zich niet of nauwelijks van die van 1733. Met op de

achtergrond het verlichte Hamburgse stadswapen en daarboven de keizerlijke adelaar

bezingen Helicona en Thalia de opbloei van de kunsten in de Hanzestad. Apollo en Or-

pheus vallen hen vervolgens bij in deze lofzang, die eindigt met een verwijzing naar de

raad als beschermer van de kunsten:

‘Helicona:

So laßt denn heut/

Für die Hoch=Weise Obrigkeit

In dieser Edlen Stadt

Ein frohes Vivat schallen/

Von allen

Die uns das Glück hieher geführet hat.

Alle:

Vivat! Ehre! Glück! und Heil!

Werde Raht und Stadt zu Theil.’266

Tenslotte voegt ook Bacchus zich bij het gezelschap, die eveneens de stad en haar be-

stuurders huldigt. In deze twee prologen ontbreekt iedere verwijzing naar de inhoud

van hetgeen na de proloog aan de raadsleden werd vertoond. Stedelijk patriottisme en

eerbetoon aan de stedelijke machthebbers staan centraal. Van enige reflectie op het nut

van de Opera en de eventuele lering die het muziektheater zou kunnen bieden – bij-

voorbeeld ten aanzien van het politiek handelen van de raadsleden zelf – is in deze kor-

te gelegenheidswerken geen sprake.

Na deze bespreking van toneelopvoeringen voor de stedelijke magistraat inAmsterdam

en Hamburg valt een aantal belangrijke verschillen op. Tijdens de ontvangsten in Am-

sterdam wordt met name in de aanspraken tot de burgemeesters steeds de functie van

het toneel als burgerschool vooropgesteld,waar de toeschouwers ook politieke deugden

bijgebracht kunnen worden. De opvoeringen voor de burgemeesters zijn overwegend
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sterk naar binnen gericht.De beheerders van de Opera benutten de bezoeken van de ste-

delijke magistraat op een geheel andere wijze. In de gelegenheidswerken ter ere van de

raadsleden staan stedentrots en eerbetoon aan de stedelijke machthebbers centraal.

Evenals de leiders van rondtrekkende gezelschappen waren de beheerders van de Opera

als theaterondernemers afhankelijk van dergelijke eerbetonen aan de raad, om zodoen-

de het voorbestaan van de Opera te waarborgen.DeAmsterdamse Schouwburg bezat als

gevestigd instituut een erkende maatschappelijke functie als burgerschool. Deze func-

tie wordt in Pluimers welkomstwoorden vooral bevestigd, zonder dat telkens weer om

bescherming door de raad gevraagd wordt.

4.6 Excursie: Theater aan het hof van Brunswijk-Wolfenbüttel

4.6.1 Brunswijk-Wolfenbüttel als muzenhof

In een studie naar de typologie van de verschillende Duitse hoven in de vroegmoderne

tijd beschrijft Volker Bauer het type ‘muzenhof’ aan de hand van het voorbeeld Bruns-

wijk-Wolfenbüttel. Het hertogdom Brunswijk-Wolfenbüttel had 160.000 inwoners en

besloeg 3700 vierkante kilometer.267 Zowel territoriaal als militair was het hertogdom

middelgroot en beduidend kleiner dan staten als Pruisen, Beieren en Saksen.De vorsten

van Brunswijk-Wolfenbüttel probeerden met een bloeiend en breed geschakeerd hofle-

ven hun culturele prestige te vergroten, dat zij immers niet konden ontlenen aan de

grootte van het territorium. Dit doel probeerde de vorst ondermeer te bereiken met het

organiseren van grote hoffeesten, het realiseren van ambitieuze bouwprojecten, de op-

voering van toneelstukken en opera’s op verschillende locaties en het aanleggen van een

indrukwekkende kunstverzameling.268 Dit streven van de vorst omaan zijn hof een cul-

tureel ‘arcadia’ te creëren, keerde vervolgens terug in allegorische voorstellingen op

schilderijen, in de beeldhouwkunst, op het toneel, in gedichten en in de muziek. Kunst

en de literatuur aan de kleinere hoven verbeeldden eerder het gezag en de pretenties van

de vorst dan zijn politieke en militaire macht.269

In Wolfenbüttel werd door bijna alle opeenvolgende hertogen in de periode tussen

1675 en 1750 flink geïnvesteerd in de uitstraling van de residentie. Maar liefst 172 (1693)

tot 400 (1750) mensen waren aan het kleine hof werkzaam, terwijl de totale uitgaven

jaarlijks ongeveer een miljoen thaler bedroegen, maar door extra investeringen in som-

mige jaren tot elf miljoen konden oplopen. Volker Bauer vergelijkt deze investeringen

in Wolfenbüttel met die aan het hof van Weimar waar slechts 57.000 thaler werd uitge-

geven (1760) en dertig personen in dienst waren.270 Regelmatig klaagden de standen in

Brunswijk-Wolfenbüttel – de ridderschap, de steden en de geestelijkheid – over de hoge

kosten, zoals bij de financiering van de ridderacademie, die een langdurige strijd ople-

verde tussen de hertog en de standen.271

Niet alleen hertog Anton Ulrich, een liefhebber van kunst en literatuur, maar ook

zijn opvolgers maakten gebruik van de schone kunsten om hun gezag te vergroten. De

bouwkunst stond hierbij vaak op het eerste plan.272 In Wolfenbüttel en Brunswijk heeft

dit geleid tot de realisatie van kleine en grote residenties met bijbehorende landgoede-

ren. Salzdahlum, gebouwd door Anton Ulrich in de buurt van Wolfenbüttel, is hiervan

wel het bekendste voorbeeld.273 Op een statieportret van de latere hertog August Wil-
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helm zien we de hertog afgebeeld met op de achtergrond de door hem gerealiseerde uit-

breidingen van het slot in Wolfenbüttel. Voor hem op het bordes ligt een bouwtekening

van de Sint Trinitatiskerk en een schets van de nieuwe Brunswijkse vestingsgracht.Hier

zien we hoe de hertog zijn status ontleende aan de culturele (in dit geval: architectoni-

sche) uitstraling van het hof.274

Een ander cultureel prestigeproject was de bouw van een staande Opera in Bruns-

wijk. Onder het bewind van hertog Anton Ulrich waren er drie locaties waar theaterop-
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voeringen plaatsvonden: aan het hof in Wolfenbüttel zelf in het eigenlijke ‘hoftheater’,

in het theater van het genoemde ‘lustslot’ Salzdahlum en in de Brunswijkse Opera. Zan-

gers, musici en toneelspelers werden afwisselend op deze verschillende locaties ingezet.

Brunswijk, de grootste stad in het hertogdom, bezat lange tijd nog geen staand theater

en om die reden besloot hertog Anton Ulrich omstreeks 1689 tot de bouw van een Ope-

ra. De bouw van het theater geschiedde in overleg met het Brunswijkse stadsbestuur en

mede met financiële ondersteuning van welgestelde burgers uit de stad. Omdat het de

hertog op dat moment aan voldoende geld ontbrak om zelf een theater te laten bouwen,

liet hij aandelen uitgeven, waarmee hij de bouw van het theater financierde.275 Op deze

wijze betrok de hertog de Brunswijkse burgerij bij zijn project en creëerde zo een groter

draagvlak, maar de hertog hield uiteindelijk wel zelf de touwtjes in handen. De Bruns-

wijkse Opera werd een commerciële onderneming, die onder toezicht viel en voorna-

melijk ten dienste stond van de hertog.De hertog stelde zelf de leiding van deOpera aan

en hoopte dat het nieuwe theater zich zelf financieel draaiende zou kunnen houden,

aangezien Brunswijk als regionale marktstad veel ‘vreemden’ uit de omgeving trok.276

De Brunswijkse Opera nam een positie in tussen het stedelijke theater en het hof-

theater. Het hertogelijke muziektheater kende organisatorisch daarom overeenkom-

sten met de Opera’s in Hamburg, Den Haag en Leipzig.277 Deze commerciële Opera’s

hadden een openbaar karakter, waarmee het muziektheater niet langer alleen voor een

adellijke minderheid toegankelijk was. In deze theaters kon ook de (gefortuneerde)

burgerij zich met toneelvoorstellingen onderhouden. In Brunswijk was het echter de

hertog, en niet het stedelijke bestuur of het kerkelijke ministerie, die bepaalde wat er

in de Opera mocht worden opgevoerd en die het muziektheater kon gebruiken voor

politieke en representatieve doelen. Een belangrijk verschil met het theater in Ham-

burg of Amsterdam is het feit dat instituties zich in Brunswijk niet of nauwelijks be-

moeiden – of beter gezegd: konden bemoeien – met het reilen en zeilen van het stede-

lijke theater.

Het theaterleven bepaalde in hoge mate het aanzien van hertogdom Brunswijk-

Wolfenbüttel als ‘muzenhof’. Politieke en culturele uitstraling gaan hier hand in hand.

De mecenaatfunctie van de hertog hield meer in dan enkel het begunstigen van geleer-

den en kunstenaars. De hertog was zelf actief als schrijver van gedichten, romans en

toneelstukken. Al deze activiteiten ontplooide de hertog echter zeker niet alleen uit

liefde voor kunst en literatuur. Zijn culturele ambities waren groot, hetgeen ook gold

voor zijn voorgangers Heinrich Julius en August, en het hofleven in Wolfenbüttel

bezat in de achttiende eeuw dan ook een goede reputatie, geroemd tot ver voorbij de

grenzen van het hertogdom. Als intellectueel-cultureel centrum was het hertogdom

inmiddels zo belangrijk geworden voor de regio, dat Wolfenbütel als muzenhof

bekendheid genoot bij vele andere vorsten.278 Dit maakte de hertog van Brunswijk-

Wolfenbüttel ook voor vorsten van grote staten in het Duitse taalgebied belangwek-

kend genoeg om contact met hem te onderhouden, hetgeen zeer zeker ook zijn poli-

tieke gezag vergroot heeft.

De kunst en literatuur zoals die aan het hof tot ontwikkeling kwamen, kunnen niet

los gezien kunnen worden van de culturele pretenties van de vorst in zijn rol als mece-

nas. In de eerste plaats hadden de theateropvoeringen aan het hof ook een betekenis in

de zin van amusement voor de hertogelijke familie en het hofpersoneel, maar veel be-

langwekkender was toch hun representatieve functie, omdat zij immers de culturele
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status van de hertog representeerden. Representativiteit en theater gingen met name

hand in hand tijdens de grote hoffeesten, waarbij ook politieke gasten konden waarne-

men hoe zeer de hertog en zijn familie zich als mecenassen profileerden en op de hoog-

te waren van de laatste culturele ontwikkelingen in Europa.

4.6.2 Theater en vorstelijke representativiteit

Ook gebeurtenissen aan het hof van Wolfenbüttel werden regelmatig opgeluisterd met

een speciaal voor die gelegenheid geschreven theaterstuk. Anders dan de theateropvoe-

ringen in Amsterdam of Hamburg hadden deze zelden de internationale politiek tot

onderwerp, zoals een pas gesloten vrede, of de rijkspolitiek, maar bijna altijd feestelijke

gebeurtenissen aan het hof zelf, zoals een huwelijk, een geboorte, een naam- of ver-

jaardag binnen de hertogelijke familie, of het aantreden van een nieuwe hertog.Hertog

Anton Ulrich gaf een belangrijke impuls aan deze feestelijke theateropvoeringen in

Brunswijk en Wolfenbüttel. Als auteur van gelegenheidswerken trad in de meeste ge-

vallen de hofpoëet Friedrich Christian Bressand op.279 In de tekstboekjes naar aanlei-

ding van deze feestelijkheden geeft Bressand telkens een zeer nauwkeurige beschrijving

van het verloop van de viering. Zo is in een feestbeschrijving van Bressand uit 1695, naar

aanleiding van de verjaardag van de hertog, te lezen hoe hem door de hertogin en de

aanwezige gasten was gevraagd de feestelijkheden zeer precies te beschrijven en deze

verslagen naar verschillende hoven in Europa te sturen.280

Deze grote hoffeesten kenmerkten zich door een strakke ceremoniële uitwer-

king.281 Theateropvoeringen, maar ook optochten of vuurwerken, verleenden deze

ceremoniële vieringen een grotere uitstraling. In een studie naar de hoffestiviteiten in

Wolfenbüttel beschrijft Sara Smart zeer uitvoerig een vierdaagse viering in 1694 waar-

van Bressand onder de titel Salzthalischer Mäyen=Schluß een beschrijving maakte.282 De

feestelijkheden van 1694 vonden plaats in het genoemde lustslot Salzdahlum even bui-

ten Wolfenbüttel. De zestigste verjaardag van hertogin Elisabeth Juliana vormde de

aanleiding. Daarnaast vonden er twee huwelijken plaats onder de edellieden aan het

hof en werd de paleiskapel ingewijd. Deze inwijding werd op de eerste dag gevolgd

door een banket, en aansluitend een bal. De tweede dag begon met een theatervoor-

stelling: Corneilles Sertorius in een vertaling van Bressand. Overdag vermaakte men

zich met een ‘herdersspel’ geschreven door Bressand, waarin de verschillende gasten

zelf optraden en verzen voordroegen. Ook deze dag werd afgesloten met een bal,

gevolgd door een komedie. De feestelijkheden werden de volgende dag voortgezet in

Wolfenbüttel, waarbij – een toepasselijke keuze? – Molières Le mariage forcé werd opge-

voerd en de genoemde theaterstukken nog eens werden herhaald.

Deze korte beschrijving laat zien hoe uitgebreid en rijk de feestelijkheden aan het

kleine hof van Wolfenbüttel waren en dat theater een centrale plaats innam bij deze vie-

ringen. Het is opvallend dat de leden van het hof en de aanwezige adel actief aan de

voorstellingen konden deelnemen. De balletten waar het publiek aan kon deelnemen

waren voorzien van theatrale elementen, die voortborduurden op de pastorale thema-

tiek van het herdersspel. Het dagprogramma werd tijdens deze meerdaagse feesten in

feite getheatraliseerd, ofwel ‘der Alltag wurde zum Fest, das Fest zum Alltag.’283 De

grootschaligheid en de rijke omlijsting van de vieringen met muzikale en literaire
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middelen dienden de generositeit van de hertog te tonen als bevorderaar van de kunsten

in het hertogdom. Als een tastbaar teken van zijn grootsheid en edelmoedigheid

moesten deze producten van zijn culturele mecenaat tegelijk ook de roem en glorie van

de hertog en zijn territorium verbeelden. Vanaf 1690 bood bovendien de Brunswijkse

Opera de mogelijkheid de theatrale viering van gebeurtenissen aan het hof een meer

openbaar karakter te geven. De toegang tot vieringen in Wolfenbüttel en Salzdahlum

was immers voorbehouden aan leden van het hof, waarbij belangrijke leden uit de bur-

gerij bij uitzondering werden uitgenodigd als een soort ‘feestcoulisse’.

Ook de opvolgers vanAntonUlrich zouden het theater benutten bij feestelijkheden.

De frequentie van het aantal opvoeringen daalde onder zijn opvolger August Willem

echter sterk. Tijdens diens regeerperiode (1714-1731) vonden er in Salzdahlum en Wol-

fenbüttel bijvoorbeeld slechts achttien operaopvoeringen plaats. Ook in de ‘magere to-

neeljaren’ aan het Wolfenbütteler hof bleef theater bij feestelijkheden een rol spelen.

Naar aanleiding van verjaardagen van leden van de hertogelijke familie werden er in

Wolfenbüttel of Brunswijk regelmatig opera’s, maar ook cantates en serenata’s opge-

voerd.284 De opvolger van August Wilhelm, Ludwig Rudolf, gaf een nieuwe impuls aan

het hoftheater in Brunswijk-Wolfenbüttel.285

Feestopvoeringen in de Brunswijkse Opera konden ook gebruikt worden in het politie-

ke contact van de hertog met andere staatshoofden, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde tij-

dens de opening van de Opera op 4 februari 1690 met de opvoering van het zangspel Cle-

opatra, wederom geschreven door Bressand.286 Bij deze voorstelling was niet alleen de

hertog aanwezig maar ook de met de hertog verwante vorsten van Celle en Hannover. In

de proloog bij deze opera worden de aanwezige heersers toegezongen en gehuldigd. De

stadsgezichten van de drie residentiesteden Celle, Hannover en Wolfenbüttel daalden

tijdens de proloog uit de hemel af op het podium,waarmee de dynastieke en historische

verbondenheid van de steden werd benadrukt. Evenals tijdens de feesten aan het hof

speelden de niet-adellijke bezoekers slechts op de achtergrond een rol. In de proloog

werden de bezoekers van de Brunswijkse markt verbeeld door dansende harlekijnen,

polichinellen en scaramuzen, met achter hen een decor met afbeeldingen van de markt
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zelf. Bressand bracht in de proloog een duidelijke scheiding aan tussen het stedelijke le-

ven en het theater als podium voor hoofse feestelijkheden. Brunswijk huldigde hij in de

proloog niet alleen als officiële Messestadt maar ook als Opernstadt, een ‘stedelijke’ glans

die natuurlijk vooral op de hertog afstraalde.287

Dit voorbeeld van de Cleopatra-proloog laat zien dat de Brunswijkse Opera een be-

langrijke impulsgaf aanhet culturelegezagvandehertog.Nadeopening in 1690washet

voor de hertogmogelijk belangrijke gasten ook in de grootste stad van het hertogdom te

trakteren op cultureel hoogstaand vermaak. Ook al was de Brunswijkse Opera een com-

merciële onderneming (zie § 7.4.1), hij stond de hertog altijd voor representatieve doel-

einden ter beschikking. In een brief aan de filosoof Leibniz bericht de hertog bijvoor-

beeld over het bezoek van de Russische tsaar aan het hertogdom in 1713 en over zijn en-

thousiasme na een bezoek aan de Brunswijkse Opera.288 Het Operabezoek nam een cen-

trale plaats inbinnenhet ontvangstprogrammavanPeter deGrote inBrunswijk,maar er

is niets bekend over een speciale proloog ter ere van zijn bezoek.289 Tijdens de ontvangst

in Brunswijk werd het repertoirestuk Jason opgevoerd. Het bezoek sloot aan bij de rest

vanhetontvangstprogrammainWolfenbüttel en inSalzdahlum,waarde tsaaralwasver-

maaktmet een bal en een bezichtiging van de kunstcollectie van de hertog.

Door de tsaar op dezemanier te ontvangen, liet de hertog zijn buitenlandse gastme-

de ervaren, hoe belangrijk zijn rol als mecenas was. Centraal staat hier het culturele im-

poneren, dat verbonden moet worden met een internationale hofcultuur, waarbinnen

voortdurend werd gestreden om de hoogste rang op cultureel gebied. De gelegenheids-

opvoering voor Peter de Grote werd op geen enkele manier aangewend om een politie-

ke of diplomatieke boodschap aan de vorst over te brengen.Dit is een belangrijk verschil

met de representatieve functies van gelegenheidsopvoeringen in de Amsterdamse

Schouwburg en in de Hamburgse Opera, die een veel breder en in zekere zin ook diffu-

ser karakter hadden. Aan het hof waren religieuze, diplomatieke, morele en commerci-

ële belangen en doelstellingen minder belangrijk en wanneer deze een rol speelden,wa-

ren zij meestal verweven met de belangen van de vorst. De gelegenheidsopvoeringen in

het stedelijk theater waren het resultaat van verschillende belangen, die leefden in de

vroegmoderne stad als politiek-culturele gemeenschap. Feestopvoeringen aan het hof

tonen ons daarentegen niet veel meer dan de politiek-culturele pretenties van de hertog

als mecenas.

4.7 Conclusie

Zowel in Amsterdam als in Hamburg bestond er een nauwe band tussen het theater en

het stedelijke bestuur. In dit hoofdstukhebbenwekunnen zien,hoe het theater ingebed

was in het politieke leven van de twee steden. Pachters en directeuren onderhielden

nauwe contactenmet het stadsbestuur en inAmsterdamkende de Schouwburg zelfs een

formele institutionele verbondenheid met de burgemeesters, met daartussen de Gods-

huizen, twee stedelijke instellingen van liefdadigheid.De stadsbestuurders kondenmet

resoluties een directe invloed uitoefenen op het beleid van het theater. Daarnaast be-

stond er de mogelijkheid in het theater de stedelijke politieke koers tot uitdrukking te

brengen. Hierbij werd zowel van formele als van informele contacten tussen stads- en

theaterbestuur gebruik gemaakt.
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De wijze waarop het theater werd aangewend om de stedelijke politieke koers tot

uitdrukking te brengen, is allereerst geïllustreerd aan de hand van de inzet van theater

bij stedelijke vieringen. Zowel in Amsterdam als in Hamburg werden belangrijke poli-

tieke gebeurtenissen bijna zonder uitzondering met een gelegenheidsopvoering in de

Schouwburg en de Opera gevierd. Niet altijd is na te gaan of deze opvoeringen op ver-

zoek van het stadsbestuur of op eigen initiatief van de theaterbestuurders plaatsvon-

den. Zeker is in elk geval, dat het theater een belangrijk onderdeel uitmaakte van de

openbare stedelijke feestcultuur. Zeker is ook, dat in gelegenheidsspelen de belangen

vanAmsterdamenHamburg als handelssteden en als vrije steden regelmatig benadrukt

werden, waardoor de twee theaters in de praktijk functioneerden als verlengstukken

van de stedelijke politiek.

In een aantal toneelteksten werd geprobeerd de politieke verhoudingen tot andere

machten in het Duitse Rijk en de Republiek in het belang van de stad opnieuw te defin-

iëren. Dit is kenmerkend voor de politiek-autonome koers die beide steden voeren in de

(inter)nationale politiek. Hamburg ontleende deze zelfstandigheid aan haar identiteit

als rijksstad. Vanaf de kroning van Jozef i tot Rooms koning in 1690 tot het definitieve

einde van de Kaiser-Opern in 1745 vonden er op de Hamburgse bühne keizerhuldigingen

plaats. Op die manier moest de keizer gunstig gestemd worden in de hoop dat hij de ou-

de stedelijke vrijheden niet zou aantasten. De keizerlijke gezanten speelden een initië-

rende rol bij deze opvoeringen, die tevens ten dienste stonden van de stedelijke politiek.

De relatie tussen Amsterdam en de stadhouder is altijd een zeer moeizame geweest. De

toneelopvoeringen in de Schouwburg weerspiegelen de politieke positie van Amster-

dam in dit schaakspel om de macht in de Republiek. In 1678 kozen de Schouwburgbe-

stuurders naar aanleiding van de Vrede van Nijmegen voor een politiek-neutraal zinne-

spel en wezen zij het enigszins prinsgezinde zangspel van Buysero af. In 1749 vervingen

oranjegezinde regenten in Amsterdam het oude stadsbestuur. In het vredespel Leeuwen-

daal hersteld door vrede (1749) werd het herstel van het stadhouderschap openlijk in de

Schouwburg gevierd.

Formeel gezien lagen toneelstukken met politiek-actuele thema’s op het toneel ge-

voelig, of waren ze zelfs verboden, zoals in de Amsterdamse Schouwburg. Uit de be-

sproken vredespelen moge echter blijken, dat toneel wel degelijk kon worden ingezet

om de politieke intenties van Amsterdam en Hamburg als autonome partijen in de

internationale politiek meer kracht bij te zetten. Naar aanleiding van de Vrede van Rijs-

wijk en de Vredes van Rastatt en Baden werd in Hamburg gekozen voor libretto’s met

een duidelijk diplomatiek doel. Met Der bey dem allgemeinen Welt=Friede von dem Grossen

Augustus geschlossene Tempel des JANUS (1698) probeerde de Hamburgse magistraat de rela-

tie met de keizer te herstellen, terwijl het stadsbestuur enkele weken voor de officiële

vieringen nog aan Engelse diplomaten de mogelijkheid geboden had in een ander vre-

despel de Engelse koningWillem iii in het openbaar te huldigen. In deze libretto’s komt

niet alleen een duidelijke verbondenheid met de rijkspolitiek naar voren maar wordt

ook getracht bij de Europese politiek aansluiting te vinden.

In Amsterdam werd naar aanleiding van de Vrede van Rijswijk een allegorisch spel

opgevoerd waarin het belang van de internationale handel sterk werd benadrukt. Tij-

dens een besloten opvoering voor de stedelijke magistraat werden bovendien de burge-

meesters als brengers van de vrede gehuldigd. Een boodschap die gevoelig lag, aange-

zien de houding van deAmsterdamse burgemeesters in het verleden vaak had geleid tot
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politieke conflicten met de stadhouder. In Hamburg ging men nog iets verder en wer-

den aan de hand van deze vredespelen mede de banden met buitenlandse vorsten aan-

gehaald, hetgeen de keizer in Wenen niet altijd gewaardeerd zal hebben.Met de serena-

ta Triumph des Friedenswerd in 1715 de Franse koning openbaar bezongen als brenger van

de vrede, terwijl deze decennialang in oorlog was geweest met de keizer. We moeten de

internationale bekendheid van dergelijke opvoeringen niet onderschatten. De Ham-

burgse libretto’s naar aanleiding van feestelijke gebeurtenissen werden bijvoorbeeld

naar de verschillende hoven gestuurd.290

De regelmatige inzet van het stedelijke theater bij de ontvangst van belangrijke po-

litieke gasten geeft bovendien aan dat het theater in Amsterdam en Hamburg ook poli-

tiek-representatieve doelen diende. De Schouwburg en de Opera namen binnen respec-

tievelijk de Republiek en het Heilige Rooms-Duitse Rijk als openbaar toegankelijke

staande theaters een unieke positie in, waarmee de twee steden zich in culturele zin van

andere steden konden onderscheiden. In de geschriften die het Hamburgse muziekthe-

ater tegen aanvallen van buitenaf verdedigden, wordt de Opera dan ook vaak geroemd

als ‘eine Zierde der Stadt’. De Opera bezat een uitstraling die de stadsgrenzen ver over-

schreed en had een grote aantrekkingskracht op belangrijke personen van buiten de

stad. In Amsterdam wordt deze representatieve functie van het theater zelden als zoda-

nig genoemd, maar de stadsbestuurders in beide steden maakten uiteindelijk even gre-

tig van de mogelijkheid gebruik om vorsten en andere staatspersonen in het theater op

een waardige manier te onthalen. Tijdens deze ontvangsten werd soms gebruik ge-

maakt van de mogelijkheid om politiek te bedrijven, zoals tijdens de Amsterdamse ont-

vangst van de Brandenburgse keurvorst in 1689. Een Hamburgse gelegenheidsopvoe-

ring voor Peter de Grote en zijn echtgenote in 1716 toont aan de andere kant de grenzen

van wat er op politiek gebied mogelijk was in het stedelijke theater. De gespannen poli-

tieke situatie in Noord-Europa dwong de pachters te kiezen voor een ontvangst in de

Opera met zo min mogelijk verwijzingen naar de actuele politiek. Tijdens dit onthaal

werden alleen de handelsbetrekkingen tussen Hamburg en Rusland terloops genoemd,

maar politieke thema’s werden angstvallig vermeden.

Juist dankzij de enge verbondenheid tussen het stadsbestuur en het theater – of de-

ze nu formeel of informeel vorm kreeg – genoten de bestuurders van zowel de Schouw-

burg als de Opera in hun beleid relatief veel vrijheid. Zoals in de inleiding bij dit hoofd-

stuk aan de orde kwam, zijn er maar enkele voorbeelden bekend van opvoeringen die

door de stedelijke magistraat werden verboden. Tijdens bezoeken van de stedelijke ma-

gistraat aan de Schouwburg en de Opera werd de politieke bescherming van het theater

steeds weer geroemd en dit gebeurde zeker niet ten onrechte. In het hoofdstuk over de

relatie tussen predikanten en het toneel zal nog duidelijk worden, dat de stedelijke

machthebbers zich herhaaldelijk hebben ingezet omhet theater tegen aanvallen van het

kerkbestuur te verdedigen.

Politieke bescherming van het theater in Amsterdam en Hamburg bleef tussen 1675

en 1750 dus hard nodig,maar deze vorm van stedelijke patronage heeft weinig temaken

met de politieke bescherming van het theater aan een hof als Brunswijk-Wolfenbüttel,

dat immers met handen en voeten gebonden was aan de politieke belangen van de mo-

narch en diens bereidheid in het theater te investeren. Hiermee onderscheidde het ste-

delijke toneel zich duidelijk van het toneel in de residentiesteden, dat bij feestelijkhe-

den – zoals we aan de hand van Wolfenbüttel hebben kunnen zien – voornamelijk werd
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ingezet omde culturele pretenties van de vorst te presenteren.Ook de beheerders van de

Brunswijkse Opera (een commercieel project) waren gebonden aan de belangen en oog-

merken van de hertog. Het stedelijke theater had een openbare uitstraling, die benut

kon worden om de stedelijke politiek, ook ten opzichte van internationale conflicten,

uit te dragen. Hierbij hoefde niet, zoals in Brunswijk, voortdurend rekening gehouden

te worden met de machtspretenties van de vorst. In de gelegenheidsopvoeringen die in

dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen, worden niet de belangen van één persoon,

maar de stedelijke autonomie en handelsbelangen van de stad als politieke gemeen-

schap verdedigd. Theater diende in Amsterdam en Hamburg niet enkel ter zelfbevesti-

ging van de macht van de politieke bestuurders, maar gaf uiting aan een stedelijk zelf-

bewustzijn, dat verder strekte dan persoonlijke machtsaanspraken.
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hoofdstuk 5 Diplomaten en het theater

5.1 Inleiding

In de loop van de zeventiende eeuw ontwikkelde Hamburg zich tot een knooppunt in

de uitwisseling van berichten tussen de Noord- en Midden-Europese hoven en het

groeide daarmee uit tot een van de belangrijkste diplomatieke centra in het Noord-

Duitse taalgebied. De vroege ontwikkeling van het postwezen en het verschijnen van

een relatief groot aantal kranten maakten Hamburg aantrekkelijk voor de vestiging van

gezanten.1 Het economische en politieke belang van de stad zelf groeide bovendien,

doordat veel Nederlandse, Engelse en Portugese handelaars zich er vestigden.2 Verschil-

lende staten – Engeland, Frankrijk, Zweden, Rusland, Brandenburg-Pruisen,Denemar-

ken, de Republiek, Saksen en Holstein-Gottorf – zonden om die reden een vertegen-

woordiger naar Hamburg,waarmee de stad niet alleen een knooppunt van commerciële

en culturele, maar ook van diplomatieke betrekkingen werd.3

Vanaf de jaren dertig van de zeventiende eeuw was Hamburg het diplomatieke cen-

trum van de zogeheten ‘Nedersaksische Kreitz’ (Niedersächsiche Kreis), een van de be-

stuurlijke regio’s binnen het Rooms-Duitse Rijk.4 De diplomaten in Hamburg onder-

hielden niet alleen de contacten met het bestuur van de rijksstad zelf, maar ook met

kleinere steden en vorstendommen in de omgeving van Hamburg.De eersteWeense ge-

zanten vestigden zich al aan het begin van de zeventiende eeuw in Hamburg. In de ja-

ren dertig stuurden Zweden en Frankrijk als eerste ‘buitenlandse’ machten vertegen-

woordigers naar de Hanzestad. Ten aanzien van de periode 1675-1750 kan Hamburg

getypeerd worden als een ‘volwassen’ diplomatiek centrum met contacten die zich over

een groot deel van Europa uitstrekten.

In het diplomatieke verkeer tussen de Europese mogendheden was het theater een

van de populaire ‘vreugdebetonen’ die diplomaten konden inzetten bij de viering van

politieke gebeurtenissen; een gebruik dat stedelijke machthebbers van hen overnamen,

zoals we zagen in het vorige hoofdstuk. Julius Bernhard von Rohr beschrijft in zijn Ein-

leitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der grossen Herren uit 1733 – met een afzonderlijk hoofd-

stuk over Opern und Comœdien – de wijze waarop politieke gebeurtenissen als een pasge-

sloten vrede, geboorte en doop van een vorstelijke telg of een huwelijk binnen de

vorstelijke familie gevierd dienden te worden.5 Hij beschrijft voornamelijk vieringen

aan het hof zelf. Deze rijk aangeklede hoffeesten dienden als voorbeeld voor de meer

kleinschalige vieringen die ambassadeurs organiseerden.6 Zij hadden echter zelden de

beschikking over een eigen theater, of een openbaar theater waar zij met toestemming

van de (stedelijke) overheid gelegenheidsopvoeringen konden organiseren.

De diplomaten die in Hamburg gevestigd waren, hadden die mogelijkheid wel. De

Hamburgse Opera als commerciële onderneming bood hun de gelegenheid om naar

aanleiding van belangrijke politieke gebeurtenissen speciale opvoeringen te organise-

ren. Wanneer zij toestemming kregen van de raad, hadden deze buitenlandse diploma-
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ten de vrije hand en konden zij de mogelijkheden die het Operabedrijf hun op dit ge-

bied bood, volledig benutten. In het vorige hoofdstuk zagen we dat de keizerlijke ge-

zant regelmatig van de mogelijkheid gebruik maakte om de keizer in de Hamburgse

Opera te huldigen. Tijdens dergelijke opvoeringen nodigde hij ook collega-ambassa-

deurs van andere Europese staten uit. De invloed van diplomaten op het Hamburgse

toneelrepertoirewas het grootst in de jaren 1718-1729, toen deOpera door een groep lief-

hebbers gepacht werd, onder wie zich veel diplomaten bevonden. Behalve als bezoekers

speelden deze diplomaten daarmee een rol als investeerders in en beheerders van het

Operabedrijf. Met enige regelmaat vonden er in die jaren opvoeringen ter ere van bui-

tenlandse staatshoofden plaats.

Niet alle diplomaten in Hamburg maakten van de mogelijkheid gebruik om in de

Opera opvoeringen te organiseren. Diplomaten uit de Republiek bijvoorbeeld toonden

voor zover bekend weinig tot geen interesse voor het muziektheater.7 Het waren met

name de vertegenwoordigers van de Europese grootmachten – de keizerlijke, Deense,

Engelse, Russische, en Franse ambassadeurs – die de Opera voor diplomatieke doelein-

den gebruikten.8 Dorothea Schröder heeft in haar studie Zeitgeschichte auf der Opernbühne

een vrijwel compleet beeld gegeven van diplomatieke opvoeringen door ondermeer En-

gelse, Russische en Deense diplomaten.9 In dit hoofdstuk zal uiteraard niet gepoogd

worden het onderzoek van Schröder te herhalen. Een enkele casus zal wel worden uit-

gelicht, om aan de hand daarvan de betrokkenheid van diplomaten bij de Opera te kun-

nen illustreren. Die casus betreft de Franse gezant Poussin als opdrachtgever voor de

Opera, een van de weinige bij de Opera betrokken diplomaten die Schröder in haar

onderzoek buiten beschouwing heeft gelaten.

Een meer gedetailleerde bestudering van deze Franse propaganda op de Hamburg-

se bühne is bovendien interessant omdat de Frans-Hamburgse diplomatieke contacten

in de eerste helft van de achttiende eeuw in hoge mate bepalend waren voor de politie-

ke en economische ontwikkeling van de Hanzestad. Door de banden met Frankrijk aan

te halen, kon Hamburg zich een grotere onafhankelijkheid van de keizer permitteren.

Een interessante vraag is vervolgens hoe er in deOpera uitingwerd gegeven aan deze ge-

wijzigde diplomatieke koers van het Hamburgse stadsbestuur omstreeks 1718.

De actieve rol van buitenlandse diplomaten bij het stedelijk toneel in Hamburg is

uniek voor het Duitse taalgebied en zelfs uitzonderlijk als we de situatie in Hamburg

vergelijken met die in andere (middel)grote Europese steden.10 De Hamburgse bestuur-

ders hadden er geen enkele moeite mee dat er in het stedelijke theater buitenlandse

staatshofden gehuldigd werden. De vergelijking met Amsterdam is in dat opzicht snel

gemaakt, omdat in die stad nauwelijks diplomaten gevestigd waren. In de Republiek

was Den Haag het diplomatieke centrum waar de belangrijkste politieke beslissingen

werden genomen. De Staten-Generaal zorgden voor huisvesting voor buitenlandse di-

plomaten in Den Haag zelf of in de directe omgeving.11

In tegenstelling tot Amsterdam is voor Den Haag daarom de vraag, in hoeverre di-

plomaten betrokkenwaren bij het theater,wél interessant.DenHaag bezat immers van-

af 1660 een Nederlandstalig theater, opgericht door Jan Baptist van Fornenbergh, dat la-

ter werd bespeeld door de toneeltroep van Jacob van Rijndorp. Vanaf het begin van de

achttiende eeuw vonden er op verschillende locaties Franstalige operaopvoeringen

plaats. In Den Haag droegen diplomaten in elk geval als bezoeker bij aan de ontwikke-

ling van het plaatselijke theater. Hun aanwezigheid verklaart wellicht ook het voor de
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Republiek relatief vroege ontstaan van het (Franstalige) muziektheater in Den Haag,

dat hiermee – wellicht meer dan Amsterdam – aansluiting vond bij het internationale

theaterleven. De vraag in hoeverre Haagse diplomaten behalve als bezoeker ook als op-

drachtgevers of investeerders betrokkenwaren bij het theater, zal in de laatste paragraaf

van dit hoofdstuk aan de orde komen.

5.2 Franse propaganda in de Opera 1722-1727

5.2.1 De betrekkingen tussen Hamburg en Frankrijk

Frankrijk en Zweden waren de enige twee staten die al vanaf de jaren dertig van de ze-

ventiende eeuw afzonderlijke politieke vertegenwoordigers naar Hamburg stuurden.12

Tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1679) en de Negenjarige Oorlog (1688-1697) kwam

aan de Franse vertegenwoordiging tijdelijk een einde, omdat de keizer dit verordon-

neerde. Hamburg gaf onder veel protest gehoor aan die eis. Vanaf 1703 moest Hamburg

het vanwege de Spaanse Successieoorlog opnieuw enige tijd zonder Franse vertegen-

woordiger stellen. Pas na de formele beëindiging van die oorlog in 1714 met het vredes-

verdrag van Baden mocht Hamburg weer een Franse diplomaat in de stad toelaten (zie

ook § 4.3.6). In juni 1714 reisde Jean-Baptiste Poussin in die functie naar Hamburg,waar

hij tot zijn dood in 1749 het ambt van Frans ambassadeur (envoyé)13 zou vervullen.

Deze Jean-Baptiste Poussin heeft een belangrijke rol gespeeld in de toenadering tus-

sen Frankrijk en Hamburg.14 In zijn vorige functie van Frans gezant in Denemarken

probeerde Poussin Frankrijk al voor Hamburg te interesseren en wees hij het Franse hof

herhaaldelijk op het belang van de Hamburgse haven voor de Franse handel. Hamburg

bood via de Elbe namelijk toegang tot het Duitse achterland. Voor de Hamburgse koop-

lieden was het echter moeilijk om met Frankrijk zaken te doen, omdat de Fransen aller-

lei handelsbelemmeringen hadden opgeworpen. Deze belemmeringen wilde Frankrijk

uit de weg ruimen, maar als ruil daarvoor moest de Hamburgse raad de bouw van een

rooms-katholieke kapel toestaan, die kon worden gebruikt door Franse handelaren in

de stad. Poussin probeerde met alle macht de Hamburgse overheid ten opzichte van de

katholieke Franse minderheid tot een meer tolerante houding te bewegen. Die pogin-

gen bleken tevergeefs en het Hamburgse stadsbestuur weigerde lange tijd toestemming

te geven voor de bouw van een katholieke kerk.15

Na het vredesverdrag van Baden en het aanstellen van Poussin als Frans ambassa-

deur in Hamburg werden de onderhandelingen over een handelsverdrag hervat, onder-

handelingen die ruim een jaar in beslag zouden nemen (1715-1716). Gedurende die tijd

verbleven twee Hamburgse afgevaardigden in Parijs die, mede namens de Hanzesteden

Lübeck en Bremen, over dit verdrag onderhandelden. Uiteindelijk verleende Frankrijk

aan de drie steden een aantal handelsvoordelen en garandeerde het hun neutraliteit in

tijden van oorlog.16 Door gebruik te maken van de mogelijkheden die Hamburg als

doorvoerhaven bood, hoopte Frankrijk zich onafhankelijker te kunnen opstellen van de

Republiek als grote handelsmacht, met Amsterdam als belangrijke doorvoerhaven.17 In

de jaren twintig van de achttiende eeuw zou de handel tussen Frankrijk en Hamburg

door de opheffing vanhandelsbelemmeringen opbloeien.Ook in politiek opzichtwaren

de relaties tussen Hamburg en het Franse hof in die jaren uitstekend, behoudens een
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klein incident dat zich in 1720 rond de toegang van Hamburgse schepen tot de haven

van Marseille voordeed. De haven ging vanwege de pest in Europa dicht voor Ham-

burgse schepen, terwijl deAmsterdammers nogwel gewoonhandelmochten drijven via

Marseille, hetgeen uiteraard kwaad bloed zette bij de Hamburgse kooplieden.18

Tot het uitbreken van de Poolse Successieoorlog in 1734 bleven de relaties tussen

Hamburg en Frankrijk goed.19 De betrekkingen waren zelfs zo goed, dat Frankrijk be-

reid was in een aantal gevallen politieke steun aan Hamburg te verlenen, toen de stad in

gevaarlijk politiek vaarwater dreigde te geraken. Zo werden tijdens de zogenaamde

Währungsstreit (1711-1736) in 1727 enkele Hamburgse schepen door Denemarken ge-

kaapt.20 Wenen hield zich buiten dit conflict en deed niets om de Hamburgse belangen

te verdedigen. Poussin vroeg het Franse hof via diplomatieke weg de Denen te bewegen

deze kapingen te staken. Hij wees daarbij nadrukkelijk op het belang van de politieke

neutraliteit van Hamburg voor de handel met Frankrijk. Vanuit Parijs werd gehoor ge-

geven aan deze wens en Franse ambassadeurs in Kopenhagen wisten een eind te maken

aan de kapingen van Hamburgse schepen.21 Deze gebeurtenis is kenmerkend voor de

positie van Hamburg in die jaren. De betrekkingen tussen Hamburg en Wenen verwa-

terden en om dit verlies aan militair-politieke ondersteuning door de keizer te compen-

seren, haalde het Hamburgse stadsbestuur de banden met Europese grootmachten als

Pruisen, Engeland en de voormalige vijand Frankrijk aan.22

Afgezien van het kleine handelsconflict in 1720 en de Deense kapingen in 1727 de-

den er zich weinig concrete politieke kwesties voor waarin Poussin als Frans ambassa-

deur kon bemiddelen. De Franse minister van buitenlandse zaken droeg Poussin daar-

om op om zich minder op politieke bemiddeling en meer op berichtgeving over

ontwikkelingen in Hamburg en in de omringende staten te richten.Het Franse hof wil-

de bijvoorbeeld graag op de hoogte gehouden worden van de pogingen van de Deense

koning om zijn invloed op de Noord-Duitse steden te vergroten. Poussin had daarnaast

voldoende tijd over om zijn ceremoniële en protocollaire bezigheden in de Hanzestad

verder vorm te geven. Daarbij was het van belang dat hij aan de buitenwereld kon laten

zien, dat de politieke en economische relaties tussen Hamburg en Frankrijk onder zijn

ambassadeursschap als nooit tevoren opbloeiden. Een van de middelen om dat doel te

bereiken, was het organiseren van gelegenheidsopvoeringen in de Hamburgse Opera.

5.2.2 Diplomaten en de Opera

In de jaren 1718-1729 werd de Hamburgse Opera gepacht door een groep investeerders

vanwisselende samenstelling, diemerendeels zelf diplomatieke functies bekleedden, of

in elk geval goede contacten onderhielden met diplomaten in Hamburg. In 1718 nam de

Mecklenburgse hofraad Gumprecht samen met zijn vrouw en zijn schoonzus de zake-

lijke en artistieke leiding van de Opera op zich.23 Financieel ging het zo slecht met de

Opera dat het drietal een grote schuldenlast opbouwde bij de bankier Johann Hendrich

Sentrup, die hen zo kon dwingen voor een laag bedrag de Opera aan hem te verhuren en

deze in 1723 zelfs aan hem te verkopen.24 Sentrup verhuurde de Opera vervolgens aan

een groep diplomaten en edellieden, waaronder de Deense hofraad Benedict von Ahle-

feldt en de Engelse resident Cyril Wich (zie § 3.3.1).25 In 1727 nam Wich, die eerder van-

wege een conflict met vonAhlefeldt uit het project was gestapt, het roer over en bedacht
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een nieuwe bestuursvorm, waarbij hij zich door het Londense voorbeeld van de Royal

Academy of Music liet inspireren (zie § 7.4.1). Hij wist honderd mensen bereid te vinden

om aandelen te kopen in het bedrijf en de Opera werd zo tijdelijk een joint-stock compa-

ny.26 Deze beheersvorm was niet zeer succesvol en een jaar later in 1728 moest Wich het

stokje alweer overdragen aan een nieuwe investeerder, die, voorzover bekend, niet over

een diplomatieke achtergrond beschikte.27

Voor de Hamburgse Opera in 1718 in handen kwam van deze diplomaten vonden er

echter al opvoeringen plaats ter ere van buitenlandse staatshoofden, zoals de hertogen

van Holstein en de Pruisische en Deense koningen. Het aantal opvoeringen dat in op-

dracht van buitenlandse diplomaten plaatsvond, groeide na 1718 gestaag. Ongeveer te-

gelijkertijd kwam er een einde aan de traditionele opvoering van gelegenheidswerken

ter ere van de keizer in Wenen. Dit had niet alleen met de bestuurswisselingen rond de

Opera te maken, maar ook met een verslechtering in de politieke relaties tussen Ham-

burg en Wenen, veroorzaakt door de weigering van de Hamburgse Bürgerschaft om het

keizerlijke Hauptrezeß van 1712 te ondertekenen en openbaar te maken (zie § 3.1.1). Van-

uit Wenen bestond er in de daaropvolgende jaren weinig bereidheid de banden tussen

het keizerlijk hof en de rijksstadweer aan te halen.Het Hamburgse stadsbestuur zag nu

zijn kans schoon eenmeer zelfstandige buitenlandse politiek te voeren.28 Vanaf de jaren

twintig van de achttiende eeuw intensiveerde het stadsbestuur om die reden de diplo-

matieke contacten met Engeland en Frankrijk. De goede politieke en economische rela-

tie met deze twee Europese grootmachten maakte de stad, bijvoorbeeld in de strijd te-

gen Denemarken, minder afhankelijk van Wenen. De Engelse en Franse diplomaten

maakten uiteraard dankbaar gebruik van deze ontspannen verhoudingen. De Opera

bood hun de mogelijkheid om de groeiende invloed van de twee grootmachten op een

van de grootste steden van het Duitse Rijk voor een klein maar invloedrijk deel van de

Hamburgse bevolking zichtbaar te maken. De groep diplomaten die de leiding kreeg

over het Hamburgse muziektheater, had kortom de wind mee en het Hamburgse stads-

bestuur was gemakkelijk over te halen om toestemming te verlenen voor theateropvoe-

ringen ter ere van buitenlandse staatshoofden.

Over Poussins directe betrokkenheid bij de totstandkoming van een drietal gele-

genheidsopvoeringen ter ere van de Franse koning Lodewijk xv – in de vorm van drie

prologen uit 1722, 1725 en 1727 – bestaat daarbij geen enkele twijfel. Op het titelblad van

de prologen uit 1725 en 1727 lezen we al dat deze ‘Auf gnädigen Befehl Sr. Excellence des

Herrn de Poussin’werden opgevoerd. Bovendien is de toestemming die de raad verleen-

de voor de eerste opvoering in 1722 bewaard gebleven en daaruit blijkt dat Poussin dit

verzoek zelf had ingediend. Hij werd daarbij ondermeer gesteund door Johann Ander-

son, de Hamburgse burgemeester die in 1715-1716 in Parijs had onderhandeld over het

Frans-Hamburgse handelsverdrag.29 Anderson onderhield bovendien nauwe contacten

met enkele literatoren die later de ‘Patriotische Gesellschaft’ zouden vormen en hij le-

verde bijdragen aan het tijdschriftDer Patriot.30 Hij functioneerde zodoende als contact-

persoon tussen Poussin en het Hamburgse netwerk van wetenschappers, literatoren en

raadsleden rond dit tijdschrift en rond de Opera. Op die manier wist Poussin waar-

schijnlijk ook Johann Mattheson te bereiken die opdracht kreeg om de proloog van 1722

te schrijven. Mattheson was zelf in dienst als secretaris bij het Engelse gezantschap in

Hamburg.31 Voor iemand als Poussin was het niet alleen eenvoudig om de bestuurders

van de Opera – afkomstig uit het Hamburgse corps diplomatique – aan te spreken, ook
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met librettisten en componisten was, door deze verbondenheid tussen het literaire en

politieke leven in de jaren twintig van de achttiende eeuw, het contact snel gelegd.

5.2.3 De kroning van Lodewijk xv in de Opera

De dood van Lodewijk xiv in 1715 creëerde een nieuwe politieke situatie in Europa.

Habsburg greep het aantreden van de nieuwe koning aan om de politieke betrekkingen

met Frankrijk te normaliseren.32 DeHamburgse bestuurders reageerdenmet blijdschap

op het aantreden van de nieuwe koning. Zij hoopten dat daarmee de goede politieke en

economische contacten tussenHamburg enFrankrijk gecontinueerd zoudenworden en

dat de handelsvoordelen die Hamburg in de handel met Frankrijk genoot mogelijker-

wijs zelfs zouden worden uitgebreid.33 Na de dood van Lodewijk xiv zou het nog zeven

jaar duren voor de nieuwe koning officieel aantrad. De twaalfjarige Louis xv werd op 25

oktober 1722 in Reims gekroond.34 Zijn eerste regeringsjaren kenmerkten zich door een

voorzichtige toenadering tot de voormalige vijanden Engeland, de Republiek en het

Duitse Rijk.35 In de praktijk zou Frankrijk in de jaren twintig van de achttiende eeuw

bestuurd worden door de ministers die onder Lodewijk xiv waren aangesteld. De

machtigste man van Frankrijk tot 1726 was in feite niet de koning maar de eerste mi-

nister Louis Henri, hertog van Bourbon.

Eendagnadekroningstarttende feestelijkheden inHamburgen lietPoussineen fee-

stelijke Italiaanseproloog indeOperaopvoeren:Prologoper il SacrodelRèChristianissimoLo-

dovico.xv, met tekst van Mattheson en muziek van de Italiaan Pietro Viocca. Op aandrin-

gen van burgemeester Anderson werd Poussin op die dag door de raad getrakteerd op

twee Ohm (aam = vijftien liter) wijn.36 De raad schreef bovendien een felicitatiebrief aan

denieuweFranse koning,waarinniet alleendeblijdschapover dekroningkenbaarwerd

gemaakt,maar vooral ook over het feit dat het handelsverdragmetHamburg, Lübeck en

Bremenonderzijnnieuwebewindverlengdwas.37DeproloogwerdsamenmeteenFran-

se komedie opgevoerd, waarvan de titel niet is overgeleverd. Poussin vroeg de raad om

toestemming, die nodig was om deze ‘Französische Comoedie in hiesigen Opern-Hause

aufführen zu lassen, und damit 2 à 3Tage zu continuiren.’38 Hij kreeg die toestemming.

Het feestprogrammaindeOperawerdop28oktoberen2novemberherhaald.39Bijdeop-

voering op 2 novemberwaren ook de leden van deHamburgse raad aanwezig.40

De Prologo – geheel in het Italiaans – speelt zich af in de ‘Tempel van de Vrede’. De

tempel bevindt zich in een bucolisch landschap met bos en beelden van saters. In de

tempel is de opkomende zon afgebeeld, die naast het koningschap van de nieuwe Fran-

se (zonne)koning de komende vrede verbeeldt. Hebe – de godin van de jeugd – bezingt

samen met de Vrede de jonge koning als de jeugdige vredebrenger, die ‘het wreedste

monster, de toenmalige oorlog’ definitief zal uitbannen.41 Flora zingt over de bloeiende

‘gouden lelies in de schaduw van de olijf’, ofwel het welvarende Frankrijk dat zal op-

bloeien door diezelfde vrede. Mattheson beperkte zich niet tot het bezingen van de ko-

ning, maar ging verder en liet de (komende) hegemonie van Frankrijk in Europa beju-

belen, in de volgende woorden van Flora:

‘Eccelso Astro nascente!

Se con tuoi raggi tutto il mondo indora,
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Inalzi i Gigli ancora.

Tu non ami, Astro Sovrano,

Che d’ornarti il Crin d’ Alor.’42

In de proloog wordt geen aandacht besteed aan de relatie tussen Hamburg en Frankrijk.

Ogenschijnlijk had Poussin met dit stuk niet zozeer de intentie om een huldebetoon te

brengen aan de Frans-Hamburgse samenwerking,maar vooral om de grootsheid van de

nieuwe Franse koning bij de Hamburgse (politieke) elite over het voetlicht te brengen.

Met het realiseren van dit staaltje Franse propaganda op Duits grondgebied liet

Poussin zien, hoe stevig de positie van Frankrijk was in de op een na grootste stad van

het Duitse Rijk en hoe hij die positie ten volle wist te benutten ten voordele van het

Franse koningshuis. Het meest delicate aan de hele kwestie was dat deze Franse propa-

ganda in een van de Duitse rijkssteden tot stand kwam en daarmee werd de koning for-

meel op Habsburgs grondgebied gehuldigd. In een schrijven aan het Franse hof noemt

Poussin in het bijzonder de feestopvoering in de Opera. Hij wijst op het propagandisti-

sche karakter van de voorstelling en de afbeelding van de koninklijke wapentekens – de

Franse lelie – op het toneel:

‘C’est, Monseigneur, la premiere fois qu’on a ouy dans une si grande ville d’Empire,

retentir, une semaine entiere, le nom de Roy, et les voeux publics qu’on a faits pour

la conservation de sa personne sacré et paraitre les armes de sa Majesté sur le beau

Theatre de l’Opera de Hambourg.’43

Vervolgens ging Poussin nog kort in op het tweedaagse festijn dat hij voor het corps di-

plomatique en de raad in Hamburg had georganiseerd.44

Poussin liet niet na te onderstrepen dat hij in combinatie met de proloog een Franse

komedie in de Opera had laten opvoeren: ‘Le Prologue qui étoit en musique, et qui avoit

raport à la feste, a été suivy d’une comedie francoise’, schreef hij in zijn verslaglegging

van de feestelijkheden.45 Deze opvoering van Frans toneel in de Opera was dan ook een

primeur. Behalve als politiek ambassadeur zag de Franse diplomaat hier een rol voor

zichzelf weggelegd als ‘cultureel ambassadeur’. Hij had immers zelf toestemming ge-

vraagd aan de raad voor de opvoering van deze komedie. Poussin was niet de enige die

probeerde het Hamburgse publiek met het Franse toneel in contact te brengen. In 1725

werd een Duitse vertaling van Jean-Baptiste Rousseaus opera Venus et Adonis (1697) opge-

voerd. De vertaler zag zich gedwongen zijn keuze in het voorwoord bij zijn vertaling te

verantwoorden:

‘Die zärtliche Unersättlichkeit der Menschen in sinnlichen Vergnügungen verur-

sacht auch bey den angenehmsten derselben einen unvermerckten Eckel/ wenn sie

nicht durch unterschiedliche Arten beständig abgewechselt werden. Dem zur Folge

hat man/ nach so viel ausgesucht=Italiænisch=Teutschen Stücken/ die Liebhaber

und Kenner derselben zu vergnügen/ diesen Schauplatz jetzt durch ein

gantz=Frantzösisches Schauspiel beliebter zu machen/ gewaget.’46

In de ogen van de vertalermoest hetmaar eens uit zijnmet die eenzijdige opvoering van

hoofdzakelijk op Italië georiënteerde stukken en het Franse toneel bood hiervoor een
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uitstekend alternatief. Niet het serieuze Franse toneel zou echter doorbreken in Ham-

burg, maar wel het komische Franse Théâtre de la foire, dat in diezelfde jaren een hoge

vlucht nam in de Opera.47 Het initiatief van Poussin om Frans toneel in de Opera op te

laten voeren, sloot aan bij een bestaande ontwikkeling, die de diplomaat ogenschijnlijk

hoopte te versnellen.

5.2.4 Het Franse koningshuis opnieuw gehuldigd

Het huwelijk van Lodewijk xv met de Poolse koningsdochter Marie Leszczynska wilde

Poussinop5 september 1725 eveneensmet eenproloog indeHamburgseOperavieren. In

de eersteweekvan september vonder echter eenbededagplaats inHamburgnaar aanlei-

dingvandeherdenkingvandebelegeringvande staddoordeDenen in 1686.Poussinzag

zich gedwongen de feestelijkheden een week op te schorten. De gelegenheidsopvoering

indeOpera vondzodoendeplaats op 17 september 1725 inde vormvan eenproloogbij de

nieuweoperaTamerlan.48Evenals in 1722maaktedeopvoeringonderdeeluit vaneengro-

ter programma dat door Poussin was georganiseerd. Zoals gebruikelijk had hij de leden

vande raadhiervoor uitgenodigd,die hemopnieuwvolgens het protocol trakteerden op

eengrotehoeveelheidwijn.49De raad schreef dit keer geenbrief aanhetFransehof,maar

vroeg Poussinwel de felicitaties van de raad aan de koning over te brengen.50

De Franse diplomaat had door tussenkomst van de bededag genoeg tijd om een in-

drukwekkende en goed verzorgde opvoering in de Opera voor te bereiden.Hij schreef –

voorafgaand aan de opvoering – vol trots aan het hof over de ‘prologue assez brillant’ die

hij had laten vervaardigen om gedurende een hele week samen met de nieuwe opera Ta-

merlan te laten vertonen. Bovendien had hij weten te bereiken dat twee bekende Ham-

burgse artiesten hun medewerking aan de totstandkoming van de proloog verleenden:

de populaire librettist Johann Philipp Praetorius schreef de tekst51 en Georg Philipp

Telemann demuziek.52 De Engelse décorontwerperThomas Lediard, die ook betrokken

was bij feestopvoeringen voor de Engelse koning, ontwierp de kostbahre en prächtige illu-

minaties en allegorieën.53 Lediard was als secretaris werkzaam bij het Engelse gezant-

schap in Hamburg en zou in de jaren 1727-1728 een van de leidende figuren zijn binnen

de groep van diplomaten en edellieden die geld in het Operabedrijf investeerden.54

Het zullen inderdaad vooral de indrukwekkende illuminaties en de aankleding ge-

weest zijndiedeaandachtvanhetpubliekhebbengetrokkenenniet zozeerdehandeling

van de proloog, die weinig spannend en verrassend te noemen is. De proloog speelt zich

af inde tuin vanVenuswaar eenFestingeorganiseerd is.Venus–gezetenbovenhet toneel

in eenwagen–wijst Flora bezorgdophet feit dat het liefdesvuur inhet hart vanLouis xv

nogniet is ontbrand.Flora,debloemengodin,bezingtdewelvaart vanFrankrijk,gesym-

boliseerd door de lelie als teken van vruchtbaarheid en als het Fransewapensymbool:

‘Die Lilie/ so Franckreich führt/

Und die Sein Waapen ziert/

Ist seiner Fruchbarkeit/

An der ihm hundert Länder weichen/

Beglücktes Zeichen; [...].’55
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Venus beaamt Frankrijks welvaart maar betreurt dat er naast lelies geen mirten bloeien

(de mirte is de liefdes- en huwelijksbloem). Hierop vliegt plotseling Cupido over het to-

neel, die briefjes uitstrooit over het publiek, met daarop de waarschuwing aan de vrou-

wen in de zaal om goed op te passen voor de onverwachte kracht van de liefde. Vervol-

gens meldt Flora in een aria dat nu ook Lodewijk xv voor de liefde bezweken is. Venus

roept de ‘Huld=Göttinnen’ en hun ‘Ergetzlichkeiten’ naderbij die samen met zang en

dans het liefdespaar bezingen. De tempel van Venus verdwijnt en op het podium ver-

schijnt de ‘Tempel des Hymens’. In het midden van deze tempel staat een altaar met de

namen LUDOVICUS en MARIA. Hymen, de god van het huwelijk, verschijnt nu op het

podium, vergezeld door ‘Der Genius von Franckreich’. Samen bezingen zij het ‘Göt-

ter=Paar’ en, in zeer algemene bewoordingen, de militaire macht van Lodewijk:

‘Es gab Ihm Juno großes Gut/

Mars einen Helden Muth/

Zeus seinen Donner=Keil/ um durch desselben Blitz/

Die Feinde zu zerstreun.’56

Onduidelijk blijft, wie nu precies deze vijanden van Lodewijk xv zijn. Evenals in 1722

bevat de proloog geen enkele verwijzing naar de actualiteit of naar de relatie tussen

Frankrijk en Hamburg.Wel mag duidelijk zijn dat ook met dit gelegenheidsspel de op-

permachtigheid van Frankrijk in Europa bezongen werd.

Twee jaar na het huwelijk, op 14 augustus 1727, werd de tweeling Louise-Élisabeth

en Henriëtte geboren. Poussin vierde de geboorte met een bal en een feestelijke maaltijd

in zijn huis, waarvoor opnieuw ‘les plus considerables de cette ville’ werden uitgeno-

digd.57 In zijn brief aan het hof geeft Poussin een zeer uitvoerige beschrijving van de

proloog, die op 9 september 1727 in de Opera werd opgevoerd en opnieuw op muziek

werd gezet doorTelemann.58 Ook in deze proloog tredenVenus enFlora op, dit keer ver-

gezeld door Juno, Jupiter en Mars.59 De eerste akte bestaat uit een ‘dispuut’ tussen Jupi-

ter en Juno over de vraag welk geslacht superieur is: het mannelijke of het vrouwelijke.

Juno – beschermgodin van de vrouw – bezingt vervolgens het koninklijke huwelijk

waaruit gelukkig geen jongen maar twee meisjes zijn ontsproten.Mars stelt in de twee-

de akte vast dat de geboorte van deze twee meisjes tot zijn spijt een continuering van de

vrede zal inhouden.Alleen een jongen had de Franse heldenmoed in een nieuwe oorlog

kunnen bewijzen en hij stelt dan ook teleurgesteld vast

‘Daß Franckreichs nie zu überwindender Monarch/

Von DEM die besten Helden stammen/

DER/ meiner Gottheit hegt die allerreinsten Flammen/

Hat an statt eines Printzen müssen

Zwey Printzessinnen küssen/

Wodurch die Welt/ an statt bekriegt/

In stiller Ruh’ wie in den Windeln liegt.

Und da Europa sonst fast jährlich kriegt und kämpft/

Ohndem das Krieges=Feuer durchgehends dort gedämpfft.’60
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Even later besluit Mars de geboorte toch te vieren, waartoe hij door Venus wordt over-

gehaald en in de derde akte bezingt tenslotte ook Jupiter de twee koningsdochters.

Afgezien van deze uitgesproken verwachting dat de vrede zal voortduren, heeft de

auteur iedere verwijzing naar de politieke actualiteit weten te vermijden. Politiek gela-

den zijn wel de illuminaties, die opnieuw werden ontworpen door Lediard. Een decor-

prent laat zien dat de aankleding van de bühne, meer nog dan in 1725, de grootheid van

het Franse koningshuis benadrukte.Het toneel werd gevormd door de tempel van Juno

met de godin zelf en Venus in een wagen boven het podium. Achter hen was een colon-

nade te zien met tussen de pijlers twee maal zes piëdestallen, met daarop de initialen

van de twee geboren koninklijke majesteiten en zinnebeeldige voorstellingen, die ver-

wijzen naar de pasgeborenen als twee ontluikende lelies en twee opgaande zonnen. Op

de pijlers rustten triomfbogen met gouden lelies.Het tussengedeelte van de tempel was

bovendien voorzien van de ‘helleuchtende Sonne als ein Symbolum Franckreichs.’61 In

het achterste gedeelte van de tempel maakten transparante erezuilen met de initialen

van de koning en de koningin, en daarboven hun volledige namen, het decor compleet.

Een decor dat even goed dienst had kunnen doen voor een feestopera voor het echtpaar

aan het Franse hof zelf.
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5.2.5 Diplomaten verliezen het contact met de Opera

In juli 1728 werd er opnieuw een Frans koningskind geboren,maar ook dit keer was het

een meisje,waarmee de troonsopvolging van Louis xv nog steeds niet zeker gesteld was.

In Frankrijk was de vreugde groot toen op 4 september 1729 dan toch een koningszoon

en daarmee een potentiële troonsopvolger (le Dauphin) geboren werd. Drie dagen lang

volgde in Parijs vuurwerk op vuurwerk en vreugdevuur op vreugdevuur.62

Ook Poussin vierde de geboorte van de Dauphin in Hamburg groots. De Franse am-

bassadeur organiseerde een driedaags Festin op 26, 28 en 30 september. Niet alleen de

Hamburgse raadsleden, maar ook hoogwaardigheidsbekleders uit omliggende steden

en buitenlandse diplomaten werden uitgenodigd om de geboorte van de koningszoon

in Hamburg te vieren, waaronder de bisschop van Lübeck en de hertog van Holstein-

Gottorf.63 Op de eerste dag werd er een grote feestmaaltijd georganiseerd met aanslui-

tend een bal. ‘Um die allgemeine Freude desto mehr an den Tag zu legen’, schrijft een

krant, werd aan de naderbij gekomen menigte wijn uitgedeeld en over hun hoofden

geld uitgestrooid. De tweede dag organiseerde Poussin speciaal voor de ambassadeurs

van het hof vanHolstein en Eutin eenmaaltijd en een bal en op 30 september volgde een

derde bal en een maskerade.64 In de contemporaine berichtgeving wordt nergens mel-

ding gemaakt van een viering in de Opera naar aanleiding van de geboorte van de ko-

ningszoon. Als de geboorte van de tweeling in 1727, die politiek en diplomatiek gezien

strikt genomen van weinig belang was, wel werd gevierd in de Opera, zelfs met kostba-

re illuminaties, dan is het op zijnminst opmerkelijk dat de geboorte van deDauphinniet

in een gelegenheidsopvoering resulteerde.

Naar alle waarschijnlijkheid zag Poussin in 1729 af van een viering in de Opera, om-

dat hij anders dan in de voorgaande jaren geen directe ‘ingangen’meer had tot de zake-

lijke en artistieke leidinggevenden van het theather. Het consortium van pachters had

in 1728 namelijk de huur van de Opera opgezegd. Kort voor de huuroverdracht had de

Russische vertegenwoordiger nog kans gezien op 12 mei 1728 een opvoering ter ere van

tsaar Peter ii te organiseren.65 In oktober 1729 nam uiteindelijk de zangeres Kayser for-

meel het pachterschap vanhen over.Diplomaten bemoeiden zich niet langermet het be-

heer van de Opera en vrij abrupt kwam er daarmee ook een einde aan de vorstenhuldi-

gingen. Kayser en haar compagnons maakten geen deel uit van het corps diplomatique

en voor diplomaten was het waarschijnlijk moeilijker geworden om toegang te krijgen

tot de Opera als zij daar gelegenheidsopvoeringen wilden organiseren. Kort voor deze

bestuurswisseling zal het ook voor Poussin niet mogelijk geweest zijn de organisatie

van een feestopvoering in de Opera te realiseren. Hij zag zich daarom gedwongen een

ander feestprogramma samen te stellen dan in de voorgaande jaren, een programma

zonder theateropvoeringen.

Het corps diplomatique in Hamburg verloor na 1728 duidelijk zijn greep op het

Hamburgse muziektheater, waarmee een periode van nauwe betrokkenheid tussen di-

plomaten en het Operabedrijf werd afgesloten. Financieel gezien leidde de Opera na

1728 een kwakkelend bestaan, hetgeen mede debet geweest is aan het feit dat diploma-

ten als opdrachtgeversminder interesse toonden in hetmuziektheater.Ditweerhield de

Russische gezant Johann Friedrich Böttiger er echter niet van om voor 10 augustus 1730

een gelegenheidswerk te laten vervaardigen ter ere van de Russische tsarina Anna Iva-

novna. Böttiger pakte het groots aan en liet niet slechts een proloog maar een speciale
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opera voor de nieuwe tsarina vervaardigen.66 Thomas Lediard werd door Böttiger ge-

vraagd nog eens zijn diensten te verlenen bij het ontwerp van de illuminaties. De Russi-

sche gezant was de laatste diplomaat die met medewerking van andere diplomaten een

dergelijke opvoering in de Opera organiseerde. Kort nadat het aantal diplomatieke ge-

legenheidsopvoeringen in de Opera rond het midden van de jaren twintig van de acht-

tiende eeuw een hoogtepunt kende, kwam er in 1730 definitief een einde aan een tradi-

tie die, vanaf de huldiging van Willem iii als vredebrenger in 1698 (zie § 4.3.4) door

Engelse diplomaten, ruim dertig jaar had geduurd.

5.3 Excursie: Diplomaten en het Haagse theater

Den Haag was het politieke en diplomatieke centrum van de Republiek. De Staten-Ge-

neraal verzorgden de ontvangst en huisvesting van buitenlandse vertegenwoordigers

en bepaalden ondermeer welke commissarissen namens de Republiek met hen onder-

handelden. Een stad als Amsterdam beschikte over een beperkt aantal zelfstandige ver-

tegenwoordigers van andere staten en steden, vanwege het belang van Amsterdam als

handelsmetropool. Officieel hielden deze vertegenwoordigers zich alleen met de han-

delscontacten en niet met de politieke contacten bezig.67 Een belangrijke Europese stad

als Amsterdam benutte deze diplomatieke contacten niettemin ook voor politieke doel-

einden en voer daarbij vaak een andere koers dan de Staten-Generaal en de stadhouder.

Het aantal diplomaten in Amsterdam was veel kleiner dan in Den Haag en zij hadden

vaak niet dezelfde rang als de vertegenwoordigers die het contact met de Staten-Gene-

raal onderhielden.
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Een van de grote staten die een aparte vertegenwoordiger naar Amsterdam stuurde,

wasRusland.Zoalswe in het vorige hoofdstuk zagen,hechtte Peter deGrote veelwaarde

aan zijn goede relaties met het Amsterdamse stadsbestuur, vanwege het politiek-econo-

mische belang vanAmsterdam voor de Russische handel. Vanaf 1707 stuurde hij evenals

Engeland en Frankrijk een afzonderlijke Russische vertegenwoordiging naar de stad.68

Deze vertegenwoordigers concentreerden zich met name op het maken van handelsaf-

spraken met het Amsterdamse stadsbestuur en hechtten daarbij ogenschijnlijk weinig

belang aan uiterlijk vertoon. De ceremoniële en representatieve aspecten van het am-

bassadeurschap lieten zij over aan de collega’s in Den Haag en het aantal openbare di-

plomatieke vieringen inAmsterdam is omdie reden zeer gering.Een voorbeeld is de vie-

ring van het huwelijk tussen Willem iii en Mary in 1689 door ‘Engelse Heeren’ met een

groots vuurwerk. De Russische gezant Christoffel van Brants vierde op 9 december 1721

de Vrede van Nystad tussen Rusland en Zweden met vuurwerk en illuminaties op en

rond de Amstel. De Amsterdamse Schouwburg bleef bij deze twee diplomatieke vierin-

gen onbenut.

Den Haag was in de achttiende eeuw niet alleen het diplomatieke centrum van de

Republiek maar kende evenals Amsterdam een lange theatertraditie. De bekende

Schouwburg van Jacob van Rijndorp werd tot 1720 bespeeld. De enige opvoering in de

Haagse Schouwburg die georganiseerd zou kunnen zijn in samenwerking met diplo-

maten, is een gelegenheidsstuk naar aanleiding van de kroning van de Hannoverse

keurvorst tot koning van Engeland in 1714: De Treurende Theems Hersteld. In de voorstel-

ling is een groot aantal ‘vertoningen’ opgenomen. In een van deze vertoningenwordt de

koning zelf als personage ten tonele gevoerd. Jupiter zet hem daarbij de kroon op het

hoofd en de Britse maagd reikt hem de scepter aan.69 De opvoering heeft veel weg van

de diplomatieke opera’s uit Hamburg, waar in 1714 eveneens een gelegenheidswerk ter

ere van de nieuwe koning werd opgevoerd.70 Mogelijkerwijs hangt de opvoering vanDe

Treurende Theems Hersteld samen met een bezoek van George i aan de stad in september

1714, toen hij voor de kroningplechtigheid van Hannover via de Republiek naar Londen

reisde.71 De auteur Jan van Hoven heeft het in zijn voorwoord bij het stuk niet over een

(diplomatieke) opdrachtgever, maar geeft wel aan dat de huldiging van een vreemd

staatshoofd ophetHaagse toneel een bijzonderheid is.Hij benadrukt vervolgens dat het

hier gaat om een van de belangrijkste bondgenoten van de Republiek en dat hij met de

opvoering niemand voor het hoofd heeft willen stoten.72

Vanaf 1700 speelden er Franse operisten in een theater aan deHaagse Casuariestraat.

Deze toneelspelers kregen vanaf de jaren twintig concurrentie van een andere eveneens

Franse theatertroep aan het Voorhout. Beide theaters waren voor een groot deel afhan-

kelijk van bezoeken door leden van het Haagse corps diplomatique. Helaas is hierover

verder weinig bekend, evenals over gelegenheidsopvoeringen, die wellicht in opdracht

van Haagse diplomaten plaatsvonden. De geschiedenis van de vroege Haagse Opera is

slecht gedocumenteerd en in bestaande studies wordt weinig aandacht besteed aan di-

plomaten als opdrachtgevers, ofschoon zij zich toch zeker voor het theater zullen heb-

ben geïnteresseerd.73 Evenals in Hamburg vonden de theateropvoeringen in Den Haag

plaats op een commerciële basis en de operisten zullen maar al te graag opdrachten van

diplomaten ontvangen hebben om zodoende extra inkomsten te verwerven. Mogelijke

opdrachtgevers werden daarbij niet, zoals in Hamburg, door een taalbarrière gehin-

derd, omdat beide Opera’s in Den Haag volledig Franstalig waren.
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De weinige documentatie omtrent dergelijke diplomatieke gelegenheidsopvoerin-

gen in Den Haag betreft opvallend genoeg alleen opvoeringen in opdracht van Portu-

gese ambassadeurs. Een groot theaterliefhebber moet de Portugees João Gomes da

Silva, graaf van Tarouca, geweest zijn. Hij werd in 1710 aangesteld als ambassadeur en

vestigde zich vanaf 1712 in Utrecht, omdat daar de vredesonderhandelingen plaatsvon-

den die een jaar later tot de Vrede van Utrecht zouden leiden.74 Samen met een groot

aantal diplomaten verhuisde ook de Franse operatroep onder leiding van het echtpaar

Deseschaliers, evenals de theatertroep van Jacob van Rijndorp, van Den Haag naar

Utrecht.75 Tijdens zijn verblijf in Utrecht liet de graaf van Tarouca in januari en febru-

ari 1713 de geboorte van twee Portugese prinsen vieren met toneelopvoeringen door de

Franse operisten uit Den Haag. De eerste feestelijkheden bestonden uit een groot

festijn met een banket en de vertoning van een Franstalige komedie. Het kwam echter

niet tot de opvoering van een gelegenheidswerk ter ere van de Portugese prinsen.76 De

Amsterdamse boekhandelaar en hugenoot Nicolas Chevalier verzorgde wel een uitge-

breide beschrijving van het feest, waarin hij ook de opgevoerde komedie La Femme Juge

et Partie van A.J. Montfleury noemt. Naar aanleiding van het tweede festijn maakt hij

melding van de opvoering van zowel een tragedie (Rodogune van Corneille) als ‘une

petite Comedie’, gevolgd door muziek en dans.77 Ook dit keer putten de Franse toneel-

spelers uit hun reguliere repertoire, waartoe ogenschijnlijk ook het Franse spreekthe-

ater behoorde, en verzorgden zij geen opvoering van een speciaal voor die gelegenheid

geschreven werk.

Na zijn terugkeer in Den Haag wist de graaf enkele van deze operisten te bewegen

om hun medewerking te verlenen aan een tijdelijk theater dat hij liet bouwen in zijn

Haagse onderkomen.78 Ter ere van het bezoek van de kroonprins Emanuel van Portugal

aan Den Haag liet hij op 10 september 1718 een groot festijn organiseren met een opera-

voorstelling en een bal, waarvoor alle belangrijke diplomaten in Den Haag waren uitge-

nodigd.79 Ook zijn opvolger Diogo Mendonça Côrte Real toonde interesse voor het ge-

bruik van theater bij de viering van bijzondere gebeurtenissen.80 De ’s Gravenhaegse

Courant maakt melding van een feest naar aanleiding van twee huwelijken binnen de

Portugese koninklijke familie op 24 februari 1728.81 Zoals volgens het protocol gebrui-

kelijk was, begonnen de feestelijkheden met het zingen van het Te Deum,waarna de di-

plomaat de gasten in zijn huis onthaalde. De gevel van het huis was versierd met een

‘groot doorschynend Tafereel’ met illuminaties. Dit tafereel bestond hoofdzakelijk uit

de koninklijke wapens en huldigingteksten ter ere van de vorstelijke bruidsparen. Na

een groot feestmaal werden de gasten in de Haagse Opera ontvangen, waar, onder het

genot van een hapje en een drankje, de komedies Democrite Amoureux en Les Folies Amou-

reuses van Jean-François Regnard werden vertoond. Ook in dit geval bleven de theater-

opvoeringen echter beperkt tot het reguliere repertoire van de Haagse operisten. Voor

de expliciete huldiging van de bruidsparen kon de diplomaat kennelijk alleen de gevel

van zijn eigen huis gebruiken. Tijdens de opvoering in de Opera werd niet aan de poli-

tieke actualiteit gerefereerd en afgaande op het krantenbericht werd de opvoering al-

leen benut om de aanwezige gasten een aangename avond te bieden.

De Portugese diplomaten met hun voorliefde voor theater lijken een bijzondere po-

sitie tehebbeningenomeninhetHaagsediplomatieke leven.CoenraetDroste,dieals telg

vaneenbelangrijkeDordtse regentenfamilieveel indeHaagsediplomatiekekringenver-

keerde, bericht in zijnmemoires over de vele balletten en feestendie ookdoorEngelse en

126



diplomaten en het theater

Spaanse diplomaten werden georganiseerd, maar schrijft niet over theateropvoerin-

gen.82 De Haagse diplomaten hadden hiervoor misschien geen interesse, of de drempel

omfeesten indeHaagseOpera te latenplaatsvindenwasvoorhen tehoog.Eenaantal van

hen trad wel individueel als begunstiger van de Haagse Opera op, zoals de markies van

Beretti-Landi,deSpaanseambassadeurdie in 1718 inhetmet faillissementbedreigde the-

ater aan de Casuariestraat investeerde.83 Het waren echter veelal zangers die de leiding

hadden over het Franstalig theater in Den Haag.Het corps diplomatique zelf heeft zich

nooit, zoals in Hamburg, op bestuurlijk niveau met het Haagse theater beziggehouden.

Wel ondersteunden in 1742 ‘verscheidene Ministers vanvreemdeHoven,en anderemen-

schen van aansien’ het verzoek van Johannes Thesing om het theater aan de Casuarie-

straat te heropenen.84 In zijn schrijven aan de burgemeesters beweert Thesing dat er

meer diplomaten en aanzienlijke personen in Den Haag verbleven dan ooit en dat men

diemensen, ‘welke aanhunneHoovenhet divertissement vanComedien ten allen tijden

hebben gehad’, een dergelijk vermaak toch niet kon en mocht ontzeggen.85 Met dit laat-

ste argument overtuigde hij de burgemeesters, die een jaar later het verzoek van de pre-

dikanten tot sluiting van het theater dan ook naast zich neerlegden (zie § 6.4.1).

Contacten tussen diplomaten en theaterondernemers in Den Haag waren er dus wel

degelijk,maar kennelijkwas het theaterleven in de stad toch niet voldoende ontwikkeld

(en het kreeg door voortdurende ruzies daartoe de kans ook niet) omopdrachten van de-

ze diplomaten voor de vervaardiging en opvoering van gelegenheidswerken aan te kun-

nen nemen. Het Franstalige theater in Den Haag kenmerkte zich dan ook door instabi-

liteit, ruzies en conflicten, die door Jan Fransen in zijn studie naar het Franstalige toneel

in Den Haag uitgebreid beschreven zijn.86 Zelfs de Portugese vertegenwoordigers wa-

ren niet in de gelegenheid een speciale toneelvoorstelling, toegespitst op een bepaalde

feestelijke gebeurtenis aan het hof van Lissabon, te organiseren.De culturele infrastruc-

tuur van Den Haag was misschien niet zo fijnmazig en goed ontwikkeld als de Amster-

damse, maar bood met name door de aanwezigheid van een aantal Franstalige literato-

ren, op dit gebied toch zeker mogelijkheden.87 Kennelijk was het Haagse Operaleven te

weinig geworteld in het plaatselijkeHaagse netwerk van literatoren en componisten om

die mogelijkheden ten volle te benutten en aan de wensen van diplomaten op theater-

gebied optimaal te kunnen voldoen.88

5.4 Conclusie

Vanaf de oprichting van deHamburgseOpera in 1678 tot in de jaren twintig van de acht-

tiende eeuw speelden diplomaten als bezoekers, opdrachtgevers en later ook als pach-

ters een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Hamburgse theateronderneming. In

dit hoofdstuk zijn alleen de gelegenheidsopvoeringen besproken die werden ver-

vaardigd in opdracht van de Franse diplomaat Jean-Baptiste Poussin. Uit deze bespre-

king blijkt dat Poussin de Hamburgse bühne gebruikte voor Franse propaganda om de

Franse invloed op een vande grootste steden inhetHeiligeRooms-Duitse Rijk zichtbaar

te maken. De totstandkoming van dergelijke opvoeringen was mogelijk door de enge

verbondenheid van de Opera met zowel het stedelijke literaire, culturele en politieke le-

ven als met het corps diplomatique. Poussin wist bovendien handig in te spelen op de

gewijzigde koers van de Hamburgse stadsbestuurders, die zich minder afhankelijk van
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het Weense keizerhof wilden opstellen en een toenadering tot Frankrijk probeerden te

bewerkstelligen. Op die manier verkreeg Poussin gemakkelijk toestemming voor de

huldiging van Lodewijk xv op het Hamburgse toneel.

Poussin stond met zijn interesse voor het gebruik van toneel bij de viering van poli-

tieke gebeurtenissen niet alleen. Eerder is al ingegaan op de politieke vieringen door de

Hamburgse raad en door de keizerlijke gezanten. Daarnaast waren met name ook En-

gelse, Deense en Russische diplomaten geïnteresseerd in de mogelijkheden die het

Hamburgse theater bood om bepaalde feestelijke politieke gebeurtenissen met theater-

opvoeringen te vieren.Hun betrokkenheid bij de onderneming ging veel verder dan die

van bezoekers; deze diplomaten hadden ook een professioneel belang bij een goed

draaiend operabedrijf in de stad. In de jaren twintig van de achttiende eeuw was een

aantal van hen daarom als pachter bij deHamburgseOpera betrokken. In die jarenwerd

er een indrukwekkend repertoire opgebouwdvan (gelegenheids)werkendie in opdracht

van buitenlandse diplomaten waren vervaardigd.Hieraan kwam vrij plotseling een ein-

de toen de zangeres Kayser omstreeks 1729 het pachterschap van het door diplomaten

gedomineerde consortium overnam.

Onder de hooggeplaatste gasten van de Amsterdamse Schouwburg bevonden zich

hoogstwaarschijnlijk ook gezanten en diplomaten, ook al worden die in de Schouw-

burgadministratie niet apart aangeduid. Dit zullen echter hoofdzakelijk diplomaten

geweest zijn die tijdelijk in de stad verbleven. In de stad zelf was namelijk maar een klein

aantal diplomaten gevestigd. Het grootste deel van het corps diplomatique in de Repu-

bliek verbleef in Den Haag, waar de Staten-Generaal gevestigd waren. In Amsterdam

manifesteerden diplomaten zich dan ook niet als opdrachtgevers voor of pachters van

de Schouwburg. De Haagse Opera daarentegen had haar bestaan juist te danken aan de

aanwezigheid van diplomaten, die het Franse theater regelmatig bezochten. Voor zover

er echter bronnenmateriaal is overgeleverd, lijkt de actieve betrokkenheid van diploma-

ten bij het Haagse Operabedrijf niet groot geweest te zijn.Dit laatste wil niet zeggen dat

de Haagse diplomaten geen belangstelling hadden voor de inzet van theater bij specia-

le vieringen, wat bijvoorbeeld blijkt uit de feestelijkheden die door Portugese diploma-

ten in deHaagseOperawerden georganiseerd.Het is inDenHaag echter nooit gekomen

tot nieuwe theaterproducties in opdracht van diplomaten, zoals die in Hamburg wel re-

gelmatig tot stand kwamen.
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hoofdstuk 6 Predikanten en het theater

6.1 Inleiding

In de voorgaande twee hoofdstukken is ingegaan op het gebruik van theater voor poli-

tieke doeleinden, waarbij voornamelijk gelegenheidsopvoeringen de revue passeerden

die in opdracht of in het belang van stadsbestuurders en diplomaten werden georgani-

seerd. In de inleiding bij hoofdstuk vier is ook kort het bestaan van censuur aan de orde

gekomen. Het stadsbestuur kon stukken verbieden of strengere regels vastleggen waar

de theaterbestuurders bij het programmeren van nieuwe stukken aan gebonden waren.

Het aantal stukken dat de burgemeesters of leden van de raad vanwege hun aanstootge-

vende politieke inhoud verboden of van het toneel haalden, is op de vingers van één

hand te tellen. De preventieve censuur, zoals die door de bestuurders van de twee thea-

ters werd uitgevoerd, was – in de ogen van de stadsbestuurders althans – kennelijk

streng en effectief genoeg. Een andere invloedrijke groep in het stedelijke leven, de lu-

therse en gereformeerde predikanten, was daarvan minder sterk overtuigd. In dit

hoofdstuk zullen hun eisen ten aanzien van het stedelijke toneelrepertoire nader bestu-

deerd worden.

Het is moeilijk voorstelbaar dat Amsterdam en Hamburg, als twee van de grootste ste-

delijke metropolen in Noordwest Europa, in de vroegmoderne tijd geen theater gekend

zouden hebben. De steden hadden nauwe handelscontacten met verschillende delen

van Europa, waardoor de inwoners van Amsterdam en Hamburg gemakkelijk met de

nieuwste culturele modes, bijvoorbeeld op theatergebied, konden kennismaken. Een

openbaar toegankelijk theater was voor de twee steden een uitgelezen kans om zich ook

op cultureel gebied te profileren. Niet voor niets keert in de Hamburgse discussie rond

de oprichting van de Opera telkens het argument terug, dat een ‘volckreiche Gemeine’

alsHamburg eenvoudigweg niet zonder theater kon.1 Een dergelijk theater trok rijke en

invloedrijke personen naar de stad en bood daarmee werkgelegenheid. Het Amster-

damse stadsbestuur was zich hier al eerder van bewust en had in 1638 samen met de

Godshuizen de oprichting van deAmsterdamse Schouwburg mogelijk gemaakt. De ste-

delijke magistraat zag zich daarbij liever geplaatst in de rol van beschermer van het ste-

delijke theater, dan in die van controleur of toezichthouder. Bestuurders en diplomaten

maakten dankbaar gebruik van het theater in verschillende hoedanigheden: als bezoe-

ker, als opdrachtgever, of – zoals in Hamburg – als pachter. Het bestaansrecht van het

theater werd alleen met enige regelmaat door de stedelijke predikanten betwist.

De Amsterdamse en de Hamburgse predikanten meenden naast de politieke over-

heid toezicht te moeten houden op het openbare stedelijke leven. Een van hun aan-

dachtspunten was daarbij het theater. We zullen zien dat deze kerkelijke eisen ten aan-

zien van het toneel soms zeer radicaal konden zijn. Sommige predikanten konden

alleen met een onmiddellijke sluiting van het theater tevreden gesteld worden. Tegen-
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over deze jaren van strijd tussen de clerus en het stadsbestuur staan de decennia waarin

het bestaan van een stedelijk theater niet of nauwelijks aan de kaak werd gesteld en er

hoogstens kritiek werd uitgeoefend op afzonderlijke theaterstukken. Dit hoofdstuk is

opgebouwd aan de hand van een chronologische beschrijving van de kerkelijke opposi-

tie inAmsterdamenHamburg tegenhet toneel.Zowel de jarenwaarin er sprakewas van

een relatief krachtige oppositie zullen worden besproken als de jaren van relatieve rust

in de klerikale strijd tegen het stedelijke theater.

Het gaat hier echter niet alleen om het waarom en wanneer van de klerikale theater-

kritiek, maar ook en vooral om de vraag hoe de predikanten hun doelen dachten te be-

reiken ten aanzien van het theater en wat voor middelen zij daartoe ter beschikking

hadden. Bij de beantwoording van die laatste vraag zal veel aandacht besteed worden

aan de georganiseerde vertegenwoordiging van de stedelijke clerus in de vorm van de

Amsterdamse kerkenraad en het Hamburgse geestelijke ministerie. Het lukte de predi-

kanten niet altijd om hun eisen binnen de kerkenraad en het ministerie eensluidend

naar voren te brengen.Met name in Hamburg bestond er lange tijd een schisma binnen

het ministerie, waarbij een kritische minderheid van predikanten de formele bestuur-

lijke weg omzeilde en vanaf de kansel ageerde tegen het muziektheater. Zij adviseerden

hun lidmaten het theater niet langer te bezoeken en riepen de stadsbestuurders op hun

politieke verantwoordelijkheid te nemen en het theater te sluiten.

Bij de beantwoording van de vraag hoe de predikanten hun oppositie tegen het the-

ater institutioneel vorm gaven en hoe invloedrijk zij uiteindelijk met die gevoerde op-

positie waren, is het uiteraard ook van belang omde precieze inhoud van de klerikale ei-

sen ten aanzien van het toneelrepertoire nader te onderzoeken. Hier zal bekeken

worden, in hoeverre die eisen konden variëren, bijvoorbeeld van een totaal verbod op

theateropvoeringen, een verbod op bepaalde (bijvoorbeeld religieuze) thema’s, tot een

verbod op bepaalde toneelgenres. Als dergelijke eisen werden ingewilligd, was er cen-

suur nodig, die voorafgaand aan de programmering vorm kon krijgen, of naderhand

werd uitgeoefend.Als de censuur naderhand – gedurende de programmering van stuk-

ken – plaatsvond, dan is deze vaak gemakkelijk te traceren, omdat in dat geval verschil-

lende versies van tekstboekjes kunnen worden vergeleken. Aan de hand van een derge-

lijke vergelijking is het weermogelijk te reconstruerenwelke eisen de predikanten in de

praktijk aan het theaterrepertoire stelden en wat door hen nu precies als aanstootge-

vend werd ervaren.

De moeizame en vaak ook complexe relatie tussen predikanten en de stedelijke

overheid kan kenmerkend genoemd worden voor de vroegmoderne stedelijke samenle-

vingen van Amsterdam en Hamburg. De discussie over de toelaatbaarheid van toneel-

opvoeringen raakte immers aan het meer principiële vraagstuk wie nu eigenlijk zeg-

genschap had over het openbare leven in de stad. In hoeverre konden en wilden kerk- en

stadsbestuurders ten aanzien van het theater een lijn trekken en hoeveel druk moesten

de predikanten uitoefenen om de godsdienstige en morele taal die het theater sprak van

buitenaf te kunnen beïnvloeden?
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6.2 Predikanten en de Schouwburg

6.2.1 Het verbod op religieus toneel

De kerkenraad was binnen de Gereformeerde Kerk op plaatselijk niveau het machtigste

orgaan. De ouderlingen en de predikanten hadden zitting in de kerkenraad en de dia-

kenen vergaderden mee als er een nieuwe predikant benoemd werd.De predikanten be-

zetten de belangrijkste functies van voorzitter (praeses) en secretaris (scriba). De ouderlin-

gen traden in de vergaderingen minder op de voorgrond en in navolging van Evenhuis

kunnen we daarom wel spreken van een ‘domineeskerk’.2 De kerkenraad was relatief

autonoom waar het ging om beslissingen over kerkzaken. Alleen bij benoemingen van

predikanten diende er advies van de burgemeesters en de vroedschap te worden inge-

wonnen.

De predikanten hadden veel zeggenschap over het religieuze leven in de stad Am-

sterdam – althans waar dat het gereformeerde volksdeel betrof. Over andere delen van

het stedelijke openbare leven hadden zij veel minder te zeggen. In de tweede helft van

de zeventiende eeuw groeide met name onder het voetiaanse deel van de Amsterdamse

predikanten (zie § 2.1.6) de behoefte om het openbare leven van de stad niet alleen op

kerkelijk niveau, maar ook meer in het algemeen moreel te ‘reformeren’. Zij streefden

onder andere naar een minder tolerante houding ten aanzien van niet-gereformeerden,

een strengere naleving van de zondagsheiliging en een verbod op allerlei zondige vor-

men van vermaak, waaronder ook het toneel.3 Dit streven naar een algemeen geestelijk

en zedelijk reveil werd in de jaren na het Rampjaar 1672 weer actueel, toen het behou-

dende deel van de kerkenraad opriep tot boetedoening en het uitvaardigen van strenge

plakkaten tegen de verschillende zonden van de Amsterdamse burgerij.4 Het leverde

een felle strijd op binnen de kerkenraad. Iedere benoeming van een nieuwe predikant

deed de strijd tussen voetianen en coccejanen,maar ook tussen de kerkenraad en de bur-

gemeesters, opleven. In januari 1677 werd de strijdbijl begraven en tekenden de predi-

kanten een vredesverdrag.5

Met het jaar 1677 brak er ook een politieke vrede aan voor Amsterdam, een vrede die

onder andere de heropening van de Amsterdamse Schouwburg mogelijk maakte. Van-

wege de oorlog met Frankrijk hadden de Amsterdamse burgemeesters in 1672 op aan-

dringen van de kerkenraad besloten de Schouwburg tijdelijk te sluiten. In november

1677 werd de Schouwburg weer bespeeld, zonder dat de predikanten hiervan op de

hoogtewaren gebracht.De Schouwburgdirecteuren brachten in diewintermaanden van

1677 niet alleen kluchten,maar ook balletten en de eerste opera’s op het toneel.6 De pre-

dikanten verfoeiden met name deze opvoeringen met dans en muziek, wat hen er toe

bewoog in november 1677 een delegatie onder leiding van praeses Gerardus Havicius op

pad te sturen om ter plekke poolshoogte te nemen van ‘het geen op schouburgh sigh

ontrent de musijckspeelen heeft toegedragen.’7 Tijdens een speciale vergadering over

deze kwestie meldde een van de afgevaardigden, dat hij in de Schouwburg een persoon

in ‘comediants klederen’ en bovendien ‘een vertoninge van een Jupiter [...] als uijt den

hemel nederdalende’ aanschouwd had.De schrik sloeg de predikanten opnieuw om het

hart bij het zien van aanplakbiljetten en aankondigingen van een operavoorstelling op

29 november van Lully’s Isis, met ook nu muziek en dans.8

De Amsterdamse kerkenraad besloot bij de burgemeesters te bepleiten dit ‘inkruij-
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pende quaet’ zo snel mogelijk te doen stoppen. Dit verzoek was echter tevergeefs en de

predikanten werden door de magistraat vanwege hun bemoeizucht zelfs berispt. Tij-

dens de kerkenraadsvergadering van 2 december 1677 deeldeHavicius zijn collega’smee

‘dat de Heeren versogten dat die van den kerckenraet hen niet bemoeijden met saken

van politie.’9 Het stadsbestuur had de predikanten duidelijk gemaakt dat het theater

hun zaak was. Bovendien was de kritiek van de kerkenraad mosterd na de maaltijd. De

burgemeesters meldden de predikanten tevens dat zij niet door toedoen van de predi-

kanten ‘odieus gemaeckt’ wensten te worden ‘by het gemene volck’. Waarschijnlijk had

een aantal kritische predikanten vanaf de kansel zijn ongenoegen over de hervatte to-

neelopvoeringen laten blijken.10

De voorbereidingen voor een heropening waren begin 1677 gestart. De Schouw-

burgdirecteuren hadden hiertoe in januari het voortouw genomen met een schrijven

aan de burgemeesters om hun voornemens kenbaar te maken. Waarschijnlijk vreesden

zij dat met het einde van de kerkelijke twisten, zoals dat in diezelfde maand gestalte

had gekregen, de positie van de predikanten ten opzichte van het stedelijk bestuur

versterkt was, hetgeen een gevaar zou kunnen opleveren bij pogingen de Schouwburg

te heropenen. In hun Vertoog stelden zij vast dat de Schouwburg vóór de sluiting vaak in

opspraak was geraakt, omdat volgens critici van het toneel ‘van godsdienst en gods-

dienstige zaaken met geen genoegsame eerbiedigheijd wierd gesprooken.’11 De direc-

teuren wezen op de kennelijke noodzaak, de opvoering van zowel treur- als blijspelen

niet langer toe te staan ‘in welcke Gods naam aengeroepen, of eenige godsdienstige

zaaken, of aenstootelijke plechtigheeden worden vertoond, of die met vloeken en swee-

ren vervuld zijn, en eindelijk waarin eenige oneerlijke werken of woorden te passe

gebracht worden; [...].’12 Zij zagen in dat alleen bij een formele ‘zuivering’ van het

toneel een heropening mogelijk zou zijn, zonder dat de Schouwburg opnieuw

mikpunt zou worden van kritiek uit kerkelijke hoek. In hun schrijven haalden zij fel

uit naar de ‘lieden die voor ijveraars in de godsdienst en voor besonder zeedig willen

aangesien zijn.’13 Om deze ijveraars de wind uit de zeilen te nemen, vroegen zij de

burgemeesters om het opstellen van een twaalftal toneelregels, waarvan maar liefst de

helft direct verband hield met godsdienst:

‘1. Gods naam niet te lasteren met vloeken, zweeren, etc.

2. Geen gebeden tot God op het tooneel te storten.

3. Gods naam niet te misbruiken, met die te noemen, dewijl zulks op een

tooneel nooit te pas komt.

4. Geen spelen uit de H. Schriftuur te vertoonen.

5. Op de Regeering of Regenten niet te smaalen.

6. Op de Kerk of kerkelijke niet te smaalen.

7. Geen geschillen van de religie voor te stellen.

8. Geen persoonen in ‘t byzonder te beschempen met hunne naamen of daaden

eenigsins bekend te maaken.

9. Geen ongeschikte spellen of kluchten te vertoonen.

10. Geen schoffeeringh op het tooneel te brengen.

11. Geen vuile redenen noch woorden te gebruiken.

12. Speelers van kwaade naam, en onbetaamlijk leeven niet toe te laaten.’14
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Op 28 december 1677 besloten de burgemeesters de opvoering van alles wat als onzede-

lijk of ‘godsdienstig’ konworden beschouwdnadrukkelijk te verbieden zodat het toneel

‘van Godsdienst, of ’t geen van dezelve is dependerende soodanig werde gesuijvert dat

sij zoude sijn buijten alle opspraek, en sulx voortaen een nut ende leersaem tijdver-

drijf.’15 De zittende Schouwburgdirecteuren werden vervangen door een zestal nieuwe

directeuren.16 Twee van de zes directeuren (Lodewijk Meijer en Andries Pels) waren lid

van het dichtgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’. Zoals eerder al werd gemeld (§

2.2.1), was nva van mening dat godsdienst op het toneel zoveel mogelijk gemeden

moest worden. In de ogen vanAndries Pels moest de Schouwburg worden vrijgehouden

van alles datmet godsdienst temakenhad.De dichter Joan Pluimer, hoewel zelf geen lid

van nva, onderstreepte dit streven in een voorspel datwerd vertoond bij de officiële her-

opening van de Amsterdamse Schouwburg in februari 1678:

‘Dat dan de Schouwburg nooit op gods-dienst schempe of smaal,

Noch zich bemoeije met geloof, of kerkgeschillen,

Of leer, of leeven van de leeraars te bedillen.’17

6.2.2 De dood van de graaven Egmond en Hoorne (1685)

De discussie over de toelaatbaarheid van godsdienstig toneel in de Amsterdamse

Schouwburgwas zo oud als de Schouwburg zelf.Kort na de opening van de Schouwburg

op 3 januari 1638 met de première van de Gysbrecht van Aemstel ontspon zich een discus-

sie over de vraag of een toneelstuk als dat van Vondel wel geschiktwas om in de Schouw-

burg vertoond teworden.De kerkenraadhadnog voor de première bij de burgemeesters

geklaagd over dit stuk omdat er een ‘verthooninge vande superstitien vande paperije als

misse en andere ceremonien’ in voorkwam.18 De Amsterdamse Schouwburg diende in

de ogen van de kerkenraadsleden enkel ter lering en vermaak en niet als locatie waar

men publiekelijk een katholieke mis mocht opvoeren.Na een beraad met burgemeester

Schaap, de regenten van het Burgerweeshuis en de bestuurders van de Schouwburg

werd besloten tot aanpassing van de tekst en het verwijderen van de meest aanstootge-

vende tekstgedeelten.19

Dit zou niet het laatste conflict zijn tussen de kerkenraad en het stadsbestuur om-

trent de Schouwburg. Zo ontstond er in 1654 na de première van Vondels Lucifer com-

motie onder de leden van het Amsterdamse kerkbestuur.20 Ook de toneelwetten van

1677 maakten niet een definitief einde aan de discussie tussen burgemeesters en predi-

kanten over religieuze zaken op het toneel. Rond de opvoering vanDe dood van de graaven

Egmond enHoorne vanThomasAsselijn in 1685 bijvoorbeeld ontstonden opnieuw proble-

men.Het stukwas geschrevennaar aanleiding vande herroeping vanhet Edict vanNan-

tes.21 In deze toneeltekst zou ontoelaatbare kritiek worden geuit op het gereformeerd

geloof. Op een vergadering van 12 februari 1685 stelde de kerkenraad vast

‘[...] dat tegenwoordigh op ’t Schouwburgh gespeelt wert het treurspel van de doot

van de graven Egmont en Hoorn waarin alderley bittere ende boose invectiven te-

gen de Reformatie ende de gereformeerde godsdienst etc. gevonden werden [...].’22
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Uit de kerkenraadsnotulen is niet op te maken aan welke passages de kerkbestuurders

zich in het bijzonder stoorden. De ‘boose invectiven tegen de reformatie’ hebben moge-

lijk betrekking op de kritiek van Alva op de calvinisten in diens woordenwisseling met

Margaretha van Parma in het eerste bedrijf.23 Alva stelt daarbij Egmond en Hoorne ver-

antwoordelijk voor de beeldenstorm en de verspreiding van ‘dees’ verdoemelyke smet’,

waarmee hij het opkomend protestantisme bedoelt.24 Verderop in de tekst kritiseert Al-

va de groeiende populariteit van het calvinisme als de ‘aanwasch van deez’ snoode ket-

terije’.25 De predikanten waren kennelijk niet in staat de boodschap van het toneelstuk

te vatten, waarin de gruweldaden van de Spanjaarden juist veroordeeld worden.

Lang niet iedereen zal het daarom met de kritiek van de kerkenraad op het stuk van

Asselijn eens geweest zijn. In een tweetal pamfletten wordt de aanval beschreven als een

mishandeling van de Schouwburg en zijn bestuurders.26 Andere pamfletten verdedigen

het verbod op de opvoering van Egmond en Hoorne weer tegen deze critici, zonder overi-

gens werkelijk nieuwe argumenten aan te dragen.27 In een van deze pamfletten worden

de aanvallenophet ‘HervormdGeloof’geweten aande ‘eigenbaat’vandepachters vande

Schouwburg: ‘Govard, Jan, en Piet’ (Govert Bidloo, Joan Pluimer en Pieter de la Croix).28

Na drie opvoeringen op 6, 8 en 10 december 1685 werd het stuk ruim een half jaar

niet opgevoerd.29 Een vergadering van de burgemeesters met twee afgevaardigden van

de kerkenraad vond plaats op 11 of 12 december. Omdat de opvoeringen meteen hierop

werden gestaakt, is het aannemelijk dat dit gebeurde op verzoek van de kerkenraad. Op

13 juli 1686, ruim een half jaar na dit onderhoud, namen de Schouwburgdirecteuren het

stuk weer in het Schouwburgprogramma op. Ook in de jaren negentig van de zeven-

tiende eeuw zou het nog regelmatig op het Amsterdamse toneel terugkeren. Het is

denkbaar dat dit gebeurde in een aangepaste vorm, maar daarvoor zijn geen aanwijzin-

gen te vinden. In elk geval geeft dit incident aan dat de burgemeesters de kritiek van de

kerkenraad niet meteen terzijde schoven en na aandringen bereid waren (tijdelijke)

maatregelen te nemen.

6.2.3 Kritiek op deGysbrecht van Aemstel

Zoals eerder al aan de orde kwam, was het verbod op religieuze stukken in de Amster-

damse Schouwburg mede geïnspireerd door de opvattingen van het kunstgenootschap

‘Nil Volentibus Arduum’. Pels trok in zijn Gebruik én Misbruik des Tooneels (1681) fel van

leer tegen de bijbelse tragedies van Vondel. Zo gaf het in zijn ogen geen pas om God op

het toneel aan te roepen. Het merendeel van de bezoekers van de Schouwburg zou vol-

gens Pels nauwelijks kennis hebben van de context waarin zij dergelijke religieuze han-

delingen op het toneel moesten begrijpen.Het gebruik van het toneel als godsdienstige

leerschool wees Pels om diezelfde reden af. Hij illustreerde dit aan de hand van het ge-

bed van Broer Peter in de Gysbrecht van Aemstel, dat hij zag als een uiting van ‘verkeerde

Gódsdienst’.30

In 1729 verzorgden de Schouwburgdirecteuren een gekuiste uitgave van de Gys-

brecht. Aan deze heruitgave lag een discussie omtrent het privilege op het drukken van

de Schouwburgteksten ten grondslag. In 1729 vroeg Balthasar Huydecoper, toezicht-

houder over de Schouwburg als regent van het Burgerweeshuis, in een schrijven aan de

burgemeesters om vastlegging van het alleenrecht (privilege) van de Schouwburg op de
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druk van alle Schouwburgteksten.31 De directeuren dienden volgens Huydecoper te al-

len tijde de mogelijkheid te hebben om de toneelteksten te herzien. Als zij die moge-

lijkheid niet hadden, konden er onwelkome verschillen optreden tussen hetgeen de be-

zoeker van de Schouwburg te zien kreeg op het toneel en de tekst die in het tekstboekje

was afgedrukt. Een aantal oudere teksten, zoals de Gysbrecht, kon immers vanwege de

gewijzigde opvattingen niet meer in de oorspronkelijke versie worden vertoond. In zijn

schrijven maakt Huydecoper gebruik van de argumenten die Pels ruim vijftig jaar eer-

der al had aangedragen tegen de Gysbrecht.32 Huydecoper citeert de genoemde opmer-

kingen van Pels over Broer Peter en zijn ‘zeer ernstig gebed’ en stelt vervolgens:

‘’t Is wel waar dat die woorden op het Tooneel niet uitgesproken noch gehoord

worden: maar, is ’t ook niet ergerlyk, dat de Aanschouwer die echter, den druk on-

der de vertooning naarlezende, geduurig in ’t oog heeft?’33

Het gebruik vanwoorden als ‘God, Jesus,Heiland, enz.’ vondHuydecoper ontoelaatbaar

op het toneel. Om zijn pleidooi meer kracht bij te zetten, en om aan te geven dat een be-

slissing ten nadele van de Schouwburgdirecteuren de eerbaarheid van het toneel in ge-

vaar zou brengen, verwees hij behalve naar Pels ook naar de voornoemde ordonnantie

van de burgemeesters uit 1677 en ‘de intentie Uwer Ed. Gr. Achtb., die altyd gewild heb-

ben dat de Schouwb. zou strekken tot een nut en leerzaam tydverdryf.’34

De burgemeesters stemden toe in de wens van Huydecoper en zijn collega’s. De di-

recteuren lieten na dit besluit hun teksten uitgeven bij David Ruarus. Twee van die tek-

sten, waaronder de Gysbrecht, verschenen nog datzelfde jaar in een gekuiste vorm als

Schouwburgdruk.35 In het voorwoord bij de herziene druk van de Gysbrecht uit 1729

lichtten de bewerkers de tekstherziening verder toe:

‘’t Is allen bekend, dat dit stuk nu niet kan gespeeld worden, zo gelyk de dichter ’t

geschreeven heeft. Sedert veele jaaren heeft men ér, onder ’t vertoonen, hier en daar

vaarzen, en geheele brokken, uitgelaaten; en als ’t op ’t veranderen van een woord

aankwam, zo deedt yder Speeler zulks naar zyn eige verkiezing: doch de een met

meer oordeel dan de ander. Om dan eenmaal alles, het welk noodzaakelyk diende

veranderd te worden, op een’ vasten voet te brengen; om te beletten, dat de Aan-

schouwende Leezer niet zie, het geen men hem niet wil laaten hooren; in ’t kort,

om overal het gesprokene en het gedrukte te doen overeenkomen, zo heeftmen

goedgevonden, de meergemelde veranderingen in een’ nieuwen druk aan allen ge-

meen te maaken: [...].’36

Voordat de gekuiste Gysbrecht-tekst in druk was verschenen, werden de toneelspelers

kennelijk geacht zelf oplossingen te verzinnen voor de problematische godsdienstige

verwijzingen in het stuk.Huydecoper beschrijft hoe de spelers ‘hier en daar vaarzen, en

geheele brokken’ uit de tekst schrapten. De druk uit 1729 diende dus niet alleen om de

toeschouwer de gekuiste tekst aan te bieden, zodat deze ‘niet zie, het geenmenhemniet

wil laaten hooren’, maar ook om de spelers een nieuw tekstueel uitgangspunt te bieden

bij de opvoering van de Gysbrecht.

In de gewijzigde Gysbrecht-tekst zijn woorden die direct verwezen naar God in veel

gevallen weggelaten of vervangen door meer gestandaardiseerde formuleringen zoals
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‘Jesus’ door ‘hemel’37, ‘godshuis’ door ‘klooster’38 en ‘Godt’ door ‘vreught’39 of door ‘he-

mel’40. Grotere tekstveranderingen betreffen vooral de reien.41 De komst van de aarts-

engel Rafaël aan het einde van het stuk is in de herziene tekst ontdaan van verwijzingen

naar diens goddelijke afkomst. Zo draagt niet langer God maar ‘het lot’ Gysbrecht op

‘getroost zijn schouders onder het kruis te zetten’ (‘O Gijsbrecht, zet getroost uw schou-

ders onder ‘t kruis / U opgeleit van ‘t lot’). Hiermee wisten de herschrijvers van de tekst

te vermijden dat de afkomst van Rafaël als goddelijk geduid zou worden.42 Geheel vol-

gens de genoemde toneelregel ‘Geen gebeden tot God op het tooneel te storten’ werd

hiernaast het gebed van Broer Peter verwijderd. Het bidden tot en aanroepen van enge-

len werd door de calvinisten als problematisch ervaren en doorgaans vergeleken met

heiligenverering. De engelen waren gezanten van God maar konden niet fungeren als

middelaren tussen God en mensen.43

Hoezeer de directeuren ook hebben geprobeerd de Gysbrecht te kuisen van dergelijk

‘rooms bijgeloof’, helemaal vrij van verwijzingennaar het katholiek geloof is de tekst uit

1729 zeker niet. De verwijzingen naar Maria bijvoorbeeld zijn gewoon blijven staan, zo-

als in het volgende voorbeeld:

‘Bode: En hoemen my schoffeert. o zuivre maeghd Marije!’44

In een andere verwijzing naar Maria is ‘Jesus moeder’ vervangen door ‘Marije’:

‘Adriaan van Amstel: En Iesus moeder zelf. ô burgers, berght Kristijn,

[1729] AvA: En van Marije zelf. ô burgers, berght Kristijn,’45

De verwijzingen naar attributen of kenmerken van het katholiek geloof waren kenne-

lijkminder problematisch danhet gebruik vandenaamvanGodof Jezus; zij bleven gro-

tendeels ongewijzigd.Als antipapistische gevoelens een rol hebben gespeeld bij het her-

zien van deGysbrecht, dan richtte die kritiek zich niet op attributen of uiterlijkheden van

het katholiek geloof, maar eerder op een godsdienstige praktijk die als ‘paaps’ ervaren

werd, zoals in het geval van de verschijning van Rafaël en het gebed tot hem door Broer

Peter.46

6.2.4 Oneerbare en onbetamelijke kluchten

Bij de predikanten en andere critici van het toneel lag de opvoering van kluchten en

blijspelen zeker zo gevoelig als van serieus toneel met een religieuze thematiek. Zo

barstte in 1682 een pamflettenstrijd los rond de opvoering van Thomas Asselijns

bekende klucht Jan Klaasz of Gewaande Dienstmaagd. Aanleiding daartoe was een verbod

dat door de burgemeesters was uitgevaardigd op de vertoning van het stuk. In een Saa-

menspraak over de klucht van Jan Klaasz, Tusschen een poeet, commediant en een liefhebber der

poezy betitelt een anonieme schrijver het blijspel als ‘goddeloos’. De poëzieliefhebber in

de tekst vraagt aan een dichter: ‘Maar heb je wel gelet op welk een onbetaamelijke wijs

doorgaans in deeze Klucht de H. Schriftuur misbruikt wordt?’47 De poëet bevestigt dit

met een verwijzing naar het gescheld van de dienstmeid (Lyntje) tegen de moeder des

huizes (Diwertje Gebrants) en het roekeloze gedrag van de jeugd in dit stuk. Nergens
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wordt echter duidelijk gemaakt waar dan precies het woord van God bespot wordt en

Asselijn reageerde dan ook furieus op deze aantijging. In een reactie op de Saamen-

spraak verweet hij de schrijvers van het paskwil dat zij helemaal niet hard kunnen

maken waar precies in de tekst de Heilige Schriftuur zo wordt misbruikt. Zij maakten

hem zwart ‘Zonder iet aan te tekenen [...], of op wat wijs wy die misbruikt hebben,

[...].’48 Echte godslastering school volgens Asselijn in toneelstukken als de bijbelse

treurspelen van Vondel.49

Het uiteindelijke besluit van de burgemeesters om Jan Klaasz of Gewaande Dienst-

maagd te verbieden had waarschijnlijk niet zo zeer te maken met mogelijke godslaste-

ring maar met het feit dat sommige Amsterdammers zich hadden herkend in bepaalde

personages.50 Wat godslastering betreft, kwamen immers andere teksten veel eerder in

aanmerking voor een verbod dan die van Asselijn. Bredero’s Spaanschen Brabander bij-

voorbeeld, een toneeltekst waarin regelmatig de naam van God aangeroepen wordt.Het

is dan ook opmerkelijk dat het in de eerste helft van de achttiende eeuw überhaupt nog

in aanmerking kwam om te worden vertoond. Misschien had dit te maken met het feit

dat de Schouwburg vanaf de jaren twintig van de achttiende eeuw zakelijk en artistiek

eenmoeilijke tijd doormaakte.Erwerd door de Schouwburgdirecteurennauwelijks nog

geld uitgetrokken voor het programmeren van nieuwe toneelstukken.51 Wellicht om de

toeschouwers toch nog iets te bieden werd in 1729 besloten om het stuk van Bredero

weer uit de kast te halen. Huydecoper schrijft:

‘De Spaansche Brabander van den ouden Blijspeldichter Brederode, is van de

Regenten dienstig geoordeeld, ten nutte hunner Godshuizen, in dit saizoen weder

opgehaald en vertoond te worden.’52

De regenten hadden verwacht met de klucht ‘ten nutte hunner Godshuizen’ meer pu-

bliek te trekken om zodoende de Godshuizen extra inkomsten te bezorgen. Het stuk

vanBredero bleek echter niet aan die verwachtingen te voldoen.Hetwas in 1724 voor het

laatst gespeeld en beleefde toen slechts één opvoering. De opbrengsten daarvan waren

niet uitzonderlijk hoog in vergelijking met de recettes van andere opvoeringen in die

maand.53 In september 1729 stond het weer op het programma, maar nu waren de op-

brengsten nog lager.54 Dit verklaart wellicht waarom het daarna niet meer is opgevoerd

in de Amsterdamse Schouwburg.

Voordat de Spaanschen Brabander in 1729 echter kon worden gespeeld, zagen de direc-

teuren zich genoodzaakt te zorgen voor een nieuwe uitgave. De oude tekstuitgave kon

in hun ogen niet meer worden herdrukt, zoals blijkt uit de woorden van Huydecoper:

‘Dit Blijspel is, volgens de gewoonte en zeden van dien tijd, vol van uitdrukkingen

en bewoordingen, strijdig niet alleen tegen de betaamelijkheid en eerbaarheid,

maar ook tegen den eerbied dien wij allen schuldig zijn aan de goddelijken

Naam.’55

Om die reden diende ook deze tekst te worden herzien en in een gekuiste druk uitgege-

ven zoals het ‘vanwoord totwoord’ gespeeldwerd.Tevreden steldeHuydecoper vast dat

dit streven ten aanzien van de Spaanschen Brabander reeds voor het genoemde schrijven

aan de burgemeesters verwezenlijkt was:
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‘Door dit opzigt der Regenten is dit blijspel den 23 septemb. deezes jaars in den

Schouwb. niet alleen gezien, maar ook geleezen, zonder eenige aanstootelijkheid te

geeven.’56

Uit de gekuiste uitgave van de Spaanschen Brabander blijkt al snel waarop de door Huyd-

ecoper genoemde aanstotelijkheid betrekking gehad moet hebben.57 Een aantal passa-

ges met gevloek en scheldpartijen achtten de bewerkers van de tekst ontoelaatbaar. De

naam van God vermeden zij zoveel mogelijk, maar de lat werd minder hoog gelegd dan

voor deGysbrecht. 58 Zo is in de volgende passage in de eerste zin het woord ‘God’ blijven

staan terwijl het in de derde zin is verwijderd:

‘SB: Robbeknol: So kreeg ik altijds wat om Gods wil van de goê-luy, als ik bad:

Maer zou zy my gesont sien, en mijn genesing vermerken,

Nou is ’t Godt helpje jou luye bedelaer, gaet wercken.’

‘SB 1729: Robbeknol: So kreeg ik altijds wat om Gods wil van de goê-luy, als ik bad:

Maer zou zy my gesont sien, en mijn genesing vermerken,

Nou is ‘t, gaet verby, jou luye bedelaer, gaet wercken. ’59

DaarwaarGodineencontextwordtgenoemddiededirecteurenwellichtnogtoelaatbaar

achtten, indeeerste regelvanhet citaatbijvoorbeeld inrelatie totde liefdadigheid,maak-

tenzij daargeenprobleemvan. Inhetgeval van ijdel gebruikvandenaamvanGodwaren

zijminder tolerant, zoals blijkt uit het schrappen van de verwensing in de derde regel.

Het verbod op discussies over religie op het toneel gold zeker voor blijspelen. Het

kluchtige gehalte van de tekst maakte een eerbare discussie over serieuze onderwerpen

bij voorbaat onmogelijk, zeker waar het geloofszaken betrof. Een voorbeeld is het mo-

ment waarop Jerolimo vrij plotseling verklaart: ‘Ick wil mijn Evenjely gaen halen uyt de

hoecken.’ Jerolimo kondigt dus aan de bijbel ter hand te willen nemen, hetgeen door de

bewerkers reeds als ontoelaatbaarwerd beschouwd.Even verderop in de tekst steken en-

kele spinsters de gek met het geloof en het lezen van de bijbel.60 De gehele passage over

de godlasterende spinsters, die begint met een bijbellezende Jerolimo,werd in 1729 ver-

wijderd.

Niet in alle gevallen is het duidelijkwelke overwegingen een rol hebben gespeeld bij

het besluit tekstgedeelten niet in de nieuwe uitgave op te nemen.Dit is bijvoorbeeld het

geval bij de monoloog van gierige Geeraart, die vertelt over zijn spaarzaamheid.61 Was

het de verwijzing naar de alchemie, die als ‘duivels’ werd ervaren, of waren het de ‘aan-

stootgevende’ details van de door Geeraart beschreven gierigheid, die niet door de beu-

gel konden? Alhoewel de wijzigingen in de tekst kortom niet altijd te duiden zijn, kan

wel met zekerheid worden gezegd, dat aan het merendeel van de aangepaste en ge-

schrapte tekstgedeelten religieuze overwegingen ten grondslag lagen.

De herziening van de Gysbrecht en de Spaanschen Brabander in 1729 geeft inzicht in de

opvattingen zoals die leefden in de hoofden vande Schouwburgbestuurders ten aanzien

van wat wel en niet toegestaan was op het toneel in relatie tot religie en ‘betamelijkhei-

d’. Het heeft er echter alle schijn van dat de Schouwburgregenten zelf actief probeerden

godsdienstig en onbetamelijk toneel uit de Schouwburg te weren en dat daarvoor kri-

tiek vanuit de kerk niet altijd de directe aanleiding vormde. Het feit dat Huydecoper
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schrijft over het verschil tussen hetgeen op het toneel werd vertoond en wat in de tekst-

boekjes stond afgedrukt, doet vermoeden dat er vakerwerd ingegrepen in toneelteksten

zonder dat dit nu nog is na te gaan.Het is bijvoorbeeld mogelijk dat in 1686 op deze ma-

nier het stuk vanAsselijn in een gewijzigde vormopde plankenwerd gebracht.Het con-

flict rond het privilege creëerde een eenmalige situatie waarbij het verschil tussen ge-

schreven en gespeelde tekst duidelijk werd.

Het treurspel De Spiegel van edelmoedige vriendschap van Claas Bruin (1715) is een van

de weinige gedrukte toneelteksten die naast de Gysbrecht vanwege een religieuze in-

houd werd aangepast. De oorspronkelijke titel van deze bijbelse tragedie – De Vriend-

schap van David en Jonathan – werd ‘op ’t verzoek van de Heeren Regenten des Schouw-

burgs hernoemd’ en bovendien werden ‘naamen en eenige zaaken wat verschikt, om

geen Bybel stof op het tooneel te brengen.’62 Hoe voorzichtig de Schouwburgregen-

ten omgingen met religieuze thema’s op het toneel blijkt ook uit een besloten op-

voering van Polieukte, Armenisch martelaar van Frans Rijk naar Corneille.63 Vanwege de

religieuze inhoud van deze martelaarstragedie zou het stuk nooit openbaar in de

Schouwburg worden vertoond, maar bleef de programmering ervan beperkt tot een

opvoering voor de burgemeesters op 2 augustus 1724 ‘met geslooten deuren’.64 Het

verbod op bijbelse toneelstukken in de Schouwburg had tot gevolg dat het meren-

deel van Vondels stukken niet kon worden vertoond. De programmering van zijn

Joseph-trilogie in de jaren 1705-1708 vormt hierop een van de weinige uitzonderin-

gen.65

6.2.5 Eeuwgetyde (1738)

In 1738 vierde het Schouwburgbestuur het honderdjarig bestaan van de Schouwburg

met de opvoering van een gelegenheidsstuk geschreven door Jan de Marre, met de titel

Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen schouwburg. Het zinnespel van De Marre was onge-

meen populair en werd maar liefst zeventien keer in de Schouwburg vertoond met ho-

ge recettes.66 De première op 7 januari 1738 betrof een besloten opvoering voor de gehe-

le stadsregering. Eerst werd het Eeuwgetyde zelf opgevoerd, waarna muziek van Vivaldi

weerklonk en vervolgens werd het feest afgesloten met een opvoering van het treurspel

Julius Cezar en Kato van Langendijk. De keuze voor dit laatste stuk was gemaakt door de

burgemeesters.67 In zijn Eeuwgetyde beschrijft De Marre de poging van ondeugden als

Bedrog en Laster het jubileum van de Schouwburg te verstoren. Uiteindelijk roepen de

voorstanders van het toneel Apollo, Merkurius en de gehele hemelraad te hulp die het

uiteindelijke oordeel over de Schouwburg moeten vellen. Apollo laat Laster door een

luik in de grond zinken en staat toe dat de Schouwburg zijn eeuwfeestmag vieren,waar-

na het stuk met zang en dans wordt afgesloten.68

Deze uitgebreide viering van het honderdjarig bestaan van de Schouwburg baarde

veel opzien. Zowel in de kranten als in een groot aantal publicaties ter ere van het

eeuwfeest worden de feestelijkheden beschreven.69 De gelegenheidspublicaties waren

zeker niet allemaal vol lof over het Schouwburgjubileum. In het bijzonder lag het

zinnespel van De Marre zwaar onder vuur. Collega-dichter Frederik Duim bijvoorbeeld

had zich in eerste instantie nog zeer positief uitgelaten over het eeuwfeest in zijn

lofdicht op de Schouwburg met de titelHet hondertjaarige jubilee wegens het stichten van den
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Amsterdamschen Schouburg. Deze verhandeling over de Schouwburg had hij geschreven

nog voor het stuk van De Marre op de planken was gebracht. Duim kwam na de feeste-

lijkheden terug op zijn positieve benadering van het Eeuwgetyde en publiceerde gelijk-

tijdig met de eerste druk van zijn treurspel Zaïre ‘eenige Aanmerkingen op het befaam-

de EEUWGETYDE’.

Duimbespot in zijnAanmerkingen allereerst de critici van het Eeuwgetyde, die enkel de

predikanten zouden napraten. Op kritische vragen van Duim wisten zij niet veel meer

‘te antwoorden, dan, dat het aanstootelyk was, en spotten met de Leraars van de kerke,

welke Leeraars den Schouburg noemen een Tooneel des Satans; [...].’70 Duims eigen kri-

tiek op het zinnespel betreft in eerste instantie de literaire tekortkomingen van het

stuk. Hiernaast lijkt Duim toch ook enige godsdienstige bezwaren te hebben tegen het

eeuwspel, zoals met name blijkt uit zijn kritiek op de opening van het stuk met een de-

cor van de hel.71 Deze passage zou geen enkele functie in het stuk hebben: ‘hoe komt

hier dan de Hel ter passe? of is het om aan te toonen, dat zulk eenen Schouburg zyn be-

gin en oorsprong uit den Hel genomen hebbe?’72 De decorwisseling van hel naar bos na

het eerste toneel vindt plaats op het moment dat Tweedracht letterlijk stampvoetend

aangeeft dat de hel moet verdwijnen.73 Dit wordt door Duim sterk bekritiseerd, omdat

Tweedracht hiermee goddelijke eigenschappen krijgt toegedicht: ‘dus maakt men van

een wanschepzels eigenschap, eenen Schepper.’74

Uit Duims vertoog tegen het eeuwspel valt niet direct op te maken wat de kritiek

van de ‘Leeraars van de Kerke’ nu precies is geweest. Uit de kerkenraadnotulen spreekt
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in elk geval weerzin jegens het stuk, dat beschreven wordt als ‘ergerlijk, en God en

Godsdienst beledigende.’75 Een anonieme Aantekening betreffende de gebeurtenissen

rond het eeuwspel gaat iets dieper in op de bezwaren van de predikanten tegen het

stuk. De verschillende ‘ijveraars in de godsdienst’ zouden zich volgens deze chro-

niqueur al geroerd hebben nadat de eerste plannen voor de viering van het eeuwfeest

waren uitgelekt. Een aantal ‘ernstige Predicanten’ noemden de Schouwburg vanaf de

kansel ‘een Schoole des Zatans’ en verfoeiden het feit dat het honderdjarig bestaan van

deze duivelsschool uitbundig gevierd zou worden, terwijl de vergadering van de

Synode van Dordrecht (1618/1619) niet met een dergelijk stedelijk ‘eeuwfeest’ was her-

dacht.76

Als reactie op deze kritiek van de predikanten voegde De Marre een aanspraak door

Apollo tot de ‘kunstlievende Burgerye der Stad Amsterdam’ aan de tekst van zijn zinne-

spel toe, waarin wordt uitgehaald naar de lasteraars van het Amsterdamse toneel. Voor

deze gelegenheid spitste hij de kritiek in de aanspraak nog iets meer toe op de rol van

Laster77:

‘Wat vreugd voor ons, dat gy des Schouwburgs Eeuwgety

Verëert door uwe komst, en styft door uw vermogen!

Dat gy, geen acht slaande op de Onwetenheid en Logen,

Zyn nuttig werk erkent, en toejuicht naar waardy! [...]

Het Spel ontvonke uw’ geest tot nieuwe werkzaamheid!

Dit is het edel wit waar op ’s Lands Vad’ren doelen;

Dus zien wy, tot onze eer, den Laster vruchtloos woelen;

Zo word, door u, de roem van ’t Schouwtooneel verbreid.’78

Ook in de ‘Dankzegginge’ tot de bezoekers van het Eeuwgetyde, uitgesproken door ‘De

Schouwburg’, wordt met name de Laster bekritiseerd, waarmee zeer waarschijnlijk de

predikanten bedoeld zijn:

‘Toon, toon den Laster, hoe uw ziel, van eedlen aart,

Geen gif, maar honing, in myn Dichttuin heeft vergaêrt.’79

Volgens de bovengenoemde chroniqueur van het eeuwfeest hebben de predikanten zich

hetmeest geërgerd aan deze aanspraak doorApollo en de dankzegging door de Schouw-

burg. 80 Tijdens de laatste opvoering van het zinnespel zouden de twee toespraakjesmet

nog meer enthousiasme – ‘in ongelyke hartelyke uytdrukking dan voorheen’ – zijn uit-

gesproken door de toneelspelers Jan Punt (Apollo) en Izaak Duim (Schouwburg).81

Behalve aan de twee toespraken zullen de predikanten zich zeker ook aan de tekst

van het zinnespel zelf geërgerd hebben. In het Eeuwgetyde zijn genoeg passages aan te

wijzen, die de predikanten zonder twijfel in toorn hebben doen ontsteken. De opening

van het zinnespel met het afschrikwekkende decor van de hel zal niet alleen door Fre-

derik Duim maar zeker ook door kritische predikanten zijn aangehaald om de Schouw-

burg als een duivelsschool aan te kunnen duiden. Ditzelfde zal ook gelden voor de ver-

ering van Apollo, die, begeleid met zang en dans, wordt toegezongen als:
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‘Vader der Goden, door wiens vermogen

Word bewogen

Hemel en Aarde, en Zee, en Lucht;

Gy bestiert van ‘s hemels bogen,

Al ‘t geschapendom tot vrucht.’82

De kritiek zou volgens de chroniqueur met name zijn toegenomen toen het zinnespel al

enige tijd op het Schouwburgprogramma stond. De voorstanders van het eeuwspel ver-

weerden zich fel tegen deze kritiek. De kleine Schouwburgstrijd die hierdoor ontstond,

baarde veel opzien en vormde de aanleiding tot een groot aantal hekeldichten naar aan-

leiding van de ruzie. Zo schrijft Schouwburgacteur Arie Appel, die meespeelde in het

Eeuwgetyde, in zijn gedicht ‘Op het prediken van Zommige IJverige Predikanten’:

‘Wat dolheijd port u aan, ’t gepeupel op te zetten?

Ontaarde Priesteren! Die, teegen reen en Wetten

Van ’t woord en Politie, uwe Overigheid en laakt,

En hunne Deugd verdacht in ’t hart der Burgers maakt,

Wat is de reeden van dees schandelijke Driften?’83

Deze openlijke ruzie had invloed op het aantal bezoekers. Uit verschillende steden van

de Republiek kwamen mensen naar de Schouwburg om het in opspraak geraakte zin-

nespel met eigen ogen te bekijken.84

In de kerkenraadnotulen is vrij nauwkeurig na te gaan op wat voor wijze de predi-

kanten geprobeerd hebben het Eeuwgetyde van het toneel te weren. De eerste kerken-

raadsvergadering waarop het eeuwspel werd besproken, vond plaats op 6 februari. De

burgemeester Jan van de Poll ontbood een van de kerkenraadsleden bij zich thuis en

wees hem er op dat het de burgemeesters zeer mishaagde, dat enkele predikanten vanaf

de kansel naar aanleiding van het eeuwspel ‘zeer haetelijke reflexien [...] maaken, strek-

kende om de regeering by de gemey[n]te te dignigreeren.’85 De burgemeesters namen

deze aanval op hun eerbaarheid hoog op en Van de Poll vroeg de predikanten zich van

zulke uitspraken te onthouden. De kerkenraad besloot vervolgens op 13 februari twee

afgevaardigden naar de burgemeesters te sturen om zijn excuses te maken en meteen

ook aan te dringen op een zo snel mogelijke sluiting van de Schouwburg vanwege het

‘God enGodsdienst beledigende’ eeuwspel.Van de Poll konhierop nietmeteen reageren

en legde de kwestie voor aan de burgemeestersvergadering. Hierop volgde een laatste

bezoek van de predikanten aan de burgemeesters vanwege het eeuwspel, waarvan ver-

slagwerd gedaan tijdens de vergadering van 27 februari.De burgemeesters zouden heb-

ben besloten ‘dat de comedie dese en de volgende week zou stil staan.’86

Dezeplotselinge toegeeflijkheidvandeburgemeesters isopmerkelijk,gezienhunaf-

houdende enaanvankelijk zelfs aanvallende reacties opdekritiek vandepredikanten. In

elk geval staat vast, dat de opvoering van het zinnespel van De Marre na het laatste over-

leg tussen burgemeesters en predikanten voor een korte tijdwerd gestaakt.Uit de admi-

nistratie van de Godshuizen blijkt dat de opvoeringen na 27 februari twee weken stil la-

gen. De voorstelling van 3 maart mocht ook niet doorgaan, vanwege een dankdag op 5

maart.87 Indeweekdaarop,op10en15maart,vondendetwee laatsteopvoeringenvanhet

Eeuwgetydeplaats.88 Volgens de genoemde chroniqueur hebbende Schouwburgdirecteu-
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ren uiteindelijk zelf besloten de opvoering van het Eeuwgetyde te doen stoppen en deden

zij dit niet ‘op order van de Heeren burgemeesters, maer uyt vreye wil.’89 Het is zeker

denkbaardatdeSchouwburgdirecteurenditbesluitzelf namenomzodegemoederentot

bedaren te brengen, zonder dat de burgemeesters hen op de vingers hoefden te tikken.

6.2.6 Sluiting van de Schouwburg (1747-1749)

In augustus 1745 besloten de predikanten bij de burgemeesters aan te dringen op slui-

ting van de Schouwburg. Zoals in de kerkenraadnotulen staat te lezen, werd eind au-

gustus ‘naar gewoonte’ een delegatie van de kerkenraad naar de burgemeesters ge-

stuurd om te pleiten voor een streng toezicht op de gang van zaken tijdens de jaarlijkse

kermis in september. Vanwege de ‘droevige omstandigheeden’ die het land in hun greep

hielden, vroegen de predikanten tevens om een tijdelijke sluiting van de Schouwburg.90

Deze ‘droevige omstandigheden’ waar de predikanten naar verwezen, hadden

hoogstwaarschijnlijk betrekking op de overwinningen van de Fransen op de geallieerde

troepen in de Oostenrijkse Nederlanden. De eerste grote overwinning van de Fransen

werd behaald bij Fontenoy op 11mei,waarna op 23meiDoornik eveneens in Franse han-

den viel, na een bestorming van deze stad.91 In juli en augustus moesten ook andere be-

langrijke steden en vestingwerken van de geallieerde troepen het opgeven: Gent (12 ju-

li), Brugge (17 juli), Oudenaarde (22 juli) en Oostende (22 augustus).92 Deze Franse

overwinningen hielden een ernstige verzwakking in van de zogeheten barrière, een

reeks vestingsteden in de Oostenrijkse Nederlanden waar Staatse troepen gelegerd wa-

ren die de Republiek moesten beschermen tegen een Franse inval.93

De kerkenraadsvergadering op 26 augustus vond enkele dagenna de val vanOosten-

de plaats, nadat de stad twee weken lang door de Fransen belegerd was geweest. De val

vormde een voorlopig hoogtepunt van de Franse oorlogsdreiging. In verschillende ge-

westen besloot men wekelijkse bededagen in te voeren vanwege de dreigende onder-

gang van de zuidelijke barrière.94 Alleen Amsterdam gaf aan deze oproep geen gehoor.

Ook de wens van de predikanten om vanwege de oorlogsdreiging te stoppen met het

vertonen van toneelspelen, legde het stadsbestuur naast zich neer.De burgemeesters be-

sloten over de kwestie van de Schouwburg nog verder te vergaderen, maar lieten in elk

geval weten het moeilijk te vinden ‘het Oude gebruijk in deese te Veranderen.’95 Het is

in dat jaar dan ook niet tot een sluiting gekomen.

Tot een sluiting kwam het pas een kleine twee jaar later in 1747. Na de Engelse inval

in Zeeland in april 1747 en het daaropvolgende oproer in de Republiek koos de ene na de

andere stad voor herstel van het stadhouderschap. Op 1 mei 1747 brak oproer uit in Am-

sterdam.96 De volgende dag ging ook het Amsterdamse stadsbestuur overstag en wap-

perde de Oranjevlag reeds aan het stadshuis. Gelijktijdig met de aanstaande ontvangst

van de stadhouder in Amsterdam bespraken de predikanten op 4 mei hun verzoek tot

‘de Weringe Van alle onordentlijkheden als het Schenden Van dag des Heeren, de Come-

dien de Openbare Concerten.’97 Deze wens hing samen met het voornemen om vanwe-

ge de politieke beroering wekelijkse bidstonden in de verschillende Amsterdamse ker-

ken in te voeren. Uit de notulen van een buitengewone vergadering over dit onderwerp

blijkt dat met name tijdens deze bidstonden toneelopvoeringen en openbare concerten

in de ogen van de predikanten ongewenst waren.98
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Als antwoord op dit verzoek wezen de burgemeesters op hun onmacht iets te veran-

deren inzake de openbare concerten, aangezien dit ‘een stuk was van Particulieren.’99

Ook over een sluiting van de Schouwburg twijfelden zij nog, waarschijnlijk omdat het

bezoek aan het Amsterdamse toneel inmiddels een ‘oud gebruik’ was geworden, met

welk argument zij het verzoek vandepredikanten in 1745 immers hadden afgewimpeld.

De enige toezegging die de burgemeesters konden geven,was een streng toezicht op het

toneel zodat er niets aanstootgevends zou worden vertoond. Waarschijnlijk bestond er

onder de burgemeesters onenigheid over de sluitingwant het besluit werd uitgesteld en

zij vroegen de predikanten te onderzoeken of in het verleden de Schouwburg vaker ge-

sloten was geweest vanwege politieke troebelen. De predikanten zochten dit na in hun

notulenboeken en wezen de burgemeesters op de sluiting van 1672. Tijdens de daarop-

volgende kerkenraadsvergadering maakte de praeses melding van het feit dat de burge-

meesters nog steeds geen besluit hadden kunnen nemen. De predikanten reageerden

hierop zeer teleurgesteld en drongen nogmaals aan op een zo snel mogelijke sluiting en

zouden daar ‘by nader bequame gelegenheid’nog op terugkomen.100

Uit de administratie van de Godshuizen blijkt echter dat de opvoeringen in de

Schouwburg na het oproer van 1meiwel degelijk stil kwamen te liggen.101 Het is niet ze-

ker of dit vervroegd zomerreces iets met de omstandigheden in de stad te maken had,

omdat in voorgaande jaren de Schouwburg wel vaker vervroegd was gesloten, zoals in

1741, toen er in mei helemaal geen opvoeringen plaatsvonden.102 Zeker is wel dat de pre-

dikanten de vinger aan de pols hielden, want al op de vergadering van 20 juli 1747 werd

de kwestie rond de ‘Comedie’ weer aan de orde gebracht:

‘alsoo berigt word dat de selve weer sal beginnen, is beslooten bij haar Ed: Groot

Acht: alle serieuse instantien door do: Praeses en sijn ouderling te doen ter weering

en stremming van desen selver voortgang [...].’103

Depredikantenwarenbangdatnahet zomerreces in augustus 1747deopvoeringenweer

gewoontegetrouw zouden worden hervat. Dit keer hadden ze eindelijk succes met hun

aandringen op sluiting,want op 1 augustus 1747 berichtte de praeses ‘dat de comedie bij

Provisie Eenige tijd niet soude speelen.’104 De sluiting ervoeren de predikanten als een

overwinning, aangezien zij het tochwaren geweest, die de burgemeesters haddenweten

over tehalenomdeSchouwburg te sluiten.Ookde Schouwburgdirecteurenverwijzen in

hun notulen naar de rol van de kerkenraad bij de sluiting.105 Dat deze sluiting niet van

korte duur zou zijn, maar twee jaar in beslag zou nemen, vermoedden destijds noch de

predikanten, noch de toneelspelers, die na een jaar begonnen te klagen over gebrek aan

inkomsten.106Het stadsbestuurhaddeSchouwburg laten sluitenvanwegedeernstigeen

onzekere omstandighedenwaarin de Republiek en ookAmsterdam in die jaren verkeer-

den. De predikanten hadden slechts handig op die omstandigheden ingespeeld. Pas op

28 juli 1749 zoude Schouwburgweerwordenheropend.107 Het is goedmogelijk dat deze

heropening evenals die in 1677/1678 geschiedde op voorwaarde van strengere eisen aan

het toneelrepertoire in de vormvan nieuwe toneelwetten.108
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6.3 Predikanten en de Opera

6.3.1 Klerikale theaterkritiek in de Bürgerschaft (1677-1686)

DeHamburgseOpera had vooral gedurende de eerste decennia na zijn oprichting tema-

ken met stevige kritiek uit kerkelijke hoek. Binnen het zogehetenGeistlichesMinisterium

(ministerie), het hoogste kerkelijke orgaan van de stad Hamburg, manifesteerde zich

een theatervijandige fractie. Deze fractievorming leidde in de jaren tachtig van de ze-

ventiende eeuw tot grote ruzies binnen het ministerie. De bestuurlijke invloed van de

Hamburgse predikanten, zoals zij waren georganiseerd in dit geestelijke ministerie,

moet daarbij niet worden onderschat. Behalve moreel – vanaf de kansel – was die in-

vloed ook institutioneel bepaald en zij hebben dan ook een belangrijk stempel gedrukt

opde ontwikkeling vanhet vroegmoderne theater inHamburg.Aandehand van een ge-

detailleerde beschrijving van de zogeheten Opernstreit (1687-1688) en van het schisma

binnen het ministerie ten aanzien van de Operakwestie zal in deze paragraaf uiteenge-

zet worden, welke verschillende wegen de predikanten bewandelden om de ontwikke-

ling van het Hamburgse theater te beïnvloeden. Bovendien zal in deze paragraaf duide-

lijk worden, in hoeverre het ministerie ook op langere termijn, gebruik makend van

kerkelijke censuur, zijn stempel kon drukken op het Hamburgse toneelrepertoire.

Omstreeks december 1677 werd het Hamburgse muziektheater geopend met de opera

Der erschaffene/ gefallene und auffgerichtete Mensch, een bijbels zangspel over het schep-

pingsverhaal. Met dit stuk probeerden de pachters hun onderneming niet alleen bij po-

tentiële operaliefhebbers, maar ook bij de over het algemeen theaterfeindliche predikan-

ten ‘aan te bevelen’ (recommendiren).109 Nog voor het theater was geopend, hadden enkele

kritische predikanten al vanaf de kansel gewezen op de gevaren van de Opera.110 De in-

vesteerders in de Opera, onder aanvoering van Gerhard Schott, beklaagden zich samen

met enkele belangwekkende adellijke bezoekers van de Opera, zoals de eerder genoem-

de hertog van Holstein-Gottorf, over deze openlijke aanval. De hertog verbleef noodge-

dwongen ettelijke jaren in Hamburg en wenste in die stad, evenals aan zijn hof in Got-

torf, te kunnen genieten van operaopvoeringen. Hij ondersteunde daarom het project

van Schott en beklaagde zich dan ook meteen bij de raad over de vijandige predikaties,

bang als hij was dat het kersverse project alweer zou moeten worden beëindigd, nog

voor de eerste opvoeringen hadden plaatsgevonden.111

Gerhard Schott, zijn mede-investeerders in het Hamburgse operabedrijf, maar ook

de adellijke bezoekers van het theater waren zich terdege bewust van het gezag en de

macht van de Hamburgse predikanten, die niet alleen vanaf de kansel maar ook op be-

stuurlijk niveau de politiek van deHamburgse raad konden beïnvloeden.Uit angst voor

een valse start van zijn onderneming had Schott de predikanten voorafgaand aan de

opening op eigen initiatief om toestemming gevraagd. Het ministerie was toen met

openbare vertoningen van opera’s in de stad akkoord gegaan. De predikanten tolereer-

den de theateropvoeringen als Mitteldinge (Lat. adiaphora), zaken die in morele zin noch

goed noch slecht zijn en daarom kunnen worden toegelaten, op voorwaarde dat mis-

bruik gestraft wordt.112

Ondanks deze goedkeuring kon een aantal predikanten als gezegd de verleiding

nietweerstaan, omnog voor de opening tot de aanval over te gaan.De poging van Schott
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deze kritische predikanten met de opvoering van het genoemde bijbelse stuk milder te

stemmen,bleek tevergeefs.De kroniekschrijver Sperling bericht in januari 1678 over een

aantal vurige preken tegen het openingsstuk.De betreffende predikanten richtten daar-

bij hoofdzakelijk hunpijlen opde balletten in het zangspel,met dansers die gekleedwa-

ren in duivelskleren. Deze dansende duivels, evenals het optreden van spelers in de ver-

schijning van apen en beren, veroordeelden de predikanten scherp en vanaf de kansel

spraken zij de hoop uit dat de Hamburgse overheid zou ingrijpen om dergelijke aan-

stootgevende vertoningen te stoppen.113 De raadsleden lieten zich echter niet snel over-

tuigen door deze kritische predikanten en kwamen vooralsnog niet terug op hun be-

sluit om operaopvoeringen in de stad toe te staan. Formeel bestond daartoe ook geen

enkele reden, omdat ook het ministerie zijn visie op de Opera nog niet gewijzigd had.

DeangstvanSchottvoor tegenwerkingvanuitkerkelijkehoekberustteoptweegron-

den. Ten eerste hadden de predikanten een vanzelfsprekend moreel gezag en daarmee

een grote invloed op het lutherse deel van de Hamburgse burgerij. Een stevige oppositie

tegen hetmuziektheater kon deOpera in gevaar brengen, indien teveelmensen de raad-

gevingen van de predikanten zouden opvolgen en de voorstellingen niet zouden bezoe-

ken.Ten tweedehaddendepredikanten eengrote invloed opde leden vandeErbgesessene

Bürgerschaft, naast de Hamburgse raad het belangrijkste politieke gremium van de stad

(zie § 3.1.3).Het college vandiakenen,bestaandeuit vertegenwoordigers vandezeBürger-

schaft, was formeel een kerkelijk college. De diakenen waren de beheerders van de zoge-

heten Gotteskasten, de kerkelijke armenkas, maar hielden zich in de praktijk nauwelijks

met het beheer van de kerk bezig, dat overgelatenwerd aan andere kerkelijke colleges.114

Uit hun midden kozen de diakenen de ouderlingen (Oberalten), die de belangrijkste ver-

tegenwoordigers van de Bürgerschaftwaren en in die functie over politieke kwesties mee-

beslisten.Aande functie van armenkasbeheerder zullendediakenen enouderlingen een

deel van hun gezag ontleend hebben, hetgeen hen bij het nemen van belangrijke beslis-

singen extra gevoelig gemaakt zal hebben voor demening van de predikanten.

Terwijl het ministerie in die beginjaren van de Opera nog zou zwijgen over de Ope-

rakwestie, mengde het college van ouderlingen zich wel degelijk in de discussie. In mei

1682 ontving de raad een eerste klacht van de ouderlingen over opvoeringen in de Ope-

ra, die tot diep in de nacht voortduurden. De raad besloot hierop tot een verbod op

nachtelijke voorstellingen.115 Gelijktijdig ageerden enkele predikanten opnieuw indivi-

dueel tegen het muziektheater.116 Een van die predikanten nam bovendien maatregelen

tegen gemeenteleden die artistiek betrokken waren bij de operaopvoeringen en liet hen

bijvoorbeeld nietmeer toe tot de biecht.Dit leidde tot een klacht van de betreffendemu-

zikanten en zangers, die zich ontsteld tot de raad wendden, waarna de betreffende pre-

dikant moest inbinden.117 De kwestie had geen overwegende invloed op de politiek van

het ministerie maar kon kennelijk wel een meerderheid van de ouderlingen bewegen

met een kritisch oog de gang van zaken rond de Opera in de gaten te houden en zonodig

hun beklag te doen bij de raad. In het jaar 1683 was de Opera tijdelijk gesloten vanwege

de pest die Hamburg bedreigde. Na de kerst werd het theater weer geopend met op-

nieuw de opera over het scheppingsverhaal.118

Door toedoen van de raadsvijandige fractie in de Bürgerschaft, die, onder leiding van

de handwerkslieden Jastram en Snitger, in 1685 steeds meer zeggenschap over de stads-

politiek kreeg, kwam het opnieuw tot een sluiting van de Opera. Hamburg werd in dat

jaar belegerd door de troepen van de keizergetrouwe hertog van Celle. Ondanks deze
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roerige tijden ondernamen de pachters kort na de sluiting een poging de Opera weer te

openen. De raad maakte hen echter duidelijk dat zij in dat geval niet alleen beboet zou-

den worden maar ook dat de stadswachten eventueel zouden ingrijpen om een herope-

ning te verhinderen.119 Na een kortstondige opening volgde op 28 januari 1686 opnieuw

een sluiting,120 omdat ‘der Hertzog von Lüneburg Zelle Unß eine ander Opera anfingen

zu spielen’, met welke woorden de kroniekschrijver Sperling cynisch de belegering van

de stad door troepen uit Celle beschrijft.121 Toen Deense troepen de stad naderden,werd
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de druk op de oproerige fractie in de Bürgerschaft steeds groter om de kant van Celle en

daarmee de kant van de keizer te kiezen in de strijd tegen Denemarken.122 In het heetst

van deze strijd koos de raad samen met de colleges van diakenen en ouderlingen in juli

1686 voor een heropening van de Opera. Die heropening geschiedde naar alle waar-

schijnlijkheid met een stuk over de belegering van Wenen in 1683 genaamd Der Glückli-

che Grosz=Vezier CARAMUSTAPHA123 – een enigszins opmerkelijke keuze omdat met dit

stuk de moed van de keizerlijke troepen werd gepropageerd en het mogelijkerwijs zelfs

verholen verwijzingen zou bevatten naar de strijd tussen Denemarken en Hamburg en

de rol van de ‘oproerkraaiers’ Jastram en Snitger.124

De heropening ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij, zeker niet aan de theater-

vijandige predikanten, die meteen weer tegen het muziektheater begonnen te preken.

De predikant Johann Winckler werd om die reden door de raad tot de orde geroepen,

wat hem er echter niet van weerhield om vanaf de kansel de hoop uit te spreken dat het

besluit tot heropening van de Opera teruggedraaid zou worden.125 De raadsvijandige

fractie in de Hamburgse Bürgerschaft gebruikte de kwestie om bewijzen te vinden voor

het verfoeilijke beleid van de raad en liet zich doorWinckler graag overtuigen van de ze-

delijke verdorvenheid van het muziektheater. Zij zag het muziektheater zeker als een

vermaak voor de rijken en de bestuurlijke elite van de stad en bovendien als een politiek-

cultureel verlengstuk van diezelfde raad. Tijdens een van de roerigste vergaderingen

van de Bürgerschaft, waarbij het tot schermutselingen kwam en een tweetal ouderlingen

door een versperring van de uitgang gedwongen werd de vergadering uit te zitten, viel

het besluit de Opera gesloten te houden, of beter gezegd: weer te sluiten. Op deze ma-

nier wist de theatervijandige minderheid binnen het ministerie, in samenwerking met

de raadsvijandige fractie in de Bürgerschaft, alsnog haar doel te bereiken.126

6.3.2 DeOpernstreit binnen het ministerie (1687-1688)

De heropening van de Opera omstreeks januari 1687 zou leiden tot de bekende en veel-

beschreven Hamburgse Opernstreit.127 De kwestie van de Opera mondde uit in een lang-

durige strijd tussen orthodoxen en piëtisten, een strijd die later ook vergezeld zou gaan

met burgerlijk oproer. Persoonlijke conflicten – zoals tussen de predikanten Winckler

en Mayer – speelden daarbij een belangrijke rol, maar fundamenteler voor het verloop

was de botsing tussen de verschillende stedelijke instituties. Vanwege de relatief grote

hoeveelheid bronnenmateriaalmet betrekking tot dit conflict is hetmogelijk vrij nauw-

keurig weer te geven hoe de verschillende politieke instanties in Hamburg reageerden

op de ruzie binnen het ministerie en hoe die onderling werd uitgevochten.

Begin1687klopteeenaantaladellijkepersonenaanbijderaadmetdevraagofdeOpe-

ranietweereens inbedrijf konwordengenomen,omdatdeze immersvanafdezomervan

1686 gesloten was.De raad zelf was in principe positief maar moest voorzichtig zijn om-

dat de raadsledenwisten dat er binnen de Bürgerschaftnog steeds een sterke oppositie be-

stond tegenhet gezag vande raad. Inmiddelswarende leiders vanhet burgerlijke oproer

veroordeeld,maarnogaltijdzagderaadzichgedwongendeburgerlijkecollegesmetgro-

te voorzichtigheid tebenaderen.De raadsledenkondenuiteindelijknietmet eenherope-

ning akkoord gaan uit angst dat de Bürgerschaft hen dat zeer kwalijk zouden nemen. Te-

gelijkertijd stelden zij vast dat ookhet ‘MinisteriumdiesenOpern sehr zuwider ist.’128
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Hiermanifesteert zich voorhet eerst – althans indewoordenvande raad–het kerke-

lijke ministerie als tegenstander van de Opera, hetgeen hoogstwaarschijnlijk verband

houdt met een toenemende invloed van de piëtistische fractie op de koers van het mi-

nisterie. In 1685 behoorde inmiddels een drietal hoofdpastoren van de Hamburgse

hoofdkerken, zoals die in het ministerie vertegenwoordigd waren, tot de ‘piëtistische

richting’ binnen het lutheranisme.129 De theoloog Philipp Jacob Spener in Halle – het

centrumvandevernieuwingsbeweging–waseenvandeboegbeeldenvanhetpiëtismeen

onderhield nauwe contacten met een aantal Hamburgse predikanten. De piëtisten had-

den eengrote afkeer van álle vormen van vermaak enbekritiseerdendanookde genoem-

de adiaphora-leer. Dans, theater, kaartspel, vermaaksliteratuur en wereldlijke muziek

werden in elk geval beschouwd als nutteloos; de meest strenge piëtisten beschouwden

deze bezigheden als zondig.130 De piëtistische fractie in het Hamburgse ministerie,met

als belangrijkste exponent JohannWinckler,neigdenaar een totale afwijzing vandeMit-

teldinge. Winckler werd hierin ondersteund door een aantal collega’s, maar kende in het

ministerie ook felle tegenstanders,met alsmeest invloedrijke JohannFriedrichMayer.131

De raad was zich van deze toenemende invloed van de theatervijandige piëtisten op

het ministerie bewust en kon in 1687 daarom niet meteen akkoord gaan met de verzoe-

ken van ‘unterschiedliche vornehme Kayserliche Königliche und Fürstliche Ministri’

om te komen tot heropening van de Opera. Niettemin besloot de raad na ongeveer een

maand toch een beperkt aantal opvoeringen in de eerste week van februari toe te

staan.132 Opnieuw waren het de ouderlingen die op bestuurlijk niveau meteen protest

aantekenden tegen een definitieve heropening en zo wisten zij te bereiken dat er slechts

vier opvoeringen mochten plaatsvinden. Om onrust binnen de Bürgerschaft en eventueel

ook op straat te vermijden, vroeg de raad de predikanten hunmogelijke onbehagen over
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dit besluit niet vanaf de kansel naar buiten te brengen. Een van Wincklers piëtistische

collega’s kon zich niet inhouden. Hij preekte tegen de Opera als ‘duivelskapel’ en werd

vervolgens berispt door de raad.133 Het was Schott zelf die direct na dit incident de op-

voeringen in de Opera beëindigde, volgens eigen zeggen om een erger conflict tussen de

raad en het ministerie te voorkomen.134

In april kwam het tot een herhaling van zetten. Ditmaal was het de hertog van Hol-

stein-Gottorf die vroeg om heropening van de Opera, waarop Winckler en twee van zijn

collega’s vanaf dekansel tegenhetmuziektheater tekeergingen.Deopvoeringenvonden

echter doorgang, maar werden niet officieel aangekondigd. De predikant Elmenhorst,

eveneens lid van het ministerie en zelf librettoschrijver, wees vanaf de kansel juist op de

voordelen van het muziektheater.135 Deze openlijke kanselstrijd maakte het schisma

binnen het ministerie zichtbaar voor de gehele Hamburgse burgerij. Opnieuw was het

Schott die probeerde een opening te vinden in de strijd, en hij begon een hand-

tekeningenactie op de Hamburgse beurs om de Opera open te houden.De uitkomst was

echter niet zeer bevredigend. Voor- en tegenstanders hielden elkaar waarschijnlijk in

evenwicht en Schott zag zich gedwongen buiten de stad naar steun voor zijn onderne-

ming te zoeken.

Hij verzocht de theologische faculteiten van Rostock en Wittenberg en hoofdpredi-

kant Mayer antwoord te geven op de vragen of een bezoek aan de Opera op zich zondig

is, of opera’s als adiaphora gezien moeten worden, en hoe de raad en de predikanten het

fenomeen zouden moeten benaderen.136 In de loop van het jaar volgden de antwoorden

van de twee faculteiten, die beide in positieve zin over de opvoering van opera’s oor-

deelden. Hun oordeel zetten de theologen kracht bij met verwijzingen naar een aantal

tekstboekjes van opera’s, die in Hamburg waren opgevoerd (zie § 6.3.4); Schott had deze

tekstboekjes met zijn vier vragen meegestuurd. Enkele passages in deze libretto’s beti-

telden zij als aanstootgevend,maar over het algemeenwerden opera’s inderdaad alsMit-

teldinge beschouwd, waarvan de opvoering alleen moest worden verhinderd als die in

morele of religieuze zin aanstootgevend zou zijn.

Begin november nam de raad het voortouw in de discussie door nu ook de Ham-

burgse predikanten om hun mening te vragen. Dit leidde tot een discussie binnen het

ministerie, waarvan de Senior – oudste en voorzitter van het ministerie – Schultz verslag

doet in zijn Diarium:

‘Ward von den Operen gehandelt. Senatus hatte 2 deputaten an H. Senioren

gesand, zu vernehmen, ob wir die Operen für ein Adiaphora hilten oder nicht; so

nicht: rationes anzuzeigen, warüm man sie nicht dülden wolte. Als war unser ant-

wort: Wir tolerirten die Operen als ein adiaphora, begehrten nur die abusen

würden abgeschafft.’137

Een meerderheid van het ministerie ging met dit besluit akkoord met uitzondering van

Winckler, die uit gewetensnood niet kon instemmen.Hij zegde toe zijn argumenten op

papier te zetten, maar leverde die vervolgens op 21 november direct bij de Hamburgse

raad en niet bij het ministerie in. Dit wekte uiteraard de woede op van zijn collega’s. Zij

besloten meteen dat de tekst van Winckler door Mayer moest worden weerlegd, die de-

ze opdracht aannam.138 Wincklerwerd na dit incident op het hart gedrukt om inhet ver-

volg bij gewetenswroeging dergelijke zaken eerst met zijn collega’s te bespreken, alvo-

rens deze in de openbaarheid uit te vechten.139
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6.3.3 Het ministerie als tweede censor (1688-1695)

Een van de hoofdkwesties die Winckler en Mayer in hun geschriften aansnijden, is de

vraag of theater zou kunnen worden gebruikt om de toeschouwer iets nuttigs bij te

brengen.Winckler begint zijn betoog opvallend genoeg met de mededeling dat hij ope-

ra’s en komedies weliswaar veroordeelt, maar voor het lutherse schooltheater, dat moet

dienen om de schooljeugd kennis van de bijbel en van de klassieken bij te brengen, een

uitzondering maakt. Dit onderscheid tussen school- en regulier theater licht Winckler

verder niet of nauwelijks toe.140 Het is in elk geval duidelijk dat hij de opvoedende func-

tie van operaopvoeringen in alle gevallen ontkent en hij hanteert daarbij een cirkelrede-

nering door opera’s te veroordelen als ijdel en nutteloos vermaak zonder lering, omdat

vermaak nu eenmaal geen lering zou toelaten.141 Ook het commerciële karakter van het

Hamburgse Operabedrijf zou het onmogelijk maken om iets deugdzaams in de Opera

te vertonen. Voor opera’s met een bijbels thema maakt hij daarbij geen uitzondering,

omdat ijdel vermaak en het woord van God niet samen kunnen gaan:

‘Werden in operenHeilige undGeistlicheMaterien gespielet, als die Erschaffung

derWelt etc: entweder in parabolen od: deutlichenVorstellungen, so sind solche re-

præsentationes gefährliche vanitäten;massen daßHeilige alsdannEitel, vergeblich

und verkleinertwird,wennman es auff eine solcheweise fürträget, die vonEitelen

Gedancken und zu einer offenbahrenKurtzweil erfundene,welches derHoch-

heyligen authorität, krafft u: Endzweck desGöttlichenWortes zuwieder: [...].’142

Over het mogelijke nut van politieke opera’s is Winckler eveneens duidelijk: bestuur-

ders keren zich voor raadgevingen beter tot God dan tot het verfoeilijke en duivelse mu-

ziektheater.143

Mayer reageerde zoals gezegd furieus op dit geschrift, dat hij als oncollegiaal beti-

telde.144 In zijn repliek verklaart Mayer de hele discussie ook eigenlijk overbodig te vin-

den, omdat hij ‘die Sache von Operen nicht so important’ vindt en zich liever concen-

treert op belangrijker zaken, zoals de zorg voor zijn gemeente.145 Niettemin is zijn

repliek zeer uitvoerig. Mayer verdedigt de opvoedende functie van het muziektheater

en wijst Winckler op zijn inconsequente redenering, door wel de opvoedende functie

van het schooltheater te benadrukken, maar die van de Opera in alle gevallen af te wij-

zen. Mayer roept de lutherse predikanten op, het gebruik van de Opera als opvoedend

instrument te propageren:

‘[...] also vertheidigen wir auch den Löbl. Zweck der Operen, daß Sie zu der Ehren

Gottes, zur Liebe der Tugend und Flucht der Laster alß auch zu einer geziemenden

Ergetzlichkeit zur auffnahme der von Gott verliehenen Gabe der vocal und Instru-

mental Music abzielen, [...].’146

De discussie tussenWinckler enMayer laat zien dat, ondanks de hoog opgelopen ru-

zie, de standpunten minder ver uit elkaar lagen, dan we op basis van de politieke onrust

die zij veroorzaakten misschien zouden vermoeden.Ondanks zijn harde bewoordingen

toont Winckler zich, evenals zijn voorbeeld Spener, uiteindelijk niet een tegenstander

van het theater als zodanig, wat mag blijken uit zijn verdediging van het schooltheater.
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Hij geloofde weliswaar in de opvoedende functie van theater,maar liet zich afschrikken

door het vermeende ‘liederlijke’ karakter van het Hamburgse muziektheater. Winckler

kiest voor onverzoenlijke bewoordingen, maar zijn argumentatie laat de mogelijkheid

open, om theater voor stichtelijke doelen te gebruiken, wat Mayer in zijn repliek dan

ook feilloos bloot legt.Men koos in hetministerie kortombewust voor een confrontatie,

wat zowel geldt voor Mayer als voor Winckler. Mayers repliek is immers weer zeer radi-

caal in de verdediging van het muziektheater, dat zelfs openlijk geloofd en gehuldigd

wordt, hetgeen veel verder gaat dan de typering van opera’s als Mitteldinge. Tijdens de

stemming over de vraag, of hetministerie akkoord kon gaanmet de visie vanMayer, ble-

ken de meningen dan ook verdeeld en de twijfelaars gingen pas akkoord nadat er grote

druk op hen was uitgeoefend: ‘wie aber dreuworte filen [...] ließen sie sich schrecken’,

schrijft Schultz in zijn Diarium naar aanleiding van de stemming.147

Met dit machtswoord was voorlopig de strijd tussen piëtisten en orthodoxen in het

ministerie weer geluwd. Al snel werden echter nieuwe twistpunten gevonden, die in de

jaren negentig van de zeventiende eeuw leidden tot de zogenaamde Priesterstreit.148 De

Operakwestie was – om met Mayer te spreken – inderdaad ‘nicht so important’ en ver-

dweennaar de achtergrond.Het besluit omdeOpera te tolereren had op langere termijn

echter wel als gevolg, dat het ministerie een stem kreeg bij de beoordeling van nieuwe

operateksten. Nog voor de discussie tussen Mayer en Winckler uit de hand liep, bood

Schott de leden van het ministerie aan, om libretto’s eerst aan hen ter goedkeuring voor

te leggen, alvorens deze werden geprogrammeerd. Hiermee wilde hij de twijfelende

predikanten waarschijnlijk overhalen om alsnog met de operaopvoeringen akkoord te

gaan.Over dit voorstel werd door de predikanten gestemd.De stemmen staakten en uit-

eindelijk werd er een ingewikkeld voorstel aangenomen, waarbij nieuwe libretto’s aan

iedere afzonderlijke hoofdpastor (in alfabetische volgorde van de namen van het betref-

fende kerspel) zoudenworden voorgelegd.Een complex enweinig efficiënt systeem,dat

waarschijnlijk niet lang gefunctioneerd heeft: ‘Es ist aber nichts daraus geworden’,

schrijft Schultz.149 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat lang niet alle tekstboekjes

in het laatste kwart van de zeventiende eeuw aan een dergelijke censuur werden onder-

worpen, hoewel een gedeelte wel degelijk de sporen draagt van kerkelijke censuur. Aan

de hand van die tekstboekjes kan meer duidelijkheid verschaft worden over de vraag,

wat de Hamburgse predikanten nu precies bedoelden met aanstootgevend misbruik en

wat voor uitwerking die kritiek had op de uiteindelijke operateksten.

6.3.4 Kritiek op Buhlerey enAbgötterey

In de geschriften naar aanleiding van de Opernstreit worden steeds twee elementen ge-

noemd die met name aanstootgevend zouden zijn en zoveel mogelijk moeten worden

geweerd: afgoderij en seksuele toespelingen.150 De theologen uit Rostock bijvoorbeeld

stellen in een antwoord op de vragen van Schott, dat opera’s mogen worden opgevoerd

‘[...] so lang man sich dabey solcher Greuel und Sünden mit Fleiß enthält/ welche

die alte Schau=Spiele der ersten Christen=heit verhast gemachet/ das ist/ der Heyd-

nischen Abgötterey/ und Unzüchtigen zur bösen Lust/ Geilheit und unzimlichen

Reden reitzenden Worte und Gebärden/ [...].’151
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Om hun kritiek op deze zaken te illustreren, verwijzen zij naar twee tekstboekjes die

Schott hun ter beoordeling had toegestuurd: ALCESTE (1680) en THESEUS (1683), beide

vertalingen uit het Frans naar Quinault.Deze Franse opera’s konden de toets der kritiek

van de Rostocker theologen niet geheel doorstaan en zij stellen vast na lezing van beide

vertalingen:

‘[...] daß je in einem oder anderen derselben woll etwas mag hinein gerücket seyn/

welches besser außgelassen gewesen wäre/ absonderlich in denen beyden aus dem

Frantzösischen übersetzten Stücken/ Theseus und Alceste genandt/ die Vorstel-

lung der heidnischen Götzen und unterschiedlicher Buhlereyen; Und wan solches

die HHn. Prediger zu rechter Zeit und auff gebührende Art [...] erinnert hätten/

könnten Wir Ihnen darunter nicht unrecht geben.’152

In de laatste zin vindenwe een kleine handreiking aan de critici van deOpera: als er van-

af de Hamburgse kansels kritiek zou zijn geuit op aanstootgevende passages, zoals die

in de genoemde libretto’s te vinden zijn, dan zou dit de betreffende predikanten niet

kwalijk genomen mogen worden, aldus de Rostocker theologen.

Welke passages hier nu precies bedoeld zijn, wordt duidelijk uit de sporen van cen-

suur, die de latere drukken van deze twee opera’s vertonen.153 In de derde druk van THE-

SEUS is een korte passage verwijderd, waarin de goden om hulp worden geroepen met

de woorden: ‘Ach ihr Götter! / Steht uns bey / Ach welch ein Wetter! / [...] / Ach/ ihr Göt-

ter/ Steht uns bey!/ / Ist kein Erretter / Der mich befrey!’154 Deze verwijdering is begrij-

pelijk in het licht van de kritiek op afgoderij in de Opera. Anderzijds lijkt de censuur

hier ook enigszins willekeurig. De ‘heidense’ proloog bij deze opera, die in de tweede

druk nog werd toegevoegd, en waarin de goden Mercurius, Apollo, Venus, Ceres, Bac-

chus, en Mars zelf als personages optreden, werd in de derde druk ongemoeid gela-

ten.155 Deze inconsequentie in de toegepaste censuur vertoont ook het libretto HANNI-

BAL (1681). In een latere druk van dit stuk werd een verwijzing naar ‘der grosse Jupiter’

vervangen door de algemenere typering ‘des Himmels Macht’, terwijl elders in het stuk

godennamen ongewijzigd bleven.156

De vertaler van Alceste, de componist en tekstschrijver Johann Wolfgang Franck,

wendt zich in het ‘Vorbericht’, dat werd gepubliceerd in de derde druk van het libretto

(omstreeks 1696/1697), tot de critici van heidense goden op het toneel:

‘Ferner hat man nicht undienlich zu seyn erachtet/ wegen der Heydnischen Götter/

die in dieser Opera hin und wieder vorkommen/ ein und anders zu erinnern/ in-

dem etliche der Meynung seyn/ das man vermöge Exod. 23. v. 13. der Heydnischen

Götter nicht einmahl gedencken/ viel weniger dieselbigen auff einen öffentlichen

Schauplatz aufführen solte.’157

Het iswaarschijnlijkdatFranckzichhiervooral totdekritischepredikantenricht,gezien

de verwijzing naar het eerste gebod, geen vreemde goden te dienen. Hij verdedigt zijn

keuze om heidense goden op te voeren met een verwijzing naar de bijbel,waarin vreem-

de goden en ‘ihren falschen Gottesdienst’ immers wel degelijk beschreven worden. Als

deze goden in de bijbel zelf wel voorkomen, waarom zou dit voor het toneel dan verbo-

den zijn?, vraagt Franck zich af.158 Hij reageert waarschijnlijk zo fel op de kritiek van
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‘Schwachen und Unverständigen’ omdat hij in deze derde druk inderdaad heeft moeten

toegeven aan hun bezwaren tegen het theater en om die reden ‘unterschiedliche Re-

dens=Arthen’ heeft moeten veranderen. De grootste verandering betreft echter niet de

‘heidense inhoud’ van het librettomaar het lied ‘Mein Brautle’, gezongen door de Lustige

Person – hier Rochas genaamd. Het was gebruikelijk om een dergelijke komische figuur

toe te voegen, zodat een vertaling ook bij de Hamburgers in de smaak viel. Franck zelf

verklaart voor deze aanpassing te hebben gekozen, ‘nicht vormorose und stoische Köpf-

fe/ sondern vor Leute die einen zuläßigen Schertz lieben.’159 Inde gecensureerde editie is
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hetmerendeel vande intermezzo’smetdekomische figuurgewoongehandhaafd.Alleen

het genoemde lied ‘Mein Brautle’ is verwijderd uit het eerste bedrijf, waarschijnlijk om-

dat hier toespelingen opde buitenechtelijke liefde gemaaktworden.160 In het genoemde

librettoDerGlücklicheGrosz=VezierCARAMUSTAPHA (1686)metmuziekvanFranck,zijnde

teksten van de komische figuur in een latere druk eveneens gewijzigd,maar hier zijn de

wijzigingen nogminder ingrijpend dan in de gecensureerde tekst van ALCESTE.161

Naast seks en afgoderij beschouwden de predikanten verwijzingen naar de hel als

aanstootgevend, zoals blijkt uit aanpassingen van het bijbelse libretto LAGIERUSALEM-

ME LIBERATA (1694). Een aantal tekstboekjes bevat overgeplakte passages van de eerste

druk, veelal passages met verwijzingen naar de hel. Bijbelse opera’s zijn over het alge-

meen echter ongecensureerd zijn gebleven.Alleen inCAINundABEL,Oder der verzweifelnde

Bruder=Mörder (1689)zijnwijzigingenaangebrachtenwerdenGodendeduivelvervangen

door allegorische personages, respectievelijk door de ‘Göttliche Liebe’ en ‘Hochmuth’.

Onder Hamburgse critici bestond er weliswaar een algemene afkeer van bijbelse opera’s,

zoalsweookbijWinckler zagen,maarogenschijnlijkhaddendepredikantenmetdeze li-

bretto’s toch minder moeite dan met operateksten die waren gebaseerd op een ‘wereld-

lijk’ thema. Dit blijkt ook uit de reactie van de Rostocker theologen naar aanleiding van

een tweetal stukkenmet een bijbelse stof (Die Liebreiche/DurchTugendund Schönheit Erhöhe-

te ESTHER [1680] enDieMacchabaeischeMutterMit Ihren Sieben Söhnen [1679]):

‘Zwar möchte wol jemand vermeinen/ daß auch geistliche Biblische Geschichte

nicht solten auff dem Theatro præsentiret werden/ damit nicht Gottes Wort zum

Schau=Spiele/ oder Æfferey gedeye: [...] Und finden Wir auch diese/ so Uns zuge-

sandt worden/ nicht also eingerichtet zu seyn/ daß man sich derhalben zu Be-

schweren/ oder etwas der reverentiæ Religionis Christianæ unanständliches darin

zu notiren Ursache habe.’162

De theologen uit Wittenberg gaan zelfs nog een stap verder. Zij illustreren het morele

nut van hetmuziektheater aan de hand van deze bijbelse opera’s, omdat eenComicus (ko-

mediant) de bijbelse verhalen voor een breder publiek toegankelijk kan maken, door die

verhalen ‘in anmuthige und erbauliche Comœdien, und Singe=Spiele’ te vertonen.163

Over dit thema van de bijbelse opera zullen de meningen binnen het Hamburgse

ministerie sterk verdeeld geweest zijn. Voorstanders onder de predikanten vonden in

dit genre het bewijs voor de mogelijkheid in de Opera iets leerzaams te vertonen, terwijl

critici in diezelfde bijbelse stukken al snel godslasterlijke zaken gevonden zullen heb-

ben. Winckler verwierp als gezegd elke opera, zonder uitzondering. Een predikant als

Elmenhorst daarentegen vervaardigde zelf bijbelse libretto’s en was een groot voorstan-

der van dit medium, om het publiek kennis van de bijbel bij te brengen.164 Het lijkt om

die reden enigszins onwaarschijnlijk dat de pachters van de Opera in de jaren van de

Opernstreit bewust bijbelse opera’s programmeerden om de Hamburgse predikanten

gunstig te stemmen.165 Bijbelse opera’s zullen door de Hamburgse predikanten onge-

moeid zijn gelaten, niet omdat deze bij hen algemeen waardering vonden, maar omdat

de meningen over dit genre – meer nog dan over de Opera an sich – te ver uiteen lagen.

Ditwil echter niet zeggen dat andere vermeende uitwassen vanhetOperabedrijf wél

door de gezamenlijke Hamburgse clerus werden aangepakt. De verdeeldheid binnen

het ministerie maakte de positie van de predikanten zwak. Het ingewikkelde voorstel
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ten aanzien van de censuur van tekstboekjes laat zien dat hetministerie niet in staat was

zijn kans te grijpen en directe invloed op het toneelrepertoire uit te oefenen. Als het

door Schultz beschreven systeem ooit gewerkt heeft, dan kan dit nooit tot grote tekst-

wijzigingen geleid hebben, omdat deze immers door elke predikant afzonderlijk be-

oordeeld moesten worden. Deze onmacht van het ministerie om ten aanzien van de

Opera met één stem te spreken maakte dat er in Hamburg nooit concrete voorwaarden

verbonden zijn aan de thematiek van de libretto’s.Het aanbod van Schott, de tekstboek-

jes aan een ‘vrijwillige’ kerkelijke censuur te onderwerpen, was weliswaar een keerpunt

in de Opernstreit en heeft het voortbestaan van het instituut veiliggesteld, maar de pre-

dikanten waren niet in staat om Schotts aanbod ook daadwerkelijk te gebruiken en op

langere termijn hun stempel op het Hamburgse toneelrepertoire te drukken.

6.3.5 Gesodemieter met komedianten (1694-1729)

Nahet schisma van 1688 speelde de kwestie van deOpera binnenhet geestelijkeministe-

rie geen rol van betekenis meer. De predikanten waren zelfs nauwelijks nog bereid het

thema aan te roeren en zichmet een eventuele klacht overmisbruik vanhetmuziekthea-

ter tot de raad te wenden. Een van de weinige klachten dateert van 1694 toen de predi-

kanten aanstootgevende optredens in deOpera door Italiaanse komedianten bespraken.

Een ruzie tussen Schott en Jacob Kremberg, die op dat moment de Opera pachtte, leidde

tot een financiële crisis van het Hamburgse muziektheater (zie § 7.3.2). Kremberg pro-

beerde door optredens van buitenlandse komedianten de kosten te drukken en toch nog

publiek aan te trekken. Schott achtte deze optredens in strijd met de doelstellingen van

het door hem opgerichte muziektheater, dat toch in eerste instantie bedoeld was als een

eerzaam vermaak voor de gegoede Hamburgse burgerij en niet als eenvoudig volksver-

maak. Schott was echter gebonden aan een contract met Kremberg over het gebruik van

het Operagebouw.Hij zag zich omdie reden gedwongen de operatraditie, die inmiddels

alweer zestien jaar oud was, op een andere manier voort te zetten en liet opera’s in het

Drillhaus opvoeren.De predikanten gingen nietmet deze opening van een tweede thea-

ter in de stad akkoord en Schottmoest zijn onderneming tijdelijk in deHamburgse dom

huisvesten, die immers onder Zweeds en niet onder Hamburgs toezicht viel.166 Voor de

artistieke leidingvanditprojectwerdJohannSigismundKusser (Cousser) aangetrokken,

die daarvoorwerkzaamwas als hofcomponist in Brunswijk-Wolfenbüttel.

Deze ondernemingwas eennoodsprong van Schott, die veel liever hetOperagebouw

bij de Gänsemarkt weer in gebruik had genomen. Schott, die inmiddels dacht te weten

hoe de Hamburgse predikanten benaderd moesten worden, zond daarom Kusser naar

het geestelijk ministerie met de mededeling dat in de Opera Italiaanse komedianten op-

traden. Dergelijke rondtrekkende toneelgezelschappen hadden een slechte reputatie en

Kusser buitte dit gegeven in het belang van Schott uit, om Kremberg bij de predikanten

zwart te maken. In een vergadering van het ministerie werd een brief van Kusser be-

sproken waarin deze beschreef

‘[...] wie schändlich die Italianer neulichst die Comoedien auch ein genannet Pecca-

torum agiert, und die sodommieterei fürgestellet. In unsern Opern sollen auch

schändl. sachen vorgehen, welches ferne zu erkündigen man auf sich nahm unter-

deßen diese materien bis auff künfftigen Conventus ausstellte.’167
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Onduidelijk blijftwat voor schandelijke zakende predikanten bedoelden en al helemaal

wat voor sodommietereide komedianten in deOpera vertoonden.Het optreden van de ko-

medianten zal in elk geval van korte duur zijn geweest want in de volgende week kwam

het tot een geheel andere aanklacht van de predikanten ten aanzien van optredens in de

Opera. Schultz maakt op 6 december in zijn Diarium melding van nachtelijke operaop-

voeringen naar aanleiding van de verjaardag van Christoph Graf Bielcke. Bielcke had in

voorgaande jaren ook al zijn verjaardag indeOpera gevierd,maar toenwas die gebeurte-

nis, voor zover bekend, niet besproken in de vergadering van het ministerie.168 De

kwestie rond de Italiaanse komedianten vestigde de aandacht van de predikanten weer

even op de Opera,maar zonder dat er daadwerkelijk stappen werden ondernomen in de

richtingvande raad.Nietteminwerddeafkeer tegenvermeendeuitwassendoorveelpre-

dikanten gedeeld,want dit keerwas het voor het eerstMayer, zoals inmiddels bekendde

belangrijkste verdediger vandeOpera binnenhetministerie,die vanaf dekansel zijn on-

genoegen over in het bijzonder de avondlijke opvoeringen in deOpera uitsprak.169

Enige jaren na de kwestie van de Italiaanse komedianten deed zich in 1697 een nieu-

we affaire voor, dit keer rond de veertienjarige zangeres Christina Charlotta Buxberg,

die door een Operabezoeker zou zijn verkracht, waarna Schott uit angst voor moeilijk-

heden haar contract had beëindigd. De moeder van het meisje – zelf toneelspeelster –

bestookte de raad hierop met brieven over het misbruik van haar dochter, waarna de be-

lager van Christina werd veroordeeld.170 In de vergaderingen van het ministerie kwam

deze zaak aan de orde. Uiteraard spraken de predikanten schande van deze affaire en

zelfs de gematigde Schultz was furieus over het voorval. Hij schreef in zijnDiarium: ‘Ich

habe noch nicht gesehen, das von Opern und Comoedien was gutes komme.’171 Schultz

besloot naar aanleiding van de kwestie vanaf de kansel te waarschuwen voor de verder-

felijkheid van het muziektheater.172 De reputatie van Schott en zijn onderneming liep

door de hele kwestie een flinke klap op.Om zich te verdedigen ondernam Schott dezelf-

de stap als in 1688 en vroeg geleerden om hun mening. De juridische faculteit van Halle

werd dit keer om raad gevraagd, ondermeer over de kwestie met de komediante, maar

ook over de toelaatbaarheid van operaopvoeringen in het algemeen. De reactie uit het

piëtistische Halle was op dit laatste punt gematigd positief. De juristen eisten voorzich-

tigheid, met name waar het zou gaan om ‘Liebes- und andere Gedichte’, die bij jonge

toeschouwers al snel ‘böse sündliche Lüste’ zouden opwekken, maar wezen de Opera

niet af.Opvallend is de kritiek op het genre van de bijbelse opera, die volgens de juristen

‘eine profanation Göttlichen Nahmens’ zou veroorzaken.173 Helaas is onbekend wat de

status van deze raadpleging geweest is, of de antwoorden überhaupt openbaar zijn ge-

maakt en op wat voor wijze ze in de Buxberg-affaire een rol hebben gespeeld.

Hierna bleef het opnieuw lange tijd stil rond de Opera. Alleen in politiek onrustige

tijden drongen de predikanten aan op maatregelen. In 1705 bijvoorbeeld, toen de stad

geteisterdwerd door oproer, vroeg hetministerie de raad en het college van ouderlingen

om diverse vormen van vermaak – zoals opera’s – ‘sonderlich zu diesen trübseligen Zei-

ten nicht zu toleriren.’ De predikanten gaven de raad te kennen dat, bij een besluit om

de Opera open te houden, het ministerie ‘sein Ampt thun müsse’, waarmee zij hoogst-

waarschijnlijk een openlijke afstraffing van raad en ouderlingen vanaf de kansel be-

doelden.174 Een dergelijk risico kondende raadsledenniet nemen, bang als zij waren dat

het conflict zich in zo’n situatie naar de straten van Hamburg zou verplaatsen. De raad

besloot daarom tot een sluiting van de Opera.175 In 1708 trokken keizerlijke troepen
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Hamburg binnen omorde op zaken te stellen.176 Hetministerie vroeg de raad in haar ei-

gen belang om voorzichtigheid als zij de Opera weer wilde openen, omdat de hervatte

opvoeringen in de Opera – als vermaak voor de Hamburgse rijken – door den gemeine ge-

makkelijk als aanstootgevend beschouwd konden worden.177 Het ware beter, aldus de

predikanten, dat de raad zou wachten tot de keizerlijke troepen Hamburg weer hadden

verlaten en de rust in de Hanzestad was weergekeerd.178

Het ministerie wierp zich op deze manier op als belangenbehartiger van het volk en

daarmee van de oproerige fractie in de Bürgerschaft, maar anders dan in de jaren tachtig

van de zeventiende eeuw speelden de operaopvoeringen in de krachtmeting tussen de

raad en het ministerie slechts op de achtergrond een rol. De strategie van het ministerie

had succes en de heropening van de Opera werd inderdaad uitgesteld tot de rust in de

stad was weergekeerd. Na het faillissement van de pachter Sauerbrey en de daaropvol-

gende sluiting van de Opera deed zich in februari 1718 eenzelfde situatie voor. Opnieuw

was het onrustig in de stad. Een ruzie over het zogeheten Priesterreglement zorgde voor

oplopende onenigheden tussen de raad en de Bürgerschaft. Een ingrijpen van de keizer

dreigde en ‘wegen ietziger bedruckten Zeit’ verzocht het college van ouderlingende op-

voeringen door komedianten en marionettenspelers te verbieden en, zolang de politie-

ke spanningen nog voortduurden, ook de Opera gesloten te houden.179 De erven Schott

werden hierdoor gedupeerd en vroegen in oktober 1718 om heropening, maar moesten

nog een maand wachten voordat de raad hiermee kon instemmen.180

DeOperakwaminde jarennadezeheropening totdedefinitieve sluiting in 1738niet

meer door klerikale kritiek in opspraak. Alleen toneelopvoeringen van komedianten

kondennogopkritiek vandepredikanten rekenen.De raadwasdanookvoorzichtigmet

optredens van dergelijke komedianten in de Opera. In 1722 leidde dit tot een verbod op

de vertoning vankomedies in deOpera,die vaak verbandhieldenmet gastoptredens van

komedianten.Alleenmet speciale toestemming vande raadmochten er nogkomedies in

het muziektheater vertoond worden.181 Het ministerie hield ondertussen ook de optre-

dens van rondtrekkende gezelschappen buiten de Opera nauwlettend in de gaten, zoals

indezomervan 1729, toenhetministerieklaagdeover aanstootgevendeopvoeringenvan

marionettenspelers, diemet Pinksteren hadden plaatsgevonden.182

Oorlog en oproer bedreigden de stad niet langer en boden de predikanten niet de

mogelijkheid om de raad tot een tijdelijke sluiting van de Opera op te roepen. De

kwestie rond de Italiaanse komedianten en de Buxberg-affaire waren incidenten en ze-

ker niet illustratief voor de positie van de Opera in de jaren na de Opernstreit. De Opera

was inmiddels een gevestigd instituut en ook de kritische predikanten binnen het mi-

nisterie zagen in dat er op dat terrein weinig meer te veranderen was.

6.4 Excursie: Klerikale theaterkritiek – van Bremen tot Brunswijk

6.4.1 Theaterverboden in andere steden

Uit de voorgaande paragrafen zal duidelijk geworden zijn dat in de jaren 1675-1750 de

Amsterdamse en Hamburgse predikanten er veel waarde aan hechtten, het bestaans-

recht van het stedelijke theater met enige regelmaat ter discussie te stellen. Een deel van

de Amsterdamse kerkenraad en het Hamburgse ministerie pleitte zelfs voor een defini-
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tieve sluiting van het theater. De belangen van andere groepen in de stedelijke samenle-

ving waren in de ogen van de stadsbestuurders echter te groot om toe te geven aan die

wens en het theater voor langere tijd of zelfs definitief te sluiten. Het meest kenmer-

kend voor de situatie in Amsterdam en Hamburg is niet zozeer het verzet van de predi-

kanten op zich, maar veeleer de grote steun voor het theater van andere stedelijke insti-

tuties dan de kerk die hier tegenover stond. In andere steden bleven pogingen om

theateropvoeringen te organiseren namelijk kansloos, omdat de stedelijke overheid en

andere stedelijke instituties de strijd met de clerus niet aandurfden, of deze eenvoudig-

weg verloren. In deze paragraaf zal een viertal van deze steden kort aan de orde komen:

Utrecht, Groningen, Den Haag en Bremen.Hierna zal worden stilgestaan bij de invloed

van klerikale theaterkritiek op het (hof)theater in de territoriale (residentie)steden183

Berlijn, Brunswijk en Halle.

Gisbertus Voetius (1589-1676) was de leidsman van de orthodox-gereformeerden in de

Republiek en werkzaam als predikant en hoogleraar in Utrecht. De invloed van Voetius

op het kerkelijke, politieke en intellectuele leven van de stad was groot. Binnen de

Utrechtse kerkenraad bestond er een meerderheid van voetianen ten opzichte van een

kleinere groep coccejanen (zie § 2.1.2). Utrecht was het centrum van wat de ‘nadere re-

formatie’ wordt genoemd, een bevindelijke richting binnen het calvinisme die een ster-

ke nadruk legde op de praxis pietatis, de levensheiliging. De Utrechtse kerkenraad ver-

zocht de Utrechtse vroedschap paal en perk te stellen aan allerlei vormen van vermaak

in het openbare leven, door middel van de zogeheten ‘reformatierequesten’.184 De pre-

dikanten vroegen de vroedschap ommaatregelen te nemen tegen katholieken en doops-

gezinden en meer oog te hebben voor de ‘nadere reformatie der zeden’, zoals een stren-

ge naleving van de zondagsheiliging.185

Een van de aanstootgevende zaken waaraan een einde moest komen, waren de op-

tredens van komedianten in de stad Utrecht. In 1662 wendde de kerkenraad zich tot de

vroedschap met het verzoek om voortaan geen ‘Commediën, Tragoediën of Koordedan-

sers en diergelijke ligtvaardigheden’ op de jaarmarkten of bij andere gelegenheden toe

te staan.186 De predikanten hadden succes met hun verzoek en voorlopig zou de vroed-

schap aan toneelspelers geen toestemming meer verlenen. De onderhandelingen over

het einde van de Spaanse Successieoorlog die vanaf 1711 in Utrecht plaatsvonden, deden

de Utrechtse stadsbestuurders echter terugkomen van dit besluit uit 1662. De onder-

handelaars wensten in Utrecht vermaakt te worden met toneel en de vroedschap stem-

de in met die wens. Deze kwestie leidde tot de veelbeschreven Utrechtse toneelstrijd,

waarmee een ernstig conflict tussen de kerkenraad en de vroedschap was geboren. De

belangrijkste verdediger van het theater was de hoogleraar Pieter Burman, die met zijn

bekende Redenvoering voor de Comedie uit 1711 de strijd aanging met de theatervijandige

Utrechtse clerus.187

Een ander bolwerk van calvinistische rechtzinnigheid in de Republiek was Gronin-

gen. Evenals deUtrechtsewist deGroningse kerkenraad zich lange tijd in zijn afwijzing

van het theater volledig gesteund door de stedelijke politiek. Rond het begin van de ze-

ventiende eeuw strandden de eerste pogingen van ondermeer Groninger studenten en

een rondreizend toneelgezelschap om in de stad toneelopvoeringen te verzorgen op een

afwijzende houding van het Groningse stadsbestuur.188 In 1659 wilden Haagse toneel-

spelers de stad bezoeken om er toneelopvoeringen te organiseren ter ere van het huwe-
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lijk van de dochter van Frederik Hendrik. De kerkenraad richtte zich hierop tot de bur-

gemeesters en wist de voorstellingen te blokkeren, zodat de inmiddels gearriveerde to-

neelspelers weer naar Den Haag terug mochten keren.189

Het Groningse theaterverbod hield niet op bij de stadsgrenzen. In 1683 verbood de

stedelijkemagistraat zijn inwoners het bezoek aan toneelvoorstellingen die even buiten

de stadspoorten plaatsvonden. De moeizame relatie tussen het Groningse stadsbestuur

en de zogenaamde Ommelanden, die samen met de stad het gewest Groningen vorm-

den, lag ten grondslag aan deze maatregel.190 De toneelkwestie werd gebruikt om dit

conflict verder op de spits te drijven. In de loop van de achttiende eeuw vond er evenals

in Utrecht een omslag plaats en langzaam maar zeker veranderden de stedelijke be-

stuurders hun theatervijandige koers.191 In 1728 werd er voor het eerst toestemming ge-

geven voor een reeks toneelopvoeringen, verzorgd door acteurs van de toneeltroep van

Van Rijndorp. Ondanks protesten van de kerkenraad, zouden toneelspelers met enige

regelmaat Groningen bezoeken, waarbij de opbrengsten ten goede kwamen aan de dia-

conie. Pas in 1769 volgde een formeel besluit dat toneelvoorstellingen toestond.192

In Den Haag waren de predikanten minder succesvol met hun oppositie tegen het

stedelijke theater. In verband met de aanwezigheid van een groot aantal ambassadeurs

in Den Haag, zag het stadsbestuur zich wel gedwongen toneelopvoeringen toe te staan.

De vele verzoeken van de kerkenraad om komedianten te weren, hadden op lange ter-

mijn weinig effect. Al vanaf 1605 traden met enige regelmaat Engelse en Franse toneel-

troepen op in Den Haag en in 1660 opende Jan Baptist van Fornenbergh de deuren van

zijn ‘Haagsche Schouwburg’. Incidenteel zullen de predikanten bepaalde opvoeringen

wel hebben weten te dwarsbomen. Ondanks het tamelijk instabiele karakter van de el-

kaar in rap tempo opvolgende Haagse theaterondernemingen, wisten zij echter niet te

verhinderen dat het theater zich een vaste plek in het Haagse culturele leven verover-

de.193 De geringe invloed van de Haagse predikanten op het plaatselijke theaterleven

heeft ook te maken met de bijzondere gezagsverhouding in Den Haag. Binnen het vroe-

gere grafelijke gebied, waaronder bijvoorbeeld het Buitenhof viel, besloot het Hof van

Holland over de toelaatbaarheid van theateropvoeringen.194 Op het Hof van Holland

had de Haagse clerus uiteraard nog minder grip dan op de eigen magistraat.

In de jaren dertig van de achttiende eeuw trokken het Hof van Holland en de burge-

meesters een lijn en werden op verzoek van de predikanten toneelopvoeringen in heel

Den Haag verboden.195 Dit verbod ging in nadat de kerkenraad in 1732 gewezen had op

de ‘jeegenwoordige hacchelijke Conjuncturen’ – waarmee zij verwezen naar oorlogs-

dreiging en de paalwormplaag –, omstandigheden die de burgemeesters en het Hof van

Holland verplichtten om alle ijdelheden te weren en zo de toorn van God af te wen-

den.196 Ook een verzoek van de theaterondernemer Johannes Thesing om in 1735 het

theater aan deCasuariestraat te heropenen,wezen de burgemeesters omdiezelfde reden

af.197 In 1739 besloten burgemeesters in samenspraak met het Hof van Holland boven-

dien allerlei ‘buitensporigheden’ op de kermis te verbieden, zoals nachtelijke toneel-

voorstellingen en ‘het vertoonen van Bijbelstukken en verhandelen van Bijbelstoffen op

de Comeedie.’ De komedianten die gedurende de jaarmarkt wilden optreden, werden

verplicht om voorafgaand aan de voorstellingen een lijst met de op te voeren toneel-

stukken te overhandigen aan de baljuw, zodat de magistraat zonodig kon ingrijpen.198

Voor veel inwoners van Den Haag gingen deze strengere eisen ten aanzien van to-

neelvoorstellingen gedurende de jaarmarkt een stap te ver. De jaarmarkt leverde veel
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Hagenaren economisch voordeel op en de toneelopvoeringen fungeerden daarbij als een

van de belangrijkste publiekstrekkers.199 Een jaar later besloten de burgemeesters daar-

omdemaatregelen van 1739weer in te trekken.De predikantenwarenwoedend over dit

besluit om ‘de God-ont-eerende en tot alle godlosheid aanleidinge geevende Spelen en

komedien’ toe te staan, hetgeen ook nog eens in strijd was met de wil van het Hof van

Holland, dat wel aan het besluit van 1739 vasthield.200 De burgemeesters hielden echter

voet bij stuk en ook in de volgende jaren stelden zij zich steeds toleranter op inzake to-

neelvoorstellingen. In 1742 kreeg eerder genoemdeThesing officieel toestemming ‘fran-

sche Comedien’ in zijn theater aan de Causariestraat te vertonen.201 Zijn verzoek werd

ondersteund door een groep hooggeplaatste personen, waaronder veel diplomaten. In

1743 klaagden de predikanten over deze toneelopvoeringen, maar opnieuw tevergeefs.

De burgemeesters waren wel zo beleefd om aan te geven dat zij hun zorgen deelden,

maar uiteindelijk moesten zij toch toegeven aan de wens van diplomaten en edellieden,

om de toneelopvoeringen aan de Casuariestraat te hervatten.202

De successen van de Haagse kerkenraad waren van korte duur. De bestuurders van

Den Haag en het Hof van Holland konden er niet omheen, dat Den Haag als politiek

centrum van de Republiek een geëigend tijdverdrijf moest bieden aan hooggeplaatste

lieden.

Een Duitstalige stad die zich in religieus opzicht goed laat vergelijken met orthodox-

calvinistische steden als Utrecht en Groningen was Bremen. Anders dan het nabijgele-

gen Hamburg had de Hanzestad Bremen zich tijdens de reformatie bekeerd tot het cal-

vinisme. Het geestelijke ministerie van Bremen werd vanaf 1577 gedomineerd door

calvinistische predikanten en in de jaren tachtig van de zestiende eeuw zou het calvi-

nisme als officiële geloofsrichting in de stad worden erkend.203 Het zou echter enige de-

cennia duren voordat het theater in Bremen mikpunt werd van kritiek uit kerkelijke

hoek. In het Bremer raadhuis werden tot die tijd toneelopvoeringen verzorgd, evenals

in een in onbruik geraakte kapel.204 Deze opvoeringen betroffen hoofdzakelijk school-

theater, gespeeld door scholieren. In 1632 klaagde het geestelijke ministerie voor het

eerst over deze theateropvoeringen in het raadhuis, die nu niet door scholieren maar

door komedianten van buiten de stad werden verzorgd, hetgeen de predikanten duide-

lijk te ver ging. De opvoeringen werden in 1651 vanwege aanhoudende kritiek uit ker-

kelijke hoek verboden.205

Ondanks dit verbod zijn er in de kronieken herhaaldelijk verwijzingen naar theater-

opvoeringen te vinden,met name vanaf de jaren zestig van de zeventiende eeuw.De pre-

dikanten waren kennelijk niet volledig in hun opzet geslaagd om het theater definitief

uitdestadteweren.Zeondernamenin1695eennieuwepoging,toendestad innavolging

van Hamburg kennismaakte met een nieuw theaterfenomeen: de opera. Een kapel-

meester genaamdKreienberg (metwiewellichtde eerdergenoemdeKrembergwordtbe-

doeld, zie § 6.3.5 en 7.3.2) kreeg voor een korte periode toestemming voor de vertoning

vanopera’s.206Depredikantendedenvervolgenshunbeklag ende raadbeloofdeuit haar

middentweedirecteurenaantestellen,die toezichtopdeOperazoudenhouden.DeOpe-

ragingechter al sneldoor financiëleproblemen tenonder.NadezekleineOpernstreitwer-

den nieuwe verzoeken voor het opvoeren van toneelstukken stelselmatig afgewezen.

Evenals inGroningenprobeerdehetBremerstadsbestuurookbuitendestadsgrenzento-

neelopvoeringen te beletten. In 1718 vonden er in de buurt van Bremen theateropvoerin-
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gen plaats. Hierop besloot de raad een ieder te arresteren die betrapt werd op het distri-

bueren of aanplakken vande aankondigingsbiljetten.Gedurendede eerste decennia van

de achttiende eeuw was er in Bremen onder invloed van het opkomende piëtisme geen

plaats voor theateropvoeringen.

Omstreeks Pasen 1745 organiseerde een theatertroep theatervoorstellingen in de

omgeving van Bremen, omdat de troep niet in de stad zelf mocht spelen. Naar aanlei-

ding van die opvoeringen klaagde het ministerie bij de raad. Deze beloofde dat er in de

stad zelf geen opvoeringen zouden plaatsvinden maar dat optredens buiten de stad he-

laas niet konden worden verboden.207 Een intendant van het hertogdom Hannover –

waartoe ook de domvanBremen en enkele percelen in ennabij de stad behoorden –nam

het op voor de toneelspelers en bood hen aan op Hannovers territorium binnen de stad

op te treden.Dit plaatste de raad voor een moeilijk dilemma, zeker toen deze toneelspe-

lers de mogelijkheid werd geboden ter plekke een staand theater te bouwen. Om een

conflict met het machtige Hannover te vermijden, besloot de raad uiteindelijk toch to-

neelopvoeringen binnen de stadsgrenzen toe te laten. In overleg met de toneelspelers en

het ministerie werd door de raad deze toestemming verleend op voorwaarde dat er geen

gelegenheidsopvoeringen voor de stadsbestuurders zouden plaatsvinden en de toneel-

spelers zich tot wereldlijk theater zouden beperken; bijbelse stukken waren dus niet

toegestaan. In ruil voor deze toezeggingen beloofde het ministerie niet tegen de toneel-

opvoeringen te preken.208 In januari 1746 verlieten de komedianten, uiteraard tot op-

luchting van de predikanten, de stad.

Uit deze gebeurtenissen omstreeks 1745 blijkt de algemeen gedeelde afkeer van het

theater, zoals die zowel onder de predikanten als de stadsbestuurders van Bremen leef-

de. Alleen politieke druk van buiten de stad maakte uiteindelijk theateropvoeringen

mogelijk. Anders dan in Utrecht en Groningen bleef het verzet van de raad en predi-

kanten tegen het theater ook in de tweede helft van de achttiende eeuw bestaan.209 The-

ateropvoeringen vonden alleen plaats als het stadsbestuur daartoe werd gedwongen,

bijvoorbeeld toen Hannoverse troepen in 1762 de stad bezetten en edellieden van buiten

de stad theateropvoeringen organiseerden. Pas tegen het einde van de achttiende eeuw

gingen de raadsleden overstag en werd er een staand theater in de stad opgericht.210

6.4.2 Piëtistische theaterkritiek in territoriale steden

Halle, het centrum van het lutherse piëtisme, bezat in de late zeventiende eeuw een

bloeiende hofopera. Zonder twijfel waren deze opvoeringen aan het hof vanAugust van

Saksen een doorn in het oog van de piëtisten binnen de Hallese clerus, maar deze had-

den eenvoudigweg niets te zeggen over het culturele leven aan het hof en van hun af-

wijzende houding hoefde de hertog zich dan ook niets aan te trekken. In 1680 kwam

Halle onder Brandenburgs bestuur te staan en het hoftheater verdween samen met de

hertogelijke residentie uit de stad.Twee andere theatertradities bleven echter bestaan in

Halle, namelijk die van de rondtrekkende toneeltroepen en het schooltheater.

De piëtisten in Halle probeerden ook hieraan een einde te maken en vanaf 1696

richtten zij zich regelmatig tot de Brandenburgse keurvorstmet het verzoek omhet the-

ater helemaal uit de stad te weren.211 De keurvorst weigerde een verbod uit te vaardigen

en verwees de predikanten naar de stedelijke magistraat, die een antwoord zou moeten
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geven op de vraag of theateropvoeringen aanstootgevend zijn. In 1702 kwam het tot een

verbod, na aanhoudende verzoeken van predikanten en theologen aan de keurvorst.

Twee jaar later kwam hij alweer op dit besluit terug en bezocht een aantal theatertroe-

pen de stad.212 Aan het hof in Berlijn bestond er in die jaren een bloeiend theaterleven.

Frederik i (vanaf 1701 koning in Pruisen) en diens echtgenote waren grote theaterlief-

hebbers. De uitkomst van het Hallese theaterdebat tussen predikanten, theologen en

magistraat werd uiteindelijk beslist door de koning, die als theaterliefhebber zeker niet

vanzelfsprekend de kant van de clerus koos. Anderzijds had de koning een grote sym-

pathie voor het piëtisme, wat een mogelijke verklaring is voor zijn besluiteloosheid in-

zake de theaterkwestie.

Frederiks opvolger Frederik Willem i, die in 1711 de troon besteeg, hing in tegen-

stelling tot zijn lutherse voorgangers het calvinisme aan. Dit verhoogde waarschijnlijk

ook zijn afkeer van uiterlijke pracht en praal, zodat van het bloeiende Berlijnse hofleven

onder zijn vader Frederik i weinig meer over bleef. De koning ontsloeg de Franse kome-

dianten aan het hof en enige tijd later hief hij ook de koninklijke kapel op. Het hof-

theater verdween daarmee uit Berlijn en bezoeken van komedianten aan de stadwerden

gebonden aan strenge voorwaarden.213 Uitzonderingen maakte de koning echter voor

theateropvoeringen van toneeltroepen die onder koninklijke bescherming stonden, zo-

als de theatertroep van von Eckenberg, die in 1733 zonder probleem in de stad mocht

spelen.214 De afwijzende houding van Frederik Willem i ten opzichte van het theater

had echter ook invloed op het theaterleven in de andere steden van het koninkrijk. In

Halle vonden op last van de koning geen theateropvoeringen meer plaats en in 1718

werd zelfs het schooltheater in alle Pruisische steden verboden.215 Deze maatregelen

konden rekenen op groot enthousiasme bij de theatervijandige clerus van Berlijn en

Halle. De afschaffing van de hofopera in Berlijn en het verbod op het schooltheater in

het koninkrijk waren echter geenszins directe resultaten van de aanhoudende klerikale

theaterkritiek, maar zijn vooral te herleiden tot een persoonlijke afkeer van de koning.

De koninklijke verordeningen ten aanzien van het stedelijke theater kwamen niet aller-

eerst voort uit een stedelijke discussie over de noodzakelijkheid van schooltheater als

opvoedend medium, maar waren centrale besluiten, genomen door de koning zelf.216

Het voorbeeld van Halle is zeker niet exemplarisch voor de gang van zaken in ande-

re territoriale steden in het Duitse taalgebied. Het piëtisme had nergens zo’n groot

draagvlak als in deze stad, waar de predikanten en theologen met hun theaterkritiek

een gesloten front konden vormen tegenover de politieke machthebbers. Ook de tole-

rante houding van de Pruisische vorsten ten aanzien van de piëtistische theaterkritiek

was zeker niet exemplarisch voor de wijze waarop (protestantse) Duitse vorsten met dit

fenomeen omsprongen. De theaterminnende hertog Anton Ulrich van Brunswijk-Wol-

fenbüttel bijvoorbeeld maakte korte metten met de kritiek van piëtistische predikanten

op het theater aan zijn hof in Wolfenbüttel. In 1692 zette hij de predikanten onder druk

om het piëtisme officieel af te zweren door een ‘Edikt gegen die Sektierer’ uit te vaardi-

gen, dat ook door de predikanten ondertekend diende te worden.De piëtistische hoofd-

predikanten weigerden dit en werden na deze affaire uit hun ambt gezet en vervangen

door minder kritische predikanten.217

In Brunswijk, de grootste stad van het hertogdom, had de Anton Ulrich echter een

kleinere zeggenschap over het kerkelijke leven. Daar konden de piëtistische predikan-

ten – die een meerderheid vormden – zich dan ook een grotere distantie ten aanzien van
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het Brunswijk-Wolfenbüttelse hofleven veroorloven. Deze distantie kwam met name

tot uiting in de strafpredikaties gericht tegen theaterbezoeken door leden van het her-

togelijk huis. De oprichting van de Brunswijkse Opera in 1689 leidde nog vóór de ope-

ning tot kritiek vanaf de kansel en een aantal predikanten betitelde de Opera als een

‘duivelskapel’. In 1701 veroordeelde het Brunswijkse geestelijke ministerie theaterop-

voeringen op zondag, omdat die verantwoordelijk zouden zijn voor een terugloop van

het aantal kerkbezoekers.218 Weliswaar was het gebruikelijk dat op zondag opvoeringen

van opera’s met een bijbels thema werden gegeven, maar deze waren in de ogen van de

predikanten zozeer vervuild door ‘Liebeshändel und Schandpossen’ dat Gods heilige

naam te schande gemaakt werd. De veroordeling leidde tot een golf van predikaties te-

gen het theater, ook in een kerkdienst die door de hertog zelf werd bijgewoond. Via de

burgemeesters beklaagde de hertog zich hierover en het stadsbestuur verzocht de leden

van het ministerie in de toekomst niet meer vanaf de kansel tegen de Opera te preken,

omdat dit een zaak was die niet hun maar de hertog aanging. De predikanten maakten

hiertegen bezwaar omdat de Brunswijkse Opera immers openbaar toegankelijk was. Zij

benadrukten dat hun kritiek alle Brunswijkse bezoekers van het theater betrof en zeker

niet alleen de hertog.

De aanvallen van de Brunswijkse predikanten op de hertogelijke Opera in Bruns-

wijk waren natuurlijk beledigend voor Anton Ulrich. In woord en geschrift bekritiseer-

de hij de predikanten die ‘ihr Haupt, welches ihnen in ihrem Ampt vorgesetzt derma-

ßen inuriose wolten antasten.’219 De hertog kon echter geen maatregelen nemen, omdat

hij gebonden was aan de stedelijke rechten van de Brunswijkse clerus. De kritiek van de

predikanten had geen directe gevolgen voor de theateronderneming in Brunswijk, die

immers onder toezicht en beheer van de hertog viel. De Brunswijkse predikanten waren

in dat opzicht onmachtig en de monarch kon zonder tussenkomst van de stedelijke ma-

gistraat of de stedelijke clerus over het theater beslissen.

6.5 Conclusie

De klerikale kritiek op het Amsterdamse en Hamburgse theater bereikte haar hoogte-

punt omstreeks 1677/1678 toen de Opera geopend en de Schouwburg heropend werd en

beide instituten hun bestaansrecht (opnieuw) moesten bewijzen. Bevindelijke predi-

kanten zagen hun kans schoon en probeerden de (her)oprichting van een staand theater

in de stad tegen te houden of in elk geval te dwarsbomen. In Hamburg zou deze Opern-

streit nog enkele jaren voortduren, maar vanaf de jaren negentig van de zeventiende

eeuw hielden de predikanten zich opvallend stil. De geschiedenis van de Schouwburg

loopt wat dat betreft parallel met die van de Opera, want vanaf die jaren brak ook voor

het Amsterdamse theater een rustige tijd aan.

Deze rust kan niet alleen verklaard worden met de constatering dat de predikanten

in beide steden nu eenmaal geen directe zeggenschap hadden over het theater. De leden

van de kerkenraad en het ministerie konden immers een appel doen op de morele ver-

antwoordelijkheid van de gemeenteleden, een appel waarvoor de stadsbestuurders

allerminst ongevoelig waren. Een van de meest gebruikte methoden om dit morele ge-

zag in bestuurlijke zin te benutten, was het sturen van een afvaardiging naar het stads-

bestuur. Een andere mogelijkheid was het vanaf de kansel aanspreken van de gehele
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kerkelijke gemeente, onder wie natuurlijk ook een groot deel van de bestuurders en be-

zoekers van de Schouwburg en de Opera. De predikanten konden individueel besluiten

dit middel toe te passen. Strafpredikaties vormden dan ook vaak een bron voor conflic-

ten met het stadsbestuur, maar ook tussen de predikanten onderling.

Anders dan in Amsterdam bezaten de predikanten in Hamburg daarnaast de moge-

lijkheid om via de Bürgerschaft en de haar vertegenwoordigende gremia druk uit te oefe-

nen op het stadsbestuur. Als een klacht bij de raad niet het gewenste effect had, konden

deHamburgse predikanten altijd nog de ouderlingen endiakenen activeren.Opdiema-

nier wisten met name de piëtistische predikanten een aantal tijdelijke sluitingen van de

Opera te bewerkstelligen. De Opera werd veel vaker gesloten dan de Schouwburg, wat

echter ook met het roerige politieke klimaat van de Hanzestad te maken had. In het ge-

val van oorlogen, binnenstedelijk oproer en epidemieën moest het theater zijn deuren

sluiten. Die gewoonte bestond in beide steden, maar behoefde wel regelmatig door de

predikanten in herinnering te worden gebracht. Over een tijdelijke sluiting bestond

echter zelden onenigheid tussen stadsbestuurders en predikanten – behoudens het mo-

ment van heropening, dat soms wel tot kleine discussies kon leiden.

Ondanks de verschillende mogelijkheden die de Hamburgse predikanten bezaten

om zich met het theater te bemoeien, was de uiteindelijke invloed van het Hamburgse

ministerie op het toneelrepertoire gering. Het ministerie verspeelde zijn kansen door

zich in de jaren van de Opernstreit zeer verdeeld op te stellen. Een piëtistische minder-

heid probeerde met alle macht de Operaonderneming van Schott te laten mislukken,

maar werd in dat streven gehinderd door een meerderheid van predikanten die toneel

beschouwde als een Mittelding en daarmee als relatief ongevaarlijk voor de Hamburgse

burgers. Dit voortdurende getouwtrek verzwakte de positie van het ministerie. Schott

bood de predikanten aan om nieuwe tekstboekjes in het vervolg aan het ministerie ter

beoordeling voor te leggen, alvorens deze werden opgevoerd. Uit deze gecensureerde

tekstboekjes kunnen we de klerikale eisen ten aanzien van het Hamburgse toneelreper-

toire herleiden.De predikantenhadden vooralmoeitemet seksuele toespelingen enhei-

dense goden op het toneel. Godsdienstige opera’s stonden ook ter discussie,maar hiero-

ver kon de Hamburgse clerus geen overeenstemming bereiken. Het verdwijnen van de

bijbelse opera uit Hamburg had dan ook hoogstwaarschijnlijk weinig met de kerkelijke

kritiek op dit genre te maken. De korte periode van een kerkelijke theatercensuur heeft

niet geleid tot een definitief verbod op bepaalde thema’s. De voortdurende kritiek van

de predikanten op optredens van komedianten binnen of buiten de Opera leidde uit-

eindelijk wel tot een regeling ten aanzien van opvoeringen van gesproken komedies in

de Opera, een regeling die in 1722 door de raad werd ingevoerd.

De Amsterdamse kerkenraad vormde in zijn oppositie tegen het stedelijke theater

meestal een gesloten blok en wist met die houding een indrukwekkend compromis te

bewerkstellingen: de Amsterdamse toneelwetten van 1677/1678, die onder andere gods-

dienstig toneel definitief uit de Schouwburg weerden. Na invoering van de toneelwet-

ten klaagde de kerkenraad alleen nog over afzonderlijke stukken, waarin ‘onbetame-

lijke zaken’ zouden worden vertoond. Als de Schouwburgdirecteuren oudere stukken

als deGysbreght vanAemstelwilden vertonen,moesten die nu eerst van verwijzingen naar

God en godsdienst zijn ontdaan.Wanneer toneelstukken in zedelijke zin als ‘onbetame-

lijk’ werden ervaren, werden zij ook gekuist, zoals we zagen aan het voorbeeld van de

Spaanschen Brabander. Deze kwestie van ‘onbetamelijkheid’ kon echter nooit tot een con-
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sequente censuur leiden, simpelweg omdat over de vraag wat nu precies ‘onbetamelijk’

is altijd een verschil van mening bleef bestaan. De argwaan van de predikanten ten aan-

zien van heidense goden op het toneel leidde niet tot een toneelwet en bleef zonder ge-

volgen voor het Amsterdamse toneelrepertoire.

De predikanten inAmsterdamenHamburgwaren verre vanmachteloos ten aanzien

van het stedelijke theater en het blijft om die reden opmerkelijk dat de Schouwburg en

de Opera in de vroege achttiende eeuw niet of nauwelijks te maken hadden met klerika-

le theaterkritiek. De twee instellingen hadden de aanvallen op het theater in de late ze-

ventiende eeuw daarmee zeer glansrijk weten te trotseren. De predikanten waren uit-

eindelijk onmachtig om zich op langere termijn in de theaterkwestie te mengen, omdat

zij geconfronteerd werden met een grote bestuurlijke en maatschappelijke steun voor

het theater. De Amsterdamse burgemeesters vonden het belangrijk dat er een Schouw-

burg was die de burgers kon vermaken en tegelijkertijd iets kon leren. Bovendien be-

nutten zij dit vermaak ook voor eigen – vaak representatieve – doeleinden. In Hamburg

werd dit politieke belang van het stedelijke theater nog eens versterkt door de grote

steun voor het project van Schott uit diplomatieke hoek. De Amsterdamse Schouwburg

bezat op haar beurt de veilige ‘status’ van officiële stedelijke instelling, die als zodanig

ook verdedigd en beschermd werd door de zich over haar ontfermende regenten van de

Godshuizen.

Dit grote draagvlak voor het theater lijkt kenmerkend voor het karakter van Am-

sterdam en Hamburg als twee kapitaalkrachtige en zelfstandige handelssteden met een

internationale oriëntatie. Het uiteindelijke politieke, representatieve, economische en

morele nut van theateropvoeringen genoot binnen de stedelijke samenleving in brede

lagen erkenning en aanhang. De clerus kon daarom weinig tot niets tegen het theater

beginnen. In dat opzicht verschilden Amsterdam en Hamburg van kleinere protestant-

se steden als Bremen, Utrecht en Groningen, waar de theaterminnende (bestuurlijke)

elite wél moest toegeven aan de kritiek van bevindelijke calvinisten en lutheranen.

De besluitvorming van de stedelijke regenten pakte tenslotte uit in het voordeel van

het theater,maar pas nadat er inAmsterdam enHamburg strijdwas geleverd tussen ver-

schillende instituties en de theatervoorstellingen aan bepaalde voorwaarden gebonden

was. De stads- en theaterbestuurders konden hoe dan ook de mening van de clerus niet

negeren, daarvoor was de band tussen kerk en staat in de late zeventiende en vroege

achttiende eeuwnog te nauw.Dit is een belangrijk verschilmet de besluitvorming in ab-

soluut geregeerde staten zoals Pruisen en Brunswijk-Wolfenbüttel,waar de vorst in veel

gevallen kon ingrijpen in het stedelijke leven, zonder rekening te houden met de wen-

sen en eisen van de verschillende stedelijke instellingen. Dit gold uiteraard in een nog

sterkere mate voor het theater in de residentiesteden, dat direct gebonden was aan het

hofleven en de volledige bescherming genoot van de vorst.Hofpredikantenwaren kans-

loos met hun theaterkritiek, zoals we hebben kunnen zien aan de hand van het theater

in Brunswijk-Wolfenbüttel.

De achtergronden en het verloop van de conflicten tussen stadsbestuurders en predi-

kanten over de toelaatbaarheid van theater kennen in Amsterdam en Hamburg opval-

lend veel overeenkomsten. De Opera en de Schouwburg ontwikkelden zich tot ge-

vestigde instituten, waarvan het bestaansrecht niet of nauwelijks nog betwist werd.

Zoals is gebleken uit de vergelijking met het theaterdebat in Bremen, Utrecht, Den
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Haag en Groningen, is deze relatieve rust kenmerkend voor de ontwikkeling van het

theater in Amsterdam en Hamburg. In de vroege achttiende eeuw werd het toneel hier

niet langer in gevaar gebracht door toedoen van de clerus. Uiteindelijk waren interne

conflicten en financieel wanbeheer gevaarlijker voor het voortbestaan van de Opera en

de Schouwburg, dan de kritiek op het theater van een aantal bevindelijke predikanten.
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hoofdstuk 7 Investeerders en het theater

7.1 Inleiding

Particulieren die in de Schouwburg en deOpera investeerden,werden vaak hetmikpunt

van kritiek. Volgens veel critici waren zij slechts op winst beluste investeerders.Het the-

ater dreigde onder hun bewind in zedelijk opzicht te vervallen, omdat zij het ogen-

schijnlijk enkel uit egoïstische motieven zouden bestieren.Anders dan de stadsbestuur-

ders of de predikanten vormden deze investeerders echter geen georganiseerde groep.

Zij moesten zich om die reden veelal individueel tegen aanvallen van buitenaf verwe-

ren, een uitermate kwetsbare positie natuurlijk, zoals we in het vorige hoofdstuk heb-

ben kunnen zien. In dit hoofdstuk zal de betrokkenheid van investeerders bij het thea-

ter onder de loep worden genomen en in het verlengde daarvan hun commerciële

belangen die met een slimme exploitatie van het theater gediend konden worden. De

nadruk zal hierbij liggen op de jaren waarin de eigenaren van de Schouwburg (Gods-

huizen) en de Opera (familie Schott) het theater aan derden verhuurden.De pachtperio-

des – met de nodige financiële successen en fiasco’s – geven ons in dit hoofdstuk inzicht

in de verschillende maatregelen die door de investeerders genomen werden, telkens

weer met het doel om meer publiek te trekken.

Het is belangrijk ons te realiseren dat de Opera, in tegenstelling tot de Schouwburg,

nooit een stedelijke instelling maar van het begin af aan een commerciële onderneming

was, al viel het commerciële succes soms tegen. Toen Gerhard Schott de Opera opricht-

te, liet hij zich in financieel en organisatorisch opzicht inspireren door het Italiaanse

(stagione-)theater, dat geleid werd door één impresario, die zowel het artistieke als het

commerciële beleid van de Opera kon bepalen.1 Hij koos dus niet voor het Amsterdam-

se model, waarbij de repertoirekeuze en exploitatie door stedelijke instanties geregeld

werd. Vanwege het private karakter van de onderneming bestond er geen bewaarplicht

van archiefstukken. Van de financiële administratie van de Opera is bijna niets overge-

leverd, behoudens enkele aantekeningen vanMattheson inDerMusicalische Patriot.Daar-

uit valt op te maken dat de Opera te weinig opbracht om commercieel interessant te

kunnen zijn.2 De meeste investeerders zullen het pachterschap van de Opera op de eer-

ste plaats als een prestigefunctie beschouwd hebben en pas op de tweede plaats als een

investering die eventueel winstgevend kon zijn. De diplomaten bijvoorbeeld die na de

Operacrisis van 1718 het beheer van het Hamburgse muziektheater op zich namen, en in

hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde kwamen, hadden als investeerders andere belangen

bij de Opera dan financiële.

Er is in dit hoofdstuk voor gekozen twee pachtperiodes ende repertoirekeuzes in die

jarennader tebestuderen:hetpachterschapvanKusser als opvolger vanKremberg (1694-

1699) en het pachterschap van Sauerbrey als opvolger van Keiser (1706-1710).De pachters

Kusser en Sauerbrey moesten de Opera nieuw leven inblazen met een gewijzigde pro-
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grammering die een groot publiek zou trekken, nadat het muziektheater onder leiding

van respectievelijk Kremberg en Keiser financieel in problemen was geraakt. De Opera

moest snel winstgevend worden, maar hoe dachten de genoemde pachters dit te berei-

ken?Met het teruggrijpen op oud en succesvol repertoire,met het aanpassen van dat ou-

de repertoire of met het introduceren van nieuwe stukken, of zelfsmet nieuwe genres?

Tijdens deOpernstreit deed Schott het stadsbestuur de belofte dat in deOpera regelmatig

benefieten ten gunste van de Armenkasse georganiseerd zouden worden.Het is onduide-

lijk of deze ooit hebben plaatsgevonden. Een langdurige samenwerking tussen de Ope-

ra en stedelijke charitatieve instellingen is in elk geval nooit van de grond gekomen, in

tegenstelling tot Amsterdam waar immers de twee Godshuizen de eventuele winst van

de Schouwburg mochten incasseren: tweederde daarvan kwam ten goede aan het Bur-

gerweeshuis en eenderde aan het Oudemannen- en -vrouwenhuis. Deze verbondenheid

tussen het Amsterdamse theater en de Godshuizen dateert uit de tijd van het rederij-

kerstoneel in de vroege zeventiende eeuw. De voorgangers van de Schouwburg – de

Academie en de Oude Kamer – droegen eveneens een gedeelte van de inkomsten af aan

het wees- en bejaardenhuis.3 De bouw van de in 1638 opgerichte Schouwburg was gefi-

nancierd door de beide Godshuizen, die in de daaropvolgende jaren daarom aanspraak

mochten maken op de opbrengsten van het theater.De regenten van de Godshuizen wa-

ren vanaf de oprichting de formele beheerders en eigenaren van de Schouwburg, maar

lieten dit beheer in de praktijk over aan een aantal directeuren. Dit wil niet zeggen dat

de Schouwburgbestuurdersminder commercieel dachten dan de pachters van deOpera.

De Godshuizen investeerden niet in het theater omdat zij dit ‘eerzame tijdverdrijf’ nu

artistiek zo waardevol vonden, maar in de hoop dat de Schouwburg meer geld zou op-

brengen dan hij kostte: de Schouwburg als een financiële melkkoe ten behoeve van twee

charitatieve instellingen.

In de periode 1675-1750 werd deze beheersconstructie gecontinueerd, behalve in de

jaren tussen 1680 en 1689.4Gedurende eenkleine tien jaarwerddeSchouwburgverpacht

aanprivate investeerders.Deregentenvanhetwees- enbejaardenhuisontvingenvanhen

een vast bedrag per jaar, een pachtconstructie die goed vergelijkbaar is met die in Ham-

burg.Dewinst die overbleef na het aftrekken vande pachtsomende gemaakte onkosten

kwamtengoedeaandepachterszelf.Deze jarenvanverpachtingvandeSchouwburgver-

liepenzachtuitgedruktnietzonderproblemen.Depachtershaddentemakenmet terug-

lopende bezoekersaantallen en experimenteerdenmet nieuw repertoire omhet tij te ke-

ren, zonder het gewenste resultaat. Na een aantal financiële fiasco’s besloten de Gods-

huizen in 1689 het bestuur van de Schouwburgweer zelf in handen te nemen.

In dit hoofdstuk zullen de commerciële overwegingen van de uitbaters van de Schouw-

burg en de Opera bij de samenstelling van het stedelijke toneelrepertoire in beeld ge-

bracht worden. Veel aandacht zal er zijn voor de jaren waarin zij met financiële proble-

men temakenkregen.Daarbij is de vraagof zij bij deprogrammering indie jarendoorde

toegenomen financiële drukmeerdananders rekeninghieldenmetde commerciële aan-

trekkelijkheid van stukken. Er zal niet zozeer naar de details met betrekking tot deze fi-

nanciële verwikkelingen gekeken worden, maar veel meer naar de keuzes die de in-

vesteerders maakten om met het opvoeren van nieuw repertoire meer publiek naar de

zaal te trekken.
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7.2 Investeerders in de Schouwburg

7.2.1 Exploitatie door verschillende pachters (1681-1687)

Het besluit de Schouwburg te verhuren bleek niet zeer gelukkig, want gedurende de ja-

ren van het pachterschap zou de Schouwburg geteisterd worden door financiële proble-

men en een aaneenschakeling van ruzies en geschillen tussen de pachters onderling en

tussen de pachters en de regenten. Deze zogeheten ‘Schouwburgstrijd’ (1681-1687) is in

het verleden veel besproken.5 Het pachterschap stond daarbij overwegend voor gebrek

aan artistieke bevlogenheid en platte koopmansgeest, terwijl de regenten eerder ge-

neigd waren de hooggestelde literair-maatschappelijke doelen van ‘Nil Volentibus Ar-

duum’ te ondersteunen – een houding die uiteindelijk zou leiden tot de alom veraf-

schuwde verfransing van het repertoire. Deze tegenstelling zou ook ten grondslag

liggen aan de aaneenschakeling van conflicten tussen pachters en regenten.

Het is een voor letterkundigen handzame tegenstelling tussen vermeende commer-

ciëlewansmaak à la Bidloo en artistieke verhevenheid van nva, die,wanneerwede gehe-

le periode overzien, echter geen recht doet aan de bestuurlijk-financiële werkelijkheid

van de Schouwburg. Bovendien brengt die de verschillen in repertoirekeuzen tussen
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pachters en regentenal te zeer vereenvoudigdvoorhet voetlicht.Het isnamelijkdevraag

of private investeerders ten aanzien van het repertoire fundamenteel andere keuzes

maakten dan de directeuren.De Godshuizen zelf hadden immers ook een financieel be-

langbij eengoeddraaiendeSchouwburg enwarengedeeltelijk (voor circa 15procent) van

deopbrengstenvanhet theater afhankelijk.6 Indezeparagraaf zalgeprobeerdwordende

verschillende repertoirekeuzes van zowel pachters als Schouwburgdirecteuren aan de

hand vanmogelijke commerciële afwegingen en bestuurlijke belangen te verklaren.

In de eerste jaren na de heropening van de Schouwburg in 1678 groeide de onvrede van

de regenten over het door de directeuren gevoerde beleid. Zij zouden tot zo’n merk-

waardige repertoirekeuze gekomen zijn, dat de regenten naar aanleiding van allerlei

nieuwe ‘siftingen (= selectie van stukken) en uijtvindingen’ steeds weer nieuwe ordon-

nanties en reglementen hadden moeten opstellen om het Schouwburgbestuur in goede

banen te leiden.7 Het is onduidelijk op welk onderdeel van de programmering deze kri-

tiek precies betrekking had.8 Het toezicht op de Schouwburg kostte de regenten in elk

geval meer tijd en moeite dan hen lief was en zij besloten de Schouwburg te verhuren.9

Twee voormalige directeuren – Meijer en Pluimer – stelden zich kandidaat voor het

pachterschap, ondersteund door Pieter de la Croix, die goede connecties had binnen het

stadsbestuur.10 Meijer en Pluimer hielden daarbij geen rekening met de hoge pachtsom

van ƒ 20.000,- per jaar, terwijl de jaaropbrengst in de voorgaande jaren de hoogte van dit

bedrag nooit bereikt had en schommelde tussen ƒ 17.000,- en ƒ 14.000,- (1678-1680).11 Het

weerhield hen er niet van om in september 1681 het contract te ondertekenen.12

De eerste pachtperiode verliep ondanks de hoge huur in financieel opzicht positief

en kritiek op de programmering bleef uit.13 Alleen de predikanten uitten hun gebruike-

lijke klachten over het zondige toneel, nu omdat er in een aantal toneelopvoeringen zou

zijn gedanst.14 Andere klerikale klachten tegen zondige nieuwigheden op het toneel

ontbraken echter, want nieuwe ‘siftingen en uijtvindingen’ bleven ditmaal achterwege.

De pachters beperkten zich tot het reguliere repertoire van blij- en treurspelen dat in de-

ze periode werd uitgebreid met gemiddeld zo’n dertien nieuwe stukken per jaar (Bijla-

ge 6). In 1684 tekendenPluimer enDe la Croix eennieuw contract voor nog eens drie jaar

(Meijer was in 1681 overleden).15 De inkomsten liepen gedurende de nieuwe pachtperio-

de echter gestaag terug. De tekorten betaalden de pachters uit eigen zak.16 Meteen al na

aanvang van het nieuwe speelseizoen waren de opbrengsten zo laag dat er weinig tot

niets overschoot om de pachtsom mee te voldoen. De pachters besloten het repertoire

aan te passen. Vanaf 1685 veranderde het karakter van de toneelvoorstellingen en nam

het aantal opvoeringen met zang en dans toe. De voorstellingen met balletten in 1684,

waar de predikanten tegen fulmineerden, waren slechts een voorbode geweest van een

fundamentele verschuiving in de repertoirekeuze van de pachters.

Het meeste opzien baarden de spektakelstukken van Govard Bidloo, die nauw be-

trokken was bij het Schouwburgbestuur van Pluimer en De la Croix.17 In zijn gelegen-

heidsspelen en in zijn bewerkingen van toneelstukken van Vondel maakte Bidloo veel-

vuldig gebruik van zang, dans, ballet, muziek en kunst- en vliegwerken. De kritiek op

Bidloos experimentele creaties bleef niet uit.18 Zijn voorspel uit 1685 bij Vondels Salmo-

neus19 gebruikten de critici van de nieuwe programmering als een van hun mikpunten,

waarbij zij verwezen naar klerikale kritiek op het voorspel, zoals in dit schimpdicht:
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‘Dat nu Salmoneus sleept in ’t licht,

Een spel gepropt vol Kerkkrakeelen,

Godslaster, dat de kerk verplicht,

Te preeken op zulk heilloos speelen.’20

De kritiek van de predikanten zal zich met name hebben gericht tegen een vertoning

van een offerrite in het tempelwoud van Jupiter te Pisa. Hofpriesters en altaarknechten

knielen in deze vertoning neer in een tempel en bidden tot het beeld van Jupiter om de

komst van de ‘Alvermoogende Jupyn’, waarna het beeld de toekomst van vorst Salmo-

neus voorspelt.21 Offerscènes op het toneel gingen traditioneel vergezeld van muziek en

dans, een gegeven dat Bidloo uitbuitte door het hele stuk als het ware tot één grote mu-

zikale offerrite om te vormen.22

Daarnaast vonden aanhangers van de classicistische toneelopvattingen van nva dat

er uiterst terughoudend moest worden omgegaan met dergelijk gebruik van muziek,

dans en kunst- en vliegwerk op het toneel, zeker waar dat het treurspel betrof.23 De

pachters van de Schouwburg werden vanuit deze hoek bestookt met een groot aantal

pamfletten en paskwillen, waarin Bidloo vaak als oorzaak van het verval genoemd

wordt.De overdaad in de stukken van Bidloo en de verkeerde opluistering van (Vondels)

spelen met ‘zangen, dansen en grimassen’werden gehekeld.24 De wijze waarop Pluimer

en De la Croix de Schouwburg bestuurden en zich bij de programmering van stukken

zouden hebben laten adviseren door de op effect beluste Bidloo werd in de meeste pam-

fletten verbonden met hun zucht naar geld. Het drietal wordt neergezet als een stel ge-

slepen ondernemers dat geen oog heeft voor deugdzaam toneel,maar zich enkel laat lei-

den door ‘eigenbaat’. In een van de schotschriften wordt hun wanbeleid ook met de

vermeende achteloosheid van de regenten van de Godshuizen inzake de Schouwburg in

verband gebracht. Apollo wijst hier de regenten op hun misstap door de Schouwburg

aan een stel ‘Gieren’ over te leveren, waarmee hij de pachters bedoelt:

‘Toen gy, misleid door eigenbaat,

Een Ruigt, niet waardig om te noemen,

My Voesterkind hebt toevertrouwd,

De Schouwburg, die om ’t hart beneepen,

My door haar’ traanen heeft ontfouwd,

Hoe deerlyk zy is aangegreepen

Van Gieren, die de honger dryft, [...].’25

De pachters lieten deze kritiek op hun beleid niet over hun kant gaan. Ze sloegen terug

met de opvoering van het zinnespel De muitery van Apollo en Midas, of Koning Onverstand,

geschreven door hun compagnon Bidloo. Deze richt zijn pijlen in dit stuk met name op

de aanhangers van het kunstgenootschap nva en hun kritiek op de programmering van

Pluimer en De la Croix. Hij verdedigt in het zinnespel de repertoirekeuze van de pach-

ters. Behalve het genoemde spektakeltoneel betrof die de vertoning van een groot aan-

tal nieuwe blijspelen en kluchten. De pachters lieten in het seizoen 1683-1684 namelijk

maar liefst elf nieuwe blijspelen en kluchten vervaardigen (zie Bijlage 7). In een aantal

paskwillen kreeg die keuze veel kritiek, zoals in De Klaagende Schouwburg, waar de

Schouwburg het volgende verklaart:
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‘Wat loosde ik menig bange zucht,

Om’t vuyl misbruyk van myn toneelen,

die, door onëerbre Klucht op Klucht,

herschaapen zijn in snôo bordeelen,

Tot schande en schaamte van de deugd, [...].’26

In het zinnespel van Bidloo klaagt Vrolykheid op haar beurt over de jaren voorafgaande

aan de pachtperiode, toen een aantal prominente leden van nva zijn stempel drukte op

het Schouwburgrepertoire en alleen ruimte liet voor ‘stemmig toneel’. De stemmigheid

werd, aldus Vrolykheid tot Apollo, zo zeer geprezen,

‘Dat op uw Schouwtooneel myn rol haast uit zal weezen.

’T heet, als men maar een’ woord van jok of boerten zegt,

Dat dus de weg tot alle onkuisheid open legt.’27

De Schouwburgstrijd ging gepaard met teruglopende bezoekersaantallen, wat voor

de pachters echter geen reden was om het rustiger aan te doen: het aantal premières

bleef maar stijgen, met als hoogtepunt het seizoen 1686-1687 toen er maar liefst zeven-

tien nieuwe theaterproducties tot stand kwamen. Op 26 november 1686 besloten de

pachters de oplopende financiële tekorten aan te kaarten bij de regenten met een ver-
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zoek tot vergoeding vande geleden financiële schade.28 In hun schrijven pleiten zij zich-

zelf vrij en wijten de opgelopen tekorten geheel aan externe factoren. 29 De belangrijk-

ste oorzaak van de teruglopende bezoekersaantallen zou de concurrerende onderne-

ming van David Lingelbach geweest zijn. Lingelbach had eerst in de stad en later in het

dorp Buiksloot even buiten Amsterdam opera’s laten opvoeren, in de ogen van Pluimer

en De la Croix ‘tot afbreuk van de Schouwburg.’ De pachters vonden geen gehoor bij de

regenten, die van mening waren dat de aangedragen argumenten niet strookten met de

werkelijkheid of te weinig ‘krachtig genoeg waaren, om het verzochte toe te staan.’30 Zij

zagen zich daarom gedwongen zelf een oplossing te vinden voor de financiële tekorten

en kozen voor een nog radicalere ingreep in het repertoire met de introductie van het

Nederlandstalige zangspel op de Amsterdamse bühne. Bidloo kreeg opdracht de tekst

voor een opera te vervaardigen die de naam Opera op de zinspreuk ‘Zonder spijs en wijn kan

geen liefde zijn’meekreeg. De pachters kregen speciale toestemming om de opera tussen

november 1686 en januari 1687 buiten het officiële programma en de vaste speeldagen

om te vertonen, zodat zij extra inkomsten konden genieten. Hierna zou het stuk in de

reguliere programmering worden opgenomen.31

In februari kwam het nog tot enkele opvoeringen van Franse opera’s in de Schouw-

burg. Amadis van Philippe Quinault werd in totaal achttien keer vertoond en opnieuw

op niet-reguliere speeldagen.32 De reguliere theatervoorstellingen van treur- en blijspe-

lenwerdennauwelijks nog bezocht, terwijl ook de bezoekersaantallen bij de opera’s niet

bijzonder hoog waren. Wellicht speelde daarbij de concurrentie van de Opera in Buik-

sloot een rol. Gelijktijdig met de première van de nieuwe opera Cadmus en Hermione

(eveneens Quinault) op 17 mei 1687 besloot Pluimer (De la Croix was inmiddels overle-

den) de opvoering van andere theaterstukken dan opera’s te staken. Hij ontsloeg de to-

neelspelers en bloc, zodat hij alleen ‘operisten’ over hield.33 Het waren noodgrepen om

de kosten omlaag te brengen, zonder publiek aan de onderneming in Buiksloot te ver-

liezen. In september van dat jaar liep, waarschijnlijk tot grote opluchting van Pluimer,

de pachttermijn af. Voorlopig hield hij het als pachter voor gezien.

7.2.2 Einde van de pachtperiode (1687-1688)

In mei 1687 plaatsten de regenten een advertentie in de Amsterdamse Courant waarin de

Schouwburg vanaf 22 september 1687 opnieuw te huur werd aangeboden. In juni meld-

de zich genoemde Lingelbach als nieuwe uitbater.34 Hij formuleerde in eerste instantie

zelf de condities op basis waarvan hij de Schouwburg wilde huren. Hij probeerde elke

schijn te vermijden dat hij het exploiteren van de Schouwburg als een commerciële be-

zigheid beschouwde, gericht op eigen gewin – ongetwijfeld een reactie op de commotie

rond het pachterschap van zijn voorgangers. In zijn schrijven aan de regenten verklaart

Lingelbach de Schouwburg te willen pachten

‘[...] ter zijden stellende alle belangens van Eigenbaat, of Particulier profijt, maar

met een Oogwit, met genegenheid tot de Konst, en tot Voordeel der Armen, om de

Vervallen Schouwburg weder op te richten, en in een gewenschte staat te doen her-

bloeijen; [...].’
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Lingelbach schildert zichzelf af als een goedgezinde kunstliefhebber, als ware hij een

mecenas die met zijn dienstbaarheid aan de Schouwburg belangeloos de kunsten tot

bloei wilde brengen. Het behoeft geen toelichting dat deze voorstelling van zaken niet

geheel recht deed aan de werkelijkheid. De pachtconstructie was hoe dan ook op een

commerciële leest geschoeid en hoe zeer Lingelbach ook een liefhebber van goede kunst

mocht zijn, eventuele winst belandde uiteindelijk toch in zijn eigen zakken en in die

van zijn compagnon Koenerding.35

Het lukte Lingelbach niet om samen met Koenerding de Schouwburg uit het finan-

ciële slop te trekken en winstgevend te maken. Vanaf september 1687 tot het zomer-

kwartaal van 1688 liepen de inkomsten per voorstelling geleidelijk terug en namen de

kosten tegelijkertijd snel toe. Zij verdubbelden van 100 naar 200 gulden per voorstel-

ling. Wellicht heeft dit iets te maken met de door de pachters georganiseerde ‘gasterije-

n’ – feestbanketten in de Schouwburg – waarover een contemporaine geschiedenis van

de Schouwburg bericht.36 In maart speelde een groep Italianen in het theater, hetgeen

mogelijk weer meer onkosten dan inkomsten heeft opgeleverd. Het is opvallend dat de

pachters, die in financiële moeilijkheden waren geraakt, dezelfde uitweg zochten als

Pluimer en De la Croix. In het zomerkwartaal besloten ook zij de reguliere opvoeringen

van treur- en blijspelen stil te leggen en Franse opera’s op te voeren. Victor Amadée le

Chevalier, een Frans musicus, die actief was in Den Haag, verzorgde de opvoering van

vier opera’s van Lully.37

Deze beslissing liep eveneens uit op een financieel fiasco. De uitgaven wisten Lin-

gelbach en Koenerding nog enigszins binnen de perken te houden (iets minder dan

ƒ 100,- per opvoering), maar het aantal bezoekers in de zomermaanden bleek zo gering

te zijn dat de inkomsten geenszins de onkosten konden dekken. Na de zomer schakel-

den de pachters weer over op het reguliere repertoire, totdat zij in oktober bij de regen-

ten aan de bel moesten trekken. De pachtsom kon niet meer worden betaald en zij wen-

sten een zo snel mogelijke beëindiging van de pachtovereenkomst. Evenals Pluimer

beriepen zij zich op externe omstandigheden die van invloed geweest zouden zijn op

het aantal bezoekers. De pachters benadrukten dat zij alles hadden gedaan om het be-

lang van de Godshuizen in acht te nemen door nieuwe toneelstukken op te voeren en in

kostuums en decors te investeren,maar dat vanwege de slechte economische tijden (‘het

afslaan van Actien, en Obligatien’) en het uitbreken van de Negenjarige Oorlog veel

trouwe bezoekers weg zouden zijn gebleven.38

Het duurde lang voordat een besluit kon worden genomen over een financiële tege-

moetkoming. Koenerding en Lingelbach zagen zich daarom genoodzaakt nog tot en

met eind november door te spelen.39 Als gevolg van hun besluiteloosheid hadden de re-

genten na de beëindiging van het pachterschap van Koenerding en Lingelbach nog

steeds geen vervanging gevonden voor het Schouwburgbestuur. De opvoeringen zou-

den daarom pas eind december weer worden hervat, toen er kennelijk nieuwe bestuur-

ders waren aangesteld.Het is niet precies bekend wie dit waren,maar in elk geval kwam

er een einde aan het pachterschap.40 De Schouwburg werd heropend met een besloten

opvoering voor de burgemeesters die door de nieuwe theaterbestuurders werden ver-

welkomd met een speciaal voor die gelegenheid geschreven Voorspel.41 Hierin wordt de

‘verandering der regeeringe van het Schouwburg’ bezongen.42 De nieuwe directeuren

zouden ‘zonder eenig voordeel te beöogen, [...] uit genégenheid voor het nut der beide

Gódshuizen’ de Schouwburg gaan besturen.43 Het zijn ongeveer dezelfde bewoordin-
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gen als die waarmee Lingelbach anderhalf jaar eerder de regenten had proberen te over-

tuigen van zijn goede bedoelingen als pachter.

Het Voorspel kwam uit de koker van nva, dat toen niet meer zo actief was en met na-

me door Ysbrand Vincent werd vertegenwoordigd, de vermoedelijke auteur van dit

stuk. Lingelbach en Koenerding worden daarin als zelfzuchtig en inhalig getypeerd, als

bestuurders die geen oog zouden hebben gehad voor de financiële belangen van de

Godshuizen. In het Voorspel bespreken de Schouwburg en de Dichtkunst de verwikke-

lingen tijdens het pachterschap van Lingelbach en Koenerding en prijzen ze het nieuwe

bestuur. De Dichtkunst beklaagt zich over het handelen van de pachters, dat in een

schril contrast zou staan met het bewind van de vroegere ‘braave Voogden, / Die door

hun zorg, alleen derArmen nut beöogden, / In ’t kweeken vande kunst: [...].’44 Naar aan-

leiding van het optreden van de Franse operisten in de Schouwburg houdt de Dicht-

kunst bovendien een nogal anti-Frans betoog waarin verwezen wordt naar de Negenja-

rige Oorlog die in 1688 was uitgebroken:

‘Wat storte ik traanen toen ik u sints zag onteert.

’k Héb moeten dulden dat men ruuwe vreemdelingen

Onze ingeboor’ne heeft uit hun beroep zien dringen, [...]

’k Héb onze Vyand op uw Burgt zien zeege praalen

Ons vólk bespotten, én der Franschen wrével moed

Die aan ons Vaderland gekóst heeft zo veel bloed,

En ons op nieuws belaagt, al juichend’ zien vertoonen.’45

Met trots laat de Schouwburg aan deDichtkunstweten dat deze tijd van Franse ruwheid

voorbij is en dat zij bovendien geen slavin meer hoeft te zijn ‘van nydige Eigenbaat’.46

Met blijdschap concludeert de Dichtkunst dat er dan eindelijk een einde zal komen aan

de ergerlijke opvoering van ‘een hoop verwarde prullen, / Van opgesmokt geraaz, ter

loop gestéld in Dicht’, en dat de ware dichtkunst weer kan opbloeien.47

In een aantal geschriften wordt het financiële fiasco van Lingelbach en Koenerding

niet allereerst geweten aan hun eventuele egoïstische neigingen, maar aan de hoge

kosten vandeoperaopvoeringendie zij organiseerden. In eendocumentmetde titelCon-

sideratien omtrent het invoeren der Opera op de Schouwburg (verschijningsjaar onbekend)48

wordt een schatting gemaakt van de onkosten per voorstelling, die volgens deze criticus

maar liefst drie keer de kosten van een reguliere voorstelling zouden bedragen.49 Het

aankleden van de tonelen en ‘andere preparatien’ zouden bovendien veel tijd in beslag

genomen hebben, waardoor het voor de exploitanten moeilijk was om tijdig op sterk

teruglopendebezoekersaantallen te reagerenenopkorte termijndeprogrammeringaan

te passen.50 Hoe het ook zij, na een laatste bezoek van de operatroep van Le Chevalier in

1690 kwamer een voorlopig einde aan de opvoering van opera’s in de Schouwburg.51

De gehele pachtperiode tussen 1681 en 1688 overziende,moet geconcludeerdwordendat

deze zich ten eerste kenmerkte door een jaarlijks gestaag groeiend aantal premières,

waaronder relatief veel nieuwe komedies (Bijlage 7). Ondertussen probeerde Bidloo ou-

de treurspelen met spectaculaire aanpassingen aantrekkelijker te maken voor het mo-

derne publiek.De pachters hielden echter nauwelijks rekening met de stijgende kosten,

die gepaard gingen met de vele premières en de aankleding van oud repertoire met spe-
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cial effects.De opvoering van opera’s in de Schouwburg,waartoe de pachters tot twee keer

toe besloten, in de hoop op die manier meer bezoekers te trekken, bleven zonder resul-

taat. De slechte ervaringen met het zangspel zullen de regenten huiverig gemaakt heb-

ben voor dergelijke experimenten met nieuw repertoire – met als gevolg dat zij de ver-

nieuwing van het programma in de jaren na het pachterschap tot een minimum zouden

beperken.52

7.2.3 Regenten aan het roer (1689-1747)

Gedurende de eerste decennia na de drie pachtperiodes zouden conflicten of ruzies over

de beheersvorm van de Schouwburg uitblijven.De programmering in de daaropvolgen-

de jaren mag gerust behoedzaam worden genoemd.Af en toe werd er geklaagd over de-

ze schuchtere programmering, zoals in een traktaat van een toneelliefhebber uit

1693/1694, waarin deze zich cynisch afvraagt: ‘Wat baten nieuwe spellen als het nieuwe

voorwerpsels syn om den Aenschouwer te degouteren [te doen walgen]?’53 Het aantal

premières daalde in het seizoen 1689-1690 van tien naar vier per jaar; in de daaropvol-

gende jaren zou het blijven schommelen rond de vijf per jaar, behoudens een opleving

in de jaren 1692-1694. Het repertoire werd volledig gevuld met de bekende, grotendeels

op Frans-classicistische leest geschoeide, treur- en blijspelen, zinnespelen en af en toe

nog tragikomische stukken.De beheersconstructie met twee door de Godshuisregenten

aangestelde directeuren werd in een resolutie van 1699 vastgelegd en gecontinueerd.54

Joan Pluimer was vanaf dat jaar tot 1720 een van de Schouwburgdirecteuren en vervul-

de die taak lange tijd samenmet PieterNuyts.55 De opvolging van Pluimer leidde tot on-

enigheid tussen de regenten. Het verloop van deze twisten is goed gedocumenteerd en

laat zien hoezeer het directeurschap van de Schouwburg onderworpen was geraakt aan

wat we maar ‘het spel om de kleinere ambten’ zullen noemen.

De Burgerweeshuisregent Balthazar Huydecoper stelde enige jaren later een verslag

op van deze ruzie. Hieruit blijkt dat de zittende Schouwburgdirecteur Pieter Nuyts het

gekrakeel over de opvolging van zijn overleden collega grotendeels veroorzaakte. Nog

voor er over de opvolging vergaderdwas, schoof Pieter zijn broer LaurensNuyts naar vo-

ren, waarmee hij zich de woede van enkele regenten op de hals haalde.56 In de vergade-

ring benadrukte Nuyts hoe hij de Schouwburg ‘uit het verval, waarin die voorheen door

kwaade bestieringe geraaktwas’, had gered.Numocht hijwel eens beloondworden voor

die diensten, het liefst doordat men zijn broer als tweede directeur zou benoemen.57

Pieter typeerde zijn broer als een ‘Liefhebber der Poëzye’, terwijl er niets bekend is over

dichtwerken of überhaupt teksten van zijn hand.58 Ook voor de regenten was het in-

middelswel duidelijk dat het de gebroedersNuyts niet zozeer omde poëzie te doenwas,

als wel om de ƒ 700,- die aan het directeurschap verbonden was. De wens van Nuyts kon

echter niet zomaar worden genegeerd, temeer daar hij ook het regentschap van het Bur-

gerweeshuis vervulde en zijn collega’s hem niet voor het hoofd wilden stoten.

De Godshuisregenten besloten om een sollicitatieprocedure op te starten, waarvoor

zich maar liefst dertig kandidaten meldden, waaronder bekende toneeldichters als An-

gelkot, Langendijk en Bogaert.59 Nuyts bleef zich echter tegen een externe kandidaat

verzetten. Uiteindelijk zagen de Godshuisregenten zich gedwongen een andere collega

naast Pieter Nuyts als Schouwburgdirecteur aan te stellen.De keuze viel daarbij op Bur-
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gerweeshuisregent Joan van Heuvel. Van Heuvel hield het met de oncollegiale Nuyts

echter nog geen jaar uit. Hij stelde bij zijn vertrek voor dat zijn neef Cornelis van Ak-

kersdijk tot zijn opvolger zou worden benoemd. Zijn collega’s gingen hiermee akkoord

en de onbekende VanAkkersdijk verkreeg het ambt.60 In 1722 hield ook PieterNuyts het

voor gezien en alsnog werd zijn broer Laurens aangesteld als Schouwburgdirecteur,61

van wie Huydecoper in zijn verslag schrijft dat deze weliswaar ‘oprecht was en eerlyk,

doch onkundig van zaaken en onbekwaam tot de uitvoering.’62

Het lijdt nauwelijks twijfel dat deze generatie Schouwburgdirecteuren haar ambt

vooral zag als een aardige bijverdienste. Ze kregen de baan ‘toegeschoven’, zoals dat ook

gebeurde bij andere lucratieve functies die aan bekenden of familieleden van regenten

gegund werden.63 De verantwoording die de directeuren bij de Godshuizen moesten af-

leggen, was vooral van financiële en administratieve aard en veel kennis van het theater

kwam daarbij niet kijken.Klaarblijkelijk konden gelijkblijvende inkomsten worden ge-

realiseerd met minimale aanpassingen van het repertoire en met het buiten de deur

houden van experimentele ‘nieuwigheden’. Praktische overwegingen zullen misschien

ook een rol gespeeld hebben. De Amsterdamse toneelspelers, die een groot repertoire

aan bestaande stukken moesten beheersen, zouden niet in staat zijn daarnaast ook nog

eens nieuwe toneelteksten in te studeren.64 Het voorzichtige programmeringsbeleid

bereikte zijn hoogtepunt in de jaren twintig van de achttiende eeuw, omstreeks 1725-

1727, toen er helemaal geen premières meer op het toneel kwamen (Bijlage 6).

Ook de Godshuisregenten die het werk van VanAkkersdijk en Nuyts controleerden,

waren ogenschijnlijk niet in staat, of van zins, iets aan deze situatie te veranderen. Dit

wil niet zeggen dat niemand van hen inhoudelijke belangstelling toonde voor de gang

van zaken in de Schouwburg. De ambitieuze toneelschrijver Jacob Voordaagh bijvoor-

beeld raakte in 1722 als regent van het Oudemannen- en -vrouwenhuis65 betrokken bij

het Schouwburgbestuur en zijn collega Balthazar Huydecoper van het Burgerweeshuis

was eveneens een gepassioneerd toneelliefhebber. Van een hechte samenwerking tussen

de tweewas echter geen sprake en het zou niet lang duren voor ze elkaar in de haren vlo-

gen. In een Journaal uit 1727 beschrijft Huydecoper uitvoerig de onenigheden die dat

jaar ontstonden over het optreden van Haagse Franstalige operisten in de Schouw-

burg.66 Voordaagh zette zich als liefhebber van het Franse toneel met hart en ziel in om

dit gastspel mogelijk te maken. Hoewel ook Huydecoper zeker geen tegenstander was

van Frans toneel, vond hij dat de Amsterdamse Schouwburg toch vooral door Neder-

landstalige toneelspelers diende te worden bespeeld; hij verzette zich dan ook tegen het

gastoptreden.67

Het conflict laat zienwelke argumenten de regenten zoal aandroegen om tot een be-

paalde programmering te komen. Huydecoper vertelt in zijn verslag – dat natuurlijk

sterk gekleurd is door zijn afkeer van het gastoptreden – hoe hetmerendeel van zijn col-

lega’s Voordaaghs voorstel steunde, omdat het hun eenvoudigweg niet zou uitmaken

wat er op de Schouwburg werd vertoond ‘als ’t maar geld opbrengt.’ Hij was verbolgen

over deze platte koopmansgeest en vreesde voor het Schouwburgrepertoire dat, wan-

neer het aan zijn collega’s lag, alleen nog ‘Comedie, of publiek Spektakel zou hebben.’68

De Franse toneelspelers kwamen uiteindelijk toch naar Amsterdam. Met leedvermaak

beschrijft Huydecoper de daaropvolgende publicatie van een aantal paskwillen, waarin

het optredenwerdneergesabeld.De keuze voor de operistenwordt in een vandeze pam-

fletten vergeleken met de ‘windhandel’ op de Amsterdamse beurs in het jaar 1720, die
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tot het failliet van een groot aantal beleggers leidde: ‘Op de beurs der poëeten gaat niets

om. De windactiën zyn ten theater gesteegen.’69 Inderdaad zorgde het optreden van de

Fransen voor lege zalen bij de reguliere Nederlandstalige voorstellingen. De operisten

zagen zich gedwongen te vertrekkennaarDenHaag en in de Schouwburg keerde de rust

weer.

Afgaande op het Journaal van Huydecoper mengden Nuyts en Van Akkersdijk zich

nauwelijks in de discussie over het gastoptreden. In de beschrijving komen zij naar vo-

ren als twee mannen die zich vooral met dagelijkse beslommeringen van de Schouw-

burg bezighielden, vlijtig de financiële afwikkelingen regelden enhet contactmet de to-

neelspelers onderhielden. De regenten discussieerden en Nuyts en Van Akkersdijk

voerden uit. Onder hun bewind bereikte de repertoirevernieuwing in de jaren twintig

van de achttiende eeuw een absoluut dieptepunt, hetgeen zeker niet alleen met het

heengaan van een aantal bekende Schouwburgauteurs in die jaren te maken heeft.70 Als
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we de toneelproductie omstreeks de jaren twintig en dertig bekijken, dan blijkt er ge-

noeg jong talent geweest te zijn, dat echter onbenut bleef. Toneelauteurs als Roeland

van Leuve, Frederik Duim en Pieter Merkman bijvoorbeeld kregen in de Schouwburg

geen voet aan de grond.71 Bijlage 6 laat zien dat het aantal nieuw verschenen stukken in

Amsterdam jaarlijks veel hoger lag dan het aantal premières in de Schouwburg,met een

duidelijke omslag rond de eeuwwisseling. Het geringe aantal premières en het voor-

zichtige beleid is misschien te wijten aan de starre bestuursvorm van de Schouwburg

vanaf 1689.De institutionele verbondenheid met de Godshuizen had de Schouwburg in

de zeventiende eeuw succesvol beschermd tegen aanvallen van buitenaf en lag mede ten

grondslag aan het bloeiende theaterleven van die jaren. Vanaf de jaren negentig van de

zeventiende eeuw werden de schaduwzijden van deze bestuursvorm echter steeds beter

zichtbaar. Het directeurschap van de Schouwburg had te lijden onder verambtelijking

en was niet veel meer dan een financieel aantrekkelijke functie. Inhoudelijke betrok-

kenheid bij het theater werd bij de selectie voor het directeurschap niet langer voorop-

gesteld en zo kon het gebeuren dat onbekende figuren als Van Akkersdijk en de gebroe-

ders Nuyts jarenlang zonder artistieke ambities de Schouwburg bestuurden. De

Schouwburg werd zo een slachtoffer van het nepotisme dat het bestuur van de Repu-

bliek in die jaren kenmerkte, en zij veranderde van een kwetsbaar investeringsobject in

de jaren tachtig van de zeventiende eeuw in een tamelijk stabiele maar weinig dynami-

sche stedelijke ‘baantjesmachine’.

Ondanks die ‘onzichtbaarheid’ van Van Akkersdijk en Nuyts klonk er toch enige

kritiek op hun beleid. Het paskwil Den Eklipsis in den Amsterdamschen Schouburg is een

van de weinige teksten waarin de neergang van de Schouwburg onder het directeur-

schap van dit duo wordt betreurd.72 Veel bekender zijn echter de passages in de Hol-

landsche Spectator van Van Effen waarin de matige kwaliteit van de Schouwburgpro-

grammering uitgebreid wordt besproken en bekritiseerd. Van Effen richt zijn pijlen

echter niet op de directeuren maar op de acteurs en actrices. In 1732 bracht een van de

(fictieve) correspondenten een bezoek aan de Schouwburg. Een wat verveelde man

beklaagde zich na afloop over de eeuwige herhaling van stukken op de Amsterdamse

bühne:

‘Maar nu is ’t als een A.B.C. en van negentig spelen, die in één saizoen vertoond

worden, ziet men ’er ten minsten zeventig in een volgend weerom, en dat gaat zo

altyd den zelfden gang.’73

De Schouwburgdirecteuren ondernamen weinig om aan deze kritiek tegemoet te ko-

men. De toeschouwers die af en toe wat nieuws wilden, moesten zich maar vermaken

met de afwisseling die bijvoorbeeld geboden werd door dans en muziek in de pauzes of

na de voorstelling. Op het aanplakbiljet dat hieronder is afgebeeld, laten zij een opvoe-

ring van Don Jeromino en Robbert Leverworst aankondigen, twee stukken die toen al res-

pectievelijk honderd en tachtig jaar in de Schouwburg werden vertoond en nu waren

voorzien van zang en dans tussen en na de twee spelen.74 Ook waren er toneelspelers die

met geïmproviseerde grappen en grollen oude stukken nieuw leven inbliezen. De cor-

respondent van de Hollandsche Spectator beschrijft met grote ergernis hoe een opvoering

vanDokter tegen dank van Molière – een klassieker in een vertaling van nva uit 1680 – be-

gin 1733 van dergelijke toevoegingen werd voorzien:
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met dans en een ballet (Utrechts Archief, Familiearchief Huydecoper 353).
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‘Dog ’t geen my meest ergerde, was dat men met het stuk zelf speelde als janpota-

gie met zyn hoed, en dat men niet vergenoegt met de koddigheden van Moliere, en

van zyn overzetter, met welke het rykelyk te stellen zou zyn, daar zo veel laffe en

janhagelsche grappen en drolligheden byvoegde, dat het gansche stuk bykans on-

kenbaar wierd, en deszelfs Autheur in zyn eer benadeelde.’75

Toneelspelers, maar ook muziek- en balletmeesters, kregen kennelijk de ruimte om

stukken naar believen op te vrolijken met muziek, dans en komische invallen. Ambi-

tieuze auteurs als Claas Bruin en Pieter Langendijk bemoeiden zich actief met zaken die

eigenlijk aan de directeurenwaren voorbehouden, zoals de rolverdeling.De directeuren

beperkten zich ondertussen tot hun administratieve bezigheden.76

Pas met Jan de Marre kwam rond het midden van de jaren dertig van de achttiende

eeuw weer een directeur aan het roer die zelf enige ervaring en affiniteit had met het

Schouwburgwerk.77 In 1734 schreef hij zijn eerste toneelstuk:Marcus Curtius, datmeteen

in de Schouwburg werd opgevoerd. Zijn talenten werden beloond met het directeur-

schap, dat hij met zijn schrijverschap zou blijven combineren. Uit het (onvolledige) re-

pertoireoverzicht van de jaren dertig en veertig blijkt dat er onder het bestuur van De

Marre langzaam maar zeker weer beweging in het repertoire kwam.78 Een nieuw feno-

meen als de FranseOpéraComiquewerd onder de noemer ‘kluchtige opera’ inAmsterdam

geïntroduceerd met stukken alsDe Orakelvaas (1740) en De verkeerde wereld (1742).79 Deze

stukken bestaan uit korte en eenvoudige dialogen, voortdurend afgewisseld door inter-

mezzo’s met zang en dans.80 Dergelijke ‘theatermodes’ kwamen niet alleen uit Frank-

rijk overgewaaid. In 1742 verscheen bijvoorbeeld een Schouwburgdruk van Pimpinone,

een vertaling van Telemanns Die Ungleiche Heyrath/ Oder das Herrsch=süchtige Kam-

mer=Mädgen (1725) door Jan Jacob Mauricius, die werkzaam was als Nederlandse gezant

in Hamburg.81 Het Amsterdamse publiek maakte zo kennis met het komische tussen-

spel op muziek. Balletmeester Bernard le Roy verzorgde modieuze divertissementen en

balletten in de Franse stijl.82 Ook achter oudere genrebenamingen als herdersspel of

zinnespel verborgen zich stukken met kenmerken van het moderne Franse muziekthe-

ater, als zang en ballet. Het Eeuwgetijde uit 1738 van De Marre is hiervan het bekendste

voorbeeld (zie § 6.2.5). Het Schouwburgrepertoire kwam omstreeks 1740 weer in bewe-

ging, maar de ontwikkelingen gingen lang niet zo snel als in de jaren van het pachter-

schap. De Schouwburg krabbelde zo uit het dal waarin hij vanaf de jaren negentig van

de zeventiende eeuw terecht was gekomen.

7.3 Investeerders in de Opera

7.3.1 Tussen mecenaat en commercie

Als stedelijke commerciële instelling was de Opera gedurende zijn bestaan afhankelijk

van particuliere investeerders van verschillende rangen en standen en niet van de in-

vesteringsbereidheid van een enkele monarch. Dit traditionele beeld van de Hamburg-

se Opera als Bürgeroper, in tegenstelling tot de Hofoper geheel gefinancierd en gedragen

door de stedelijke burgerij, is de laatste jaren echter sterk bijgesteld. Dorothea Schröder

heeft in Zeitgeschichte auf der Opernbühne laten zien dat een groot deel van het Hamburgse
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Operarepertoire tot stand kwam dankzij opdrachten van edelen, diplomaten en keizer-

lijke gezanten. Gerhardt Schott kreeg bij de oprichting in 1678 al steun van Christian

Albrecht, hertog vanHolstein-Gottorf, die op datmoment inHamburg verbleef.De her-

tog bleef het muziektheater vele jaren ondersteunen, ook gedurende de Opernstreit en-

kele jaren later.83

Het theater inHamburgwas veelmeer dan alleen een Bürgeroper. Voor de verschillen-

de investeerdersdiebijdeOperabetrokkenraakten,goldensteedsweeranderebelangen.

Het gezelschap van particuliere investeerders dat in 1678 onder leiding van Schott tot de

oprichting van de Opera besloot, had bijvoorbeeld officieel als doelstelling de culturele

opbloei van de stad te bevorderen. In de verdediging van de Opera tegen aanvallen van

kritische predikanten wees Schott bovendien op het economische nut van het theater

voor de stad. De Opera zou werk aan een niet te onderschatten aantal Hamburgers be-

zorgen, omdat het theater veel rijke gasten naar de stad zou trekken (zie ook: § 3.3.2).

Hamburg was in dat opzicht immers strategisch gelegen temidden van een aantal vor-

stendommen, vaak te klein om over een eigen hoftheater te kunnen beschikken.De vor-

sten trokkenmet eendeel vandehofhouding regelmatig naarHamburg omer de opvoe-

ringen in de Opera bij te wonen.De stad fungeerde bovendien als het diplomatieke cen-

trumvan de regio en erwaren regelmatig belangrijke gasten in de stad aanwezig.

Hoe groot de economische ambities van de oprichters ook waren, de Opera zelf was

zeker niet altijd winstgevend, zoals onderzoek heeft uitgewezen.84 Een aantal pachters,

waarschijnlijk het merendeel, heeft weinig of niets aan de Opera verdiend. Het direc-

teurschapwas eenerezaakendat zal zeker voorde ervenvanSchott gegoldenhebben,zo-

als zijn schoonzoon, de Mecklenburgse Hofrat Johann Gerhardt Gumprecht (1717-1722).

Voor deHolsteinse edele Benedict vonAhlefeldt (1722-1726) enhet latere consortiumvan

honderd pachters onder aanvoering van enkele diplomaten (1727-1728) golden weer an-

dere belangen. Zij investeerden in de onderneming omdat deze voor het onderhouden

van diplomatieke en politieke contacten inmiddels zeer belangrijk was geworden, zoals

we zagen in hoofdstuk vijf. Andere pachters voorzagen met hun investeringen in het

voortbestaan van hun eigen broodwinning, zoals de componist Reinhard Keiser (1703-

1707) en de zangeres Margaretha Susanna Kayser (1729-1737). Daarnaast was er het type

‘cultureel ondernemer’ die, zonder veel kennis en ervaring op operagebied,wel degelijk

iets aan de zaakwilde verdienen. JohannHeinrich Sauerbreywas zo iemand.Gedurende

een periode van ruim tien jaar, tussen 1707 en 1718, had hij de leiding van deOpera.

De erven Schott hebben zich na het overlijden van de oprichter in 1702 slechts inci-

denteel met het Operabedrijf bemoeid en wel op die momenten dat er een nieuwe pach-

ter gevondenmoestworden.DeweduweSchott heeft in artistiek of commercieel opzicht

weinig sporen nagelaten en besteedde het beheer uit aan genoemde Sauerbrey. Haar

schoonzoon Gumprecht nam samen met twee van haar dochters daarna de leiding over

de Opera op zich, maar kreeg al snel te kampen met financiële problemen.85 In een re-

cente studie naar de eigendomsverhoudingen rond de Opera wordt duidelijk dat een

bankier en investeerdermetdenaamSentrupopdeachtergrondeenbelangrijke rolheeft

gespeeld.86 Omdat de financiële administratie van de Opera verloren is gegaan, voor zo-

ver deze al ooit goed werd bijgehouden, is het moeilijk van deze financiële verwikkelin-

gen eenhelder beeld te krijgen. Sentrup kocht in 1723 uiteindelijk hetOperagebouwvan

deervenSchott.87 Inhoeverrehij ookdaadwerkelijkbetrokkenwasbijhetbestuurvande

Opera, blijft vooralsnog onduidelijk. In elk geval heeft hij zich tot de sluiting in 1738 in-
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gezet voor het aantrekken van steedsweer nieuwe investeerders in het Operabedrijf.88

Misschien was deze handige bankier een van de weinige particulieren die iets aan de

Operaondernemingheeft verdiend.De berekeningen vanHans JoachimMarx laten zien

dat er voor de pachters weinig financieel voordeel aan het Hamburgse muziektheater te

behalen viel.89 De geschiedenis van de Hamburgse Opera is een aaneenschakeling van

tijdelijke sluitingen, financiële fiasco’s en ruzies over achterstallige huurbetalingen. In

deze paragraaf zullen we zien hoe een aantal van deze pachters, gedwongen door drei-

gende tekorten, heeft geprobeerd met nieuw repertoire een groter publiek te bereiken.

Relatief veel bronnenmateriaal is beschikbaar over de eerste pachter, Jacob Kremberg,

die in 1694 door Schottwerd gecontracteerd,maar vanwege financiële problemen al snel

weer moest vertrekken. Nadat dit conflict is besproken, zal er aandacht worden besteed

aan het pachterschap van genoemde Johann Heinrich Sauerbrey. Ook de repertoirever-

nieuwing in de jaren twintig onder vonAhlefeldt en het diplomatenconsortium zal aan

de orde komen. Hoe meenden deze pachters het financiële tij te keren en meer bezoe-

kers naar de Opera te lokken en welk repertoire of welke aanpassingen aan het repertoi-

re achtten zij voor dit doel het meest geschikt?

7.3.2 Het conflict met Kremberg (1693-1695)

In 1693 werd Gerhard Schott benoemd tot raadsheer in Hamburg. Schott kreeg met die

nieuwe functie veel minder tijd voor het artistieke en financiële beheer van de Ham-

burgse Opera en gaf dit uit handen door zijn theater te verhuren, waarover hij de raad

op 7 september 1694 berichtte.90 Hij hoopte meer tijd, rust en vrede te vinden om zijn

ambt als raadsheer goed te kunnen vervullen. Opmerkelijk is de term Ambtsverrichtung

die Schott in samenhang met zijn functie als theaterondernemer hanteert. Dit onderne-

merschap bracht hij in verband met een maatschappelijke taakopvatting, zoals hij ook

als raadsheer zijn werk ten dienste van de samenleving stelde. De oprichting en in-

standhouding van het Operabedrijf diende in de ogen van Schott kennelijk niet alleen

persoonlijke maar ook maatschappelijke doelen.

Schott benaderde de zanger Jacob Kremberg als partner in de Operaonderneming.

Kremberg had ervaring opgedaan als zanger aan het Zweedse en Hallese hof, maar niet

als bestuurder of leidinggevende. Waarschijnlijk vertrouwde Schott echter op zijn ar-

tistieke talenten.91 Kremberg en Schott tekenden in 1694 een pachtverdrag waarin te-

vens de artistieke vrijheid van Kremberg werd vastgelegd:

‘JacobKremberg [mag] solches alles nach seinenNutzenundGuttdünckengebrau-

chen, unddieOperndirigiren,wie Ers gutt befindet unddieMaterien der Poesie er-

fordernmögten, auchnach eigenenBelieben so vielerleyOperen, als Er begehret,

und so offt Erwill, ungehindert nach freyenWillen anordnenund spielen laßen,

[...].’92

Schott legde de artistieke en zakelijke vrijheid van Kremberg echter ook meteen weer

aan banden door de aanvulling dat Kremberg deOpera alleenmocht gebruiken ‘zoals de

eigenaar (Schott) dat gedaan zou hebben’, een nogal onduidelijke bepaling, die daarom

al snel tot onenigheid tussen de twee contractanten zou leiden.93 In de genoemde brief
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aan de raad van 7 september 1694 betichtte Schott, een half jaar na ondertekening van

het contract, Kremberg al van oneigenlijk gebruik van de Opera. Kremberg zou Itali-

aanse enNederlandse komedianten hebben uitgenodigd om in deOpera komedies op te

voeren, zonder hem hiervan op de hoogte te stellen. Schott vroeg de raad een commissie

uit zijn midden aan te stellen, die in deze kwestie zou kunnen bemiddelen om de op-

voering van de aanstootgevende komedies te stoppen.94

Vervolgens wendde ook Kremberg zich met een brief tot de raad, waarin hij zijn be-

sluit om Italiaanse komedianten in de Opera te laten optreden verdedigde. Hij wees op

de vrijheid die hem door Schott ten aanzien van de programmering was verleend:

‘Wie solte mir nicht vergönnet seijn das geheurete Theatrum andren Comicis zu

überlaßen; da [...] der [...] heuer Contract [...] mir generaliter zugiebt selbiges so zu

nützen und zu gebräuchen, wie es der Herr Verheurer selbsten genützet oder ge-

brauchet hatt.’95

Kremberg beweerde dat hij Schott wel degelijk op de hoogte had gesteld van het

contract met de komedianten en dat deze hem op geen enkele manier had laten merken

dat hij dergelijke gastoptredens verafschuwde. Sterker nog, volgens Kremberg zou

Schott hem zelfs hebben aangeraden de Nederlandse komedianten te contracteren die

Schott in het verleden zelf ook al eens te gast zou hebben gehad.96 Waarschijnlijk, zo

vervolgt hij, wilde Schott koste wat kost de pachtsom innen en had hij ingezien dat

Kremberg dan maar met een noodgreep uit de financiële problemen moest zien te ko-

men, een noodgreep die kennelijk gevonden werd in het uitnodigen van komedianten

van buiten de stad.

Wat er ook waar moge zijn van Schotts hypocrisie in deze, duidelijk is dat de opvoe-

ringvankomedies indeOperaals aanvullingophet repertoireopzijnminstgevoelig lag.

Buiten de Opera waren optredens van buitenlandse komedianten in Hamburg echter de

normaalste zaak van de wereld. De Nederlandse toneeltroep van Baptist van Fornen-

bergh had Hamburg in de jaren zestig en zeventig van de zeventiende eeuw regelmatig

aangedaan.97 JacobvanRijndorpprobeerde in 1693ook inHamburgvoet aandegrond te

krijgen – maar had daar anders dan Van Fornenbergh nu met de Opera te maken.98 Ken-

nelijk besloot Schott in dat jaar deze concurrentie het hoofd te bieden door de komedi-

anten in de Opera zelf te laten optreden.Het repertoire van deze komedianten, voor een

groot deel bestaande uit Nederlandse kluchten en blijspelen,werd in Hamburg met een

zeker enthousiasme ontvangen.99 Zo besloot de librettist Christian Heinrich Postel in

1693 een van die stukken, Sigismundus, Prince van Poolen (Amsterdam 1654, naar Calderon)

geschreven door Schouwenbergh, tot een opera te bewerken, vanwege het succes van dit

toneelstuk op de Hamburgse bühne.100 Het werd de opera Der Köngliche Printz Aus Pohlen

SIGISMUNDUS, Oder Das Menschliche Leben wie ein Traum. In het voorwoord schrijft Postel

over de stofkeuze: ‘Gnug ist es/ dass die Erfindung artig/ deswegen sie auch vielen gefal-

len/ und ferner zur Ergetzung rechtschaffenerGemüther ist erwähletworden.’101

SIGISMUNDUS was niet de enige opera die terugging op het repertoire van de rond-

trekkende toneeltroepen. In 1684 verscheen al een operabewerking van het komische El

mayor imposiblevanLopedeVegaonderde titelDasUnmöglichsteDing en in 1690schreef Po-

stel Bajazeth undTamerlan, een tragikomische opera die hij op verschillende buitenlandse

komedies baseerde.102 Het binnendringen vanhet komische straattoneel in deOpera be-
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reikte een hoogtepunt met de korte opera Der Lustige HARLEQUIN uit 1693. Het stuk be-

staat uit een zeer eenvoudige handeling en is daarmee een echte ‘harlekinade’, waarbij

Harlequin door een lelijke vrouw gestrikt wordt om met haar te trouwen, met als belo-

ning dat haar vader hem uit de gevangenis helpt ontsnappen.Wellicht werd dit stuk ge-

speeld door de Commedia dell’Arte-troep die vanaf 1690 tien jaar lang aan het hof van

Celle speelde.103 Onder deze toneelspelers bevond zich ook de uit Venetië afkomstige Se-

bastian di Scio, die bekendwas vanwege zijn optredens als Arlecchino.Di Scio verdiende

zijnbroodniet alleenmetCommediadell’Arte-opvoeringenmaarookmetkwakzalverij,

poppentheater en koorddansen en trad ook op tijdens deHamburgse kermis.104

Het is niet helemaal duidelijk wie de Nederlandse komedianten waren die in 1694

doorKrembergwerdenuitgenodigd.Het ligtnietvoordehanddatditde toneeltroepvan

Van Rijndorp is geweest, want die bevond zich toen weer in Leiden en Den Haag.105 De

enige Nederlandse podiumkunstenaar die zich voor zover bekend omstreeks 1694 in de

Hanzestad ophield,was koorddanser JuliusGraff uitAmsterdam,wellicht in gezelschap

van andere acrobaten.106 Als het inderdaad deze Graff was die in de Opera optrad, dan is

dekritiekvanSchottbeter tebegrijpen.Hij stoordezich indatgevalniet alleenaandeop-

voering vankomedies,maarmeer nog aan zaken als acrobatentoeren engoochelarij, vor-

men van vermaak die in zijn ogen nog minder met theater, laat staan met een eerzaam

tijdverdrijf, temakenhadden.Dit laatonverletdatKrembergmetdeprogrammeringvan

komisch toneel indeOpera, indehoopomdaarmeedeconcurrentiemetdekomedianten

het hoofd te kunnen bieden, in de voetsporen trad van Schott zelf.107

Schott nam gedurende het conflict met Kremberg het besluit om tijdelijk een nieu-

we theateronderneming op te zetten, nu de Opera in zijn ogen tot een Komödienbudewas

verworden. Samen met de Brunswijkse hofcomponist Johann Sigismund Kusser (Cous-

ser) liet hij in zijn eigen huis en later in de dom opera’s opvoeren.108 Kusser had na on-

enigheid met Kremberg, die weigerde zijn opera PORUS te vertonen, de samenwerking

met de pachter verbroken.Uit wraak ondernam Kusser vervolgens pogingen om de pre-

dikanten te bewegen de komedies in de Opera vanwege sodommieterei te veroordelen,

maar die pogingen waren tevergeefs (zie § 6.3.5). Uiteindelijk raakte Kremberg in de fi-

nanciële problemen,waarschijnlijk door het grote aantal premières dat hij in 1694 reali-

seerde (Bijlage 8).Begin 1695 zegde hij het huurcontract op en kon Schott de leiding over

de Opera weer in eigen handen nemen. Kusser kreeg de artistieke leiding en Kremberg

verdween definitief van het toneel.109

7.3.3 Schott stelt orde op zaken (1695-1696)

Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat Schott het uitnodigen van komedianten

als een knieval ervoer voor het komische spreektheater, zoals dat op straat of in tijdelijke

theaters werd opgevoerd. Het straattheater was zonder twijfel voor een veel breder pu-

bliek toegankelijk dan de relatief dure opvoeringen in de Opera en voor Schott woog dit

statusverschil zwaar. Na het pachterschap van Kremberg probeerden Schott en Kusser

een nieuwe start te maken, waarmee er een voorlopig einde kwam aan de opvoeringen

door komedianten.110 Ook nieuwe producties die direct op het repertoire van de kome-

dianten waren gebaseerd, ontbraken en het tweetal besloot zich meer onafhankelijk van

de komediantentroepen op te stellen. Kusser ontkwam echter niet aan de noodzaak om
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het repertoire voor een zo groot mogelijke groep bezoekers aantrekkelijk te maken en

besloot om serieuze opera’s te voorzien van komische intermezzo’s.

In de nieuwe opera’s die door Kusser in Hamburg op het toneel werden gebracht,

introduceerde hij de zogeheten lustige Person, die de handeling na elk bedrijf onderbrak

om de toeschouwer met grappen en grollen te vermaken. Een aantal van de genoemde

opera’s die op komedies waren gebaseerd, bevatten een keur aan dergelijke komische

types,met alsmeest bekende de figuur van deDiener, de knecht, die als bijfiguur kritisch

en komisch commentaar op de handeling levert.111 De librettist Franck had in 1680 als

eerste voor een dergelijke toevoeging aan een serieuze opera gekozen in zijn bewerking

van Quinaults Alceste. Hij verdedigde deze aanpassing met de volgende woorden:

‘[...] daß dergleichen Sachen von einer solchen Persohn/ wann alles in den Schrank-

ken der Erlustigung und Unterrichtung bleibet/ und sonst keine Unflähtereien

und grobe Narrenpossen/ daran keine verständige ehrbahre Leute einen Gefallen

haben/ hinzukommen/ nicht allein zu dulden/ sondern in einer Volckreichen Ge-

meine bißweilen anzuordnen seyn; [...].’112

De komische figuurmaakt zich hier los van zijn oorspronkelijke omgeving,de komedie.

In de meeste gevallen heeft zijn optreden weinig tot niets met de rest van de handeling

te maken.113

Kusser besloot bij deHamburgse bewerking van twee van zijn opera’s uit Brunswijk,

met teksten van de Brunswijkse librettist Friedrich Christan Bressand, hetzelfde procé-

dé te volgen als Franck.De eerste opvoering betrof de operaDerDurch Groß=Muth undTa-

per=keit besiegete PORUS. De librettist Postel had deze opera al in 1694 bewerkt voor een

opvoering inHamburg, die destijds vanwege de tegenwerking door Kremberg niet door

kon gaan.114 In het voorwoord bij het libretto excuseert Postel zich voor de aanpassingen

aan het Brunswijkse origineel, met een verwijzing naar de belangrijkste verandering:

‘Erstlich war in dem Stück keine lustige Persohn/ die aber nach dem Genio unserer

hiesigen Zuschauer ein nothwendiges Stück ist/ hat man also diese Parthye müssen

hinzu thun/ [...].’115

De toeschouwers hadden volgens Postel een grotere voorliefde gekregen voor komische

intermezzo’s. Als bewerker ontkwam hij er daarom niet aan een komische noot in de

vorm van een lustige Person aan de verder nogal serieuze geschiedenis van PORUS toe te

voegen.116 Bovendien geeft Postel aan dat hij – om de toeschouwers niet te zeer te verve-

len – ook enkele passages heeft ingekort, om ruimte voor deze komische toevoegingen

te creëren.

De rol van de komische Person wordt in PORUS vervuld door de bediende Planes, die

aan het einde van elk bedrijf even op het podium verschijnt.117 Een aantal meer be-

schrijvende passages heeft Postel flink ingekort om de toeschouwer niet al te zeer te ver-

moeien. De beschrijving van de toestand in het legerkamp van Alexander door Arsites

aan het einde van het eerste bedrijf is bijvoorbeeld drastisch ingekort. De vrijkomende

ruimte benut Postel vervolgens voor het optreden van Planes, die hier direct na een aria

van Zarina, haar treurnis uitsprekend over de berichten van Arsites, op het podium ver-

schijnt. Planes beweert vervolgens dat die jammerklachten vast en zeker tijdelijk zullen
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zijn,want, zo zingt hij: ‘Kein Mädgen ist von Eisen/ [...] So werd es sich schon weisen.’118

De alleenspraken van Planes kenmerken zich verder door het veelvuldige gebruik van

scheldwoorden en straattaal en het maken van seksuele toespelingen.Aan het einde van

het tweede bedrijf zoekt Planes naar een vogelnest, maar vindt een koekoek; een vol-

gende greep in de bosjes levert echter een jonge Gärtnerin op die samen met de tuinman

een dansje waagt, terwijl Planes verlekkerd toekijkt:

‘Das Nest ist da/ dort kommt der Vogel an/

Hier wird es in ein Nisteln gehen/

Ich wil den Handel doch ansehen.

Ob ich die Kunst nicht lernen kan.’119

Alleen in het vierde bedrijf neemt Planes even deel aan de handeling door Perdiccas te

adviseren zijn geliefde te beschermen tegen de jaloerse Orsanes.120

De heropening van de Opera in 1695 na het pachterschap van Kremberg ging ge-
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paard met de opvoering van een bewerking van een stuk uit Brunswijk met muziek van

Kusser: Die Unglückliche Liebe Des Tapfern JASONS uit 1692. Ook in dit geval heeft Postel

flinke ingrepen gerealiseerd om het stuk voor het Hamburgse operapubliek geschikt te

maken. Jasonwerd radicaal ingekort en de vijf bedrijven werden teruggebracht tot drie,

hetgeen hij verantwoordt in het ‘Vorbericht’:

‘Daß aber aus dem Stücke hin und wieder was aus gelassen/ ist nicht geschehen als

wann man solches weniger achtete als das andere; sondern weil man/ wegen Trau-

rigkeit der Materie eine lustige Person dabey nöthig zu seyn vermuthet/ so hat

man/ damit das sonst schöne Stück wegen der Länge nicht verdrießlich fallen

möchte/ etwas aus lassen müssen/ welches dem Haupt=Wesen keine Veränderung

zu bringen schiene.’121

Postel heeft opnieuw veel lange recitatieven ingekort ten gunste van de lustige Person, dit

keer de bediende Idas. Deze behoort weliswaar ook tot het dramatische personeel in de

opera van Bressand, maar speelt bij Postel een veel grotere rol als komische commenta-

tor van de gebeurtenissen in het stuk.

Tegen het einde van het eerste bedrijf intervenieert Idas voor het eerst in de hande-

ling en bekritiseert de ontrouw van Jason ten opzichte van Medea.Hij neemt meteen de

gelegenheid te baat een aantal adviezen te geven aan demeisjes, die hij waarschuwt voor

de ‘galanterie’ van mannen die gewoon zijn de vrouwen met vleiende woorden te verlei-

den om ze vervolgens te bedriegen:

‘Ihr Mädgens wo ihr mir noch Glauben gebet/

Wann man euch Lieb und Treu verspricht/

So schadet euch auch das Betriegen nicht.

Versichert euch daß ins gemein

Die Schmeicheler Betrieger seyn.’122

Vergezeld door Scaramuzzen en Harlequins treedt Idas vervolgens op als ware hij een her-

bergier die de gasten uitnodigt van zijn ‘worsten’ te eten. Al snel liggen natuurlijk sek-

suele toespelingen voor de hand in het door hem gezongen ‘worstenlied’:

‘Die Jungfern/ die Frauen/ die Alten und Jungen/

Die haben sich öffters nach Würsten gedrungen/

Und wann sies nicht sagen so dencken sies doch.’123

Met zijn ironische opmerkingen levert Idas hier indirect kritiek op zijn heer Jason, die

zich juist met zijn geliefde Creusa teruggetrokken heeft. Idas neemt na zijn worstenlied

de gelegenheid te baat meer in het algemeen de mannen te bekritiseren die er slechts op

uit zijn de meisjes met mooie woorden te versieren, maar met dit gevolg: ‘Und krieget

dann ein solcher Geck / Offt einen viel=beleckten Speck.’124 In het laatste bedrijf mondt

het optreden van Idas uit in een complete maskerade ter gelegenheid van het huwelijk

van Jason en Creusa, met opnieuw harlekijnsfiguren, dit keer vergezeld door enkele le-

den van de hofhouding in zigeunerkostuums.Als zigeuners kunnen zij het zich veroor-

loven om het huwelijk van kritische kanttekeningen te voorzien. Deze laatstgenoemde

passage is wel gebaseerd op de tekst van Bressand.125

190



investeerders en het theater

Het toevoegen van een komische Figur was noodzakelijk om de ontvangst van Bruns-

wijkse opera’s in Hamburg commercieel succesvol te laten verlopen. De componist Kus-

ser zag zich in zijn rol van pachter gedwongen zijn eigen opera’s flink door Postel te la-

ten bewerken om ze alsnog voor het Hamburgse publiek geschikt te maken. De

popularisering van het Hamburgse repertoire kon op een betrekkelijk ‘gecamoufleerde’

wijze plaatsvinden door de bewerkingen van Postel als Brunswijkse hofopera’s te pre-

senteren, wat zij van oorsprong immers ook waren. Aan deze handelwijze was ook een

gunstig kostenaspect verbonden; het aanpassen van oudere opera’s was immers goed-

koper dan het vervaardigen van volledig nieuwe teksten met nieuwe muziek. Kusser en

Schott hoefden op deze manier niet direct te putten uit het komische repertoire van de

toneeltroepen of, erger, komedianten in de Opera te laten optreden. Zij konden aan de

wens van het Hamburgse publiek tegemoet komen, zonder dat dit ten koste ging van de

grote artistieke pretenties van de Opera.

7.3.4 Sauerbrey als pachter (1707-1718)

Kort voor het overlijden van Schott in 1702 nam het duo Otto Claußen en Jacob Mayer

het pachterschap op zich.126 Evenals Kremberg maakten zij de fout veel te veel nieuwe

opera’s te programmeren (dertien in 1702, zie Bijlage 8).Deweduwe Schott nam tijdelijk

de artistieke en commerciële leiding vanhen over en verpachtte deOpera vervolgens aan

de componist Reinhard Keiser. Hierop meldde Johann Heinrich Sauerbrey zich in 1707

als nieuwe pachter. In tegenstelling tot Kremberg, Kusser of Keiser had Sauerbrey voor

zover bekend geen artistieke binding met de Opera of een ander muziektheater en het

ligt daarom voor de hand te denken dat hij zich met name tot de financiële kanten van

het pachterschap aangetrokken voelde. Sauerbrey was koopman en verdiende zijn

brood als glaskoper.127 Hij trok JohannConradDreyer aan, een zanger uit Brunswijk die

carrière had gemaakt in Hamburg, om hem bij het bestuur van de Opera te assisteren.128

Sauerbrey wist Reinhold Böckelmann voor een investering in het Operabedrijf te inte-

resseren. Over deze Böckelmann is verder niets meer bekend dan dat hij Börsenknecht

was.129

Het oordeel dat Walter Schulze in 1938 over Sauerbrey als pachter velde, is genade-

loos. Hij zou een ‘skrupelloser Geschäftsmann’ geweest zijn, ‘der das Institut im Inte-

resse seines Geldbeutels in rücksichtsloser, aber geschickter Weise ausbeutete.’130 De

pachtperiode Sauerbrey is ondanks of misschien wel juist dankzij zijn door Schulze ge-

suggereerde geslepenheid de langstdurende geweest. Nadat Reinhard Keiser de Opera

in financiële wanorde had achtergelaten, wisten Sauerbrey en Dreyer het tij te keren. In

de samenstelling van het repertoire is omstreeks 1707 duidelijk een omslag waarneem-

baar. Nieuwe stukken werden met succes aan het repertoire toegevoegd. Der Angenehme

Betrug/Oder: Der CARNEVALvonVENEDIG vanKeiser uit 1707 bijvoorbeeldwerd goed ont-

vangen en kende een enorme populariteit. Het stuk is een bewerking van André Cam-

pra’s Le Carneval de Venise (Parijs 1699), waarmee in Hamburg de komische opera in Fran-

se stijl werd geïntroduceerd. Librettist Mauritz Cuno voorzag de Duitse bewerking,

naast de bestaande Franse en Italiaanse aria’s, van passages in het Nederduits. Hierdoor

ontstond een ‘revueachtige’ voorstelling waarin een keur aan komische personen van

verschillende nationaliteiten optrad.
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Der CARNEVAL von VENEDIG is het eerste zangspel in de traditie van de Parijse comédie

lyriquedat indeOperawerdopgevoerd.KomischedialogenuitdeFransekomediewerden

ineenmuzikaal jasjegestokenenincombinatiemetbekendearia’sof eenvoudige liederen

op het toneel gepresenteerd.De handeling speelt zich af in een concrete lokale omgeving

– inParijs,Venetië,LeipzigofHamburg–enpersonagesvanverschillende rangenenstan-

den verschijnen daarbij op het podium. Niet iedereen was blij met deze vernieuwing,

zoals de librettist Barthold Feind, die sprak van ‘absurdem Zeug und abgeschmackten

Fratzen’, verwijzendnaarDerCARNEVALvonVENEDIG.131 De bezoekers vandeOpera kon-

den deze carnavaleske stukken echter waarderen en in de zomer van 1707 was het stuk al

dermate populair dat colporterende jongeren de liederen separaat op straat verkochten.

Keiser schrijft op 23 augustus 1707met enige trots aande gravinDernath:

‘Weil das Blattdeutzsche in dem Venetianischen Carneval so viel Approbation ge-

funden, so verkauffen solche Lider nunmehro die Gaßen Jungen, u. hatt man sol-

chen Connoisseurs zu gefallen, noch einen halben Bogen dazu gefüget [...].’132

DeNederduitse fragmentenkondenkortomopzoveel bijval rekenendatKeiser snel nog

eenPlatduitse scène aandeopera toevoegde. In een vandedrukkenuit 1707 vindenwe in

het derde bedrijf inderdaad een uitbreiding van een scène in hetNederduits.133

Het succes vanDerCARNEVALvonVENEDIG konniet zonder gevolgen blijven voor de

samenstelling vanhet repertoire.Cuno schreef in 1708 eennieuw libretto in de vormvan

een ‘schertz=hafftes Zwischenspiel’: Die lustige Hochzeit/ Und dabey angestellte Bau-

ren=MASQUERADE. In dit stuk treden alleen Hamburgse volksfiguren op. Het is de eer-

ste opera die volledig in het Nederduits werd vervaardigd. In het voorwoord bij dit tus-

senspel verwijst Cuno nog eens naar de uiterst populaire opvoering van Der CARNEVAL

vonVENEDIG, die in 1707 volle zalen had getrokkennadat deOpera in dewinter van 1706

nog geheel door het publiek gemeden werd:

‘die Materien wären theils/ und vornehmlich im Winter/ gar zu lang/ theils gar zu

traurig/ denn wenn nach vieler des Tages gehabten Mühe das Gemüthe laß und

müde würde/ besuchte man die Opern sich in etwas zu ergetzen/ wann aber die

Materien noch zu mehrer Melancholy Anlaß geben/ suchte man lieber andre Zeit-

vertreibung.’134

De opvoering van dit nieuwe tussenspel was zo’n groot succes ‘daß offt der ziemlich

grosse Raum zu enge geworden [war].’135 Die lustige Hochzeit gaat terug op een ouder lo-

kaal komisch stuk uit Hamburg, de Tewesche Hochtydt uit 1640.136 De handeling is ui-

teraard zeer eenvoudig en eindigt, zoals de titel al aangeeft, in een uitgebreide ver-

kleedpartij, waarbij een van de hoofdfiguren zich nuchter afvraagt, wat de zin is van

dergelijke stedelijke rarigheden.

Sauerbrey haalde met de programmering van deze komische opera’s in de streektaal

het repertoire van komedianten de Opera binnen, zoals dat eerder was gebeurd bij de

bewerking van komedies tot nieuwe opera’s. In 1710 kwam er een vervolg opDer CARNE-

VAL von VENEDIG: het komische zangspel LE BON VIVANT, Oder die Leipziger Messe, met

muziek van Keiser. De formule van Der CARNEVAL von VENEDIGwerd hier opnieuw toe-

gepast door een van oorsprong Frans komisch stuk te voorzien van scènes in het Plat-
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duits. Dit keer koos de bewerker echter voor het Saksische dialect, omdat het stuk zich

nu eenmaal in Leipzig afspeelt.De intrige steltweinig voor en dient voornamelijk omde

verschillende korte scènes,met een grote verscheidenheid aan volkse types, te verbinden

en hun grappen en dansjes aan het publiek te presenteren.

Over de vraag of de pachtperiode van Sauerbrey hiermee artistiek gezien een hoog-

tepunt was in de geschiedenis van de Opera, valt te twisten. Het mag echter duidelijk

zijn dat Sauerbrey met zijn repertoirevernieuwing in commercieel opzicht zonder meer

succes had. De tweede periode van het pachtverdrag, na het vertrek van Dreyer in 1713,

verliep minder voorspoedig. In dat jaar moest de Opera gesloten worden vanwege de

pest die in Hamburg heerste. Dit was een grote financiële strop voor Sauerbrey die hij

niet meer te boven zou komen. Toen hij in 1718 gedwongen was het pachtverdrag te be-

ëindigen, verkeerde het Operagebouw in zo’n slechte staat dat de erven van Schott een

ernstig kapitaalverlies moesten constateren. Het stadsbestuur had bovendien na het

failliet van Sauerbrey bepaald dat deOpera tijdelijk geslotenmoest blijven, vanwege po-

litieke onrust in de stad. Behalve flinke investeringen in de vervallen Opera moesten de

erven ook politiek lobbywerk verrichten om de Opera überhaupt te mogen openen.137

7.3.5 Mecenassen aan het roer (1722-1729)

Onder leiding van Hofrat Gumprecht en zijn schoonzus Anna Meuer, die in 1718 het be-

heer van de Opera op zich hadden genomen, raakte het muziektheater in Hamburg ver-

der in verval. Hoewel de erven als eigenaars geen huur voor het gebouw hoefden te be-

talen, konden zij uiteindelijk zelfs de huur van het kavel waarop de Opera gebouwd was

nietmeer opbrengen.138 De bankier die leningen verstrekt had voor investeringen in het

bedrijf, zette de erven onder druk om bij wijze van afbetaling het gebouw aan hem te

verkopen.139 Deze Sentrup zocht hierop naar andere financiers om in de Opera te in-

vesteren. In de jaren 1722-1726 pachtte de Holsteinse edele Benedict von Ahlefeldt de

Opera.Hij betaalde de nieuwe inrichting van het gebouw, dat nog steeds sterk vervallen

was, en vroeg om nieuw repertoire. Onder von Ahlefeldt beleefde de Opera in 1725 het

vruchtbaarste jaar van haar bestaan met een productie van maar liefst vijftien nieuwe

opera’s (Bijlage 8). Een tweede golf van revueachtige komische opera’s luidde de nieuwe

pachtperiode in. Tijdens het pachterschap van von Ahlefeldt ontfermden zich hoofdza-

kelijk edelen en diplomaten over de Opera.

In eerste instantie kreeg vonAhlefeldt financiële ondersteuningvan een aantal leden

van het Hamburgse corps diplomatique.Deze compagnons haakten in 1723 af omdat de

financiële risico’s vandenieuwe investeringenkennelijk te grootwerden.AlsweSchütze

mogengeloven,was vonAhlefeldt echter zeer succesvol in zijn nieuwe aanpak: ‘Die Zahl

derZuschauer,durchneueReizedesAeußernundeinigewirkliche innreVerbesserungen

gelockt,mehrte sich.’140 VonAhlefeldt toonde zich een trouw en vooral kapitaalkrachtig

mecenas van het Hamburgse toneel en investeerde nog enkele jaren veel geld in het be-

drijf, dat, ondanks de stijgende bezoekersaantallen, toch een negatief saldo boekte. De

drijvende kracht achter de artistieke vernieuwingen onder vonAhlefeldt was de compo-

nistTelemann,die in1722doorhemalskapelmeestervandeOperawerdaangetrokken.141

Telemann beschreef later de deplorabele toestand waarin het theater bij zijn aantreden

verkeerdeenroemdedediplomatenenedelliedendieprobeerdendeOperaweer‘ineinen

verbessertenundprächtigen Stand’ te brengen.142
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Met Telemann had von Ahlefeldt iemand binnengehaald die als componist maar

ook als cultureel ondernemer al een zekere roem verworven had. Telemann genoot in

Hamburg bekendheid als de organisator van goed bezochte openbare concerten.143 Een

aantal nieuwe revueachtige carnavalopera’s verscheen op het toneel, veelal aangekon-

digd als Opéra Comique, zoals Der Beschluß Des CARNEVALS OPERA COMIQUE, dat tijdens

carnaval in februari 1724 voor het eerst werd opgevoerd.De opera is een pasticcio van drie

korte komische stukken, waaronder twee Franse teksten: deel vier uit het bekende ope-

ra-ballet L’Europe galante van Campra uit 1697 en La fille Capitaine, een komisch inter-

mezzo uit 1672. De twee Franse stukken werden aangevuld met een Duitstalig komisch

intermezzo op muziek van Telemann: Il Capitano. De opera werd ingeleid met een voor-

woord, waarin de librettist Schwemmschuh toegeeft, dat bij de samenstelling van het

zangspel niet zozeer is gelet op een mooi uitgewerkte intrige, maar dat de zucht van de

toeschouwers naar komische voorvallen maatgevend is geweest:

‘Bey der Einrichtung dieses Lust=Spieles ist man mit Vorsatz weniger auf eine weit

gesuchte Intrigue als auf die Gelegenheit zu possierlichen Actionen und Vorstel-

lungen/ bedacht gewesen; [...].’144
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De makers verontschuldigen zich voor de haast waarmee het stuk is vervaardigd (in

twee weken); daardoor zijn de Franse teksten onvertaald gebleven. De haast zal te ma-

ken hebben gehad met het voornemen om speciaal rond carnavalstijd extra publiek te

trekken met een nieuw stuk dat zelf duidelijk carnavalesk van aard was.

Telemanns Il Capitano, aangekondigd als een Operette comique, is geïnspireerd op de

Commedia dell’Arte, evenals het Franse La fille Capitaine, dat aan het stuk vooraf ging.

Arlequino en Capitano spelen de hoofdrol. Klassiek voor deze theatervorm zijn de woe-

deaanvallen van de om zich heen slaande Arlequino, zowel fysiek als verbaal uiting ge-

vend aan zijn boosheid. Pantalone wordt op die manier door Arlequino in de rol van

nachtwaker berispt omdat hij onder begeleiding van gitaarspel door de straten zwalkt

en de mensen stoort in hun slaap. Arlequino spreekt en scheldt hierbij in het Neder-

duits:

‘Ey wat ick will die Nacht=Raw lehren/

De Lüde ut dem Schlap to stören;

Ick will die so den Puckel fusten/

Dat du vor Angst sallst/ als en Kater prusten (schlägt immer)’145

Behalve gescholden en geslagen wordt er ook gedanst in het stuk, dat eindigt met een

maskerade, opgevoerd door een dansende Bande ComiquesMasquen.

Tijdens het carnaval van 1725 verscheen er een vervolg op het spraakmakende Be-

schluß Des CARNEVALS met de titel: CRITIQUE Des Hamburgischen Schau=Platzes. Een drie-

tal oudere Franse komische eenakters wordt hier voorafgegaan door een proloog, waar-

in de kennelijke kritiek op de komische opera gethematiseerd wordt in een proces dat

berisper Momus aanspant tegen het Hamburgse theater.Momus is van mening, dat het

ooit zo eerzame tijdverdrijf inmiddels nauwelijks nog van een gemiddelde Budenkomö-

die te onderscheiden is. Interessant is de rol die het personage Publique in dit stuk

speelt. De wispelturigheid en slechte smaak van het Hamburgse publiek worden door

hem belachelijk gemaakt:

‘Da ich will stets was neues haben/

Was ich zweymahl gesehen und gehört

Und wenn es gleich das allerbeste wäre/

Kann mich hinfort nicht laben.

Das Wechseln lieb’ ich ungestöhrt/

Kommt wo ein neuer Gauckler her/

Spielt man Verdorb’ne Comædien,

Wird ein erbetteltes Concert nur angestellt/

Das ausgepfiffen wird von aller Welt/

So rühm’ und lob’ ich aus wanckelmüt’gen Sinn/

Und gebe gern den Thaler hin.’146

De passage laat zien, hoezeer de Opera inmiddels moest zien te wedijveren met de vele

andere vormen van vermaak in de stad. De concurrentie speelde hem vooral rond ker-

mistijd en rond carnaval financieel parten.Naast de toneelopvoeringen door komedian-

ten onttrokken concerten, vertoningen door goochelaars, koorddansers, marionetten-
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spelers,maar ook het in die tijd zo geliefde bezoek aan koffiehuizen en de deelname aan

Quadrille-Compagnien (groepen kaartspelers) publiek aan de Opera.147

Het genoemde successtuk Die Leipziger Messe van 1710 kreeg in 1725 een vervolg met

een libretto dat de Hamburgse jaarmarkt als onderwerp heeft: Der Hamburger

Jahr=Marckt Oder der Glückliche Betrug. Het betreft een zeer populair komisch zangspel dat

tussen 1725 en 1735 regelmatig rond kermistijd in de zomermaanden werd vertoond.

Keiser schreef de muziek en Johann Philipp Praetorius de tekst. Het stuk was met name

zo populair, omdat het zeer dicht bij de belevingswereld van de toeschouwers stond.Op

de toneelschermen prijkten bijvoorbeeld bekende locaties uit het Hamburgse stadsge-

zicht. Ook in ditwerkwordt de concurrentie besprokendie deOpera van andere vormen

van vermaak ondervond. In de eerste akte treden drie plakkers van aankondigingsbil-

jetten voor komedies, opera’s en marionettenspelen op. Zij gaan met elkaar op de vuist

over de vraag welk tijdverdrijf het beste is.

Praetorius schreef nog datzelfde jaar een nieuwe komische opera –DerHAMBURGER

Schlacht=Zeit – die zich ook in Hamburg afspeelde. Het betreft een realistische schilde-

ring van het Hamburgse volksleven, geschreven naar aanleiding van een van de grote

Hamburgse volksfeesten, het slachtfeest, dat jaarlijks in de herfst plaatsvond. De toe-

schouwers hadden in enkele personages uit het stuk verwijzingen naar vooraanstaande

Hamburgse burgers herkend. Het gedrag van deze voorname lieden werd door Praeto-

rius op de hak genomen. De raad besloot meteen op de dag van de première het stuk te

verbieden, omdat het in strijd zou zijn met alle ‘Wohlstand und Ehrbarkeit’ en het ver-

dween dan ook van het toneel.148

De gewoonte om serieuze opera’s met een komisch tussenspel te onderbreken werd

in Hamburg naar Venetiaans voorbeeld ingevoerd. Deze Italiaanse voorbeelden zelf

werden soms direct vertaald voor het Hamburgse toneel. Dit resulteerde onder meer in

een vertaling van Vespetta e Pimpinione van Pietro Pariati uit 1708 met muziek van Albi-

noni, die verscheen in een bewerking door Praetorius met muziek van Telemann. Het

korte stuk van tien pagina’s werd in 1725 onder de titel Die Ungleiche Heyrath/ Oder das

Herrsch=süchtige Cammer=Mädgen gepubliceerd. Het intermezzo moet zeer populair ge-

weest zijn want het bleef tot de sluiting van 1738 onderdeel van het repertoire en kende

op zijn beurt weer navolging in andere theaters. De Nederlandse gezant in Hamburg,

Jan Jacob Mauricius, schreef bijvoorbeeld in 1735 een vertaling van het zangspel voor de

Amsterdamse Schouwburg.149 Praetorius benadrukt in het voorwoord de commerciële

intenties van zijn vertaling uit het Italiaans:

‘Die Gewohnheit/ ein ernsthafftes Stücke mit einem schertzhafften Neben=Spiele

zu embelliren/ ist zwar nicht gantz neu/ aber doch vornehmlich einige Zeithero in

Venedig fast zur Nothwendigkeit geworden. [...] Ich finde an dieser Gewohnheit so

wenig auszusetzen/ daß ich sie vielmehr allen Schau=Plätzen anzurühren mich er-

kühne/ indem dadurch dem Tichter Gelegenheit an die Hand gegeben wird/ ohne

der natürlichen Schönheit einer traurigen Geschichte zu nahe zu treten/ dem

unterschiedenen Geschmackeder Zuhörer ein Genüge zu thun.’150

In de ogen van Praetorius betekende de verzelfstandiging van komische scènes in de

vorm van intermezzo’s dus een strengere scheiding tussen komische en ernstige stuk-

ken. De vraag van het publiek kon zo bediend worden, zonder dat de ‘natuurlijke
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schoonheid’ van ernstige opera’s verstoord hoefde te worden met het invoegen van bij-

voorbeeld een komische Person.

Andere intermezzo’s volgden, zoals een vertaling van Scarrons Jodelet ou le Maître va-

let in 1726 onder de titel:Der lächerliche Printz JODELET. De komedie van Scarron uit 1649

was oud,maar kon prima als verhaallijn fungeren bij het gebundeld vertonen van enke-

le van de bekendste Hamburgse aria’s, onder meer uit Keisers populaire BRETISLAUS

(1725). Zo werden hits uit het operarepertoire, voorzien van een komische noot, als

pasticcio tussen de bedrijven door aan het Hamburgse publiek gepresenteerd. Ook ele-

menten uit tragische opera’s konden in geparodieerde vorm dienen als komisch inter-

mezzo. De stomme prins Atis uit de bekende opera CROESUS (1684) van Keiser werd tot

komische Person getransformeerd met het intermezzo BUCHHÖFER, Der Stumme Printz

ATIS uit 1726. Deze vorm van komische parodie is weer ontleend aan het Théâtre de la foi-

re uit Parijs, waar de operisten Le Sage en D’Orneval komische parodieën op bekende

opera’s vertoonden.151 De komische opera Le Monde renversé uit dit Parijse repertoire ver-

scheen in 1728 op het Hamburgse toneel als Die verkehrteWelt.

Het verbod van 1722 op het spelen van komedies in de Opera verhinderde dus niet

dat von Ahlefeldt, en vanaf 1727 het diplomatenconsortium, een groot aantal komische

en kluchtige repertoirestukken aan het Hamburgse repertoire toevoegden. Optredens

van komedianten werden daarbij uiteindelijk ook niet meer geschuwd.Twee succesvol-

le hofkomedianten uit Brunswijk-Wolfenbüttel verzorgden in 1727 de opvoering van

Italiaanse komische Intermezzi in de Opera onder de titel BUFFONET und ALGA oder Die

Mann=tolle alte Jungfer; in zweyen INTERMEZZI.152 De raad greep ondanks het verbod op de

vertoning van komedies niet in. De censuur ten aanzien van Der HAMBURGER

Schlacht=Zeit een jaar eerder bleek een uitzondering.De komedianten behielden inHam-
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burg niettemin hun slechte naam. In 1729 ontstond er tijdens Pinksteren grote politie-

ke onenigheid rond het optreden van marionettenspelers buiten de Opera.153 Het komi-

sche repertoire in de Opera bleef daarentegen onbesproken in de politieke gremia. De

enige uitzondering hierop is het komische intermezzo Herr Fändrich Nothdurfft uit 1731,

waarin enkele pikante passages voorkomen en de huwelijkse trouw wordt beschimpt,

zoals in deze aria:

‘Die ist bezogen,

Die ist betrogen,

Ihr alten Schachteln kommt, und spiegelt euch daran!

Man leckt die Falten

An einer Alten,

Nur daß man für ihr Geld was Junges küssen kan.’154

De discussies in de raad leidden echter niet tot een verbod op de opera. Herr Fändrich

Nothdurfft zou tot de sluiting van het theater in 1738 op de planken blijven.155

De pachtconstructie met maar liefst honderd investeerders bleek niet de meest sta-

biele bestuursvorm en moest na twee jaar worden beëindigd. Het is onduidelijk hoe

groot de financiële problemen van de betrokken diplomaten waren. Tien jaar voor de

sluiting somde Mattheson een aantal mogelijke verklaringen op voor de teruglopende

bezoekeraantallen aan de Opera. De Hamburgers zouden weinig behoefte hebben om

dezelfde opera meerdere malen te bezoeken en het theater was dan ook in hoge mate af-

hankelijk van bezoekers van buiten de stad. Omdat deze toestroom sterk kon wisselen,

was het voor de pachters moeilijk om de programmering daarop af te stemmen. Een an-

dere oorzaak zouden de hoge kosten zijn geweest die werden veroorzaakt door hoge lo-

nen, grote aantallen dansers en zangers en de intensieve programmering. Mattheson

zag duidelijk niets in de aanvulling van het programma met nieuw komisch repertoire.

Hij noemde als tiende oorzaak voor het verval:

‘Der verdorbene Geschmack, mit den Operas comiques: denn eine Opera

comique wiederspricht sich selbst, wie ein höllisches Paradieß, ec. ec.’156

Mattheson besloot zijn uiteenzetting dan ook met de provocerende woorden: ‘Es hat

sich nun genug geopert!’

7.3.6 Het einde van de Opera (1729-1738)

Toen het consortium van diplomaten in 1729 de huur opzegde, leek er een einde te ko-

men aan het Operabedrijf. Vijf maanden lang lagen de opvoeringen stil, totdat de Ope-

razangeres Margaretha Susanna Kayser samen met ene Cron besloot de Opera van Sen-

trup te huren.157 Zij bezat echter niet voldoende kapitaal om ook op langere termijn in

de Opera te investeren en bleef afhankelijk van financiële steun uit de hoek van diplo-

maten, edellieden of de rijke burgerij. In een gelegenheidsstuk, dat naar aanleiding van

de heropening werd opgevoerd, verscheen de Opera zelf als personage op het toneel.Hij

stelt dat er snel mecenassen zullen moeten opstaan om zijn leven te redden:
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‘Opera: Ich halt euch alle werth, helfft ihr nur mich

Auf solche Weise schmücken,

Dadurch ich mich gefällig machen kan:

Denn nur der Beyfall kluger Kenner

Und folglich Beystand hoher Gönner

In dieser Weltberühmten Stadt,

Die mich schon über funfzig Jahren

In ihrem Schoß’ erhalten hat,

Kan mich allein

Von meiner mir sonst fast bestimmten Todten=Bahr

Befrey’n; [...].’158

Juist aan die zo zeer gewenste ‘bijval’ en ‘bijstand’ zou het blijven ontbreken en nieuwe

mecenassen meldden zich niet. Het bleek voor Kayser onmogelijk het tij te keren. In de

jaren dertig ging de Opera snel achteruit en kwamen er nauwelijks nieuwe producties

tot stand. Terwijl er tussen 1722 en 1730 jaarlijks gemiddeld zeven premières konden

worden gerealiseerd, waren dit er in de jaren 1731-1738 slechts drie. Een duidelijke om-

slag ligt er in het jaar 1731 (zie Bijlage 8). Oude kaskrakers als Keisers Tempel des JANUS en

CROESUS werden na twintig jaar weer uit de kast gehaald. In de Opera werden speciale

concerten georganiseerd door de Operazangers om extra inkomsten te genereren. Uit-

eindelijk werd de Opera zelf een soort kermislocatie en traden er in de pauzes gooche-

laars en acrobaten op. In 1733 werd er zelfs een speciale loterij met entreebiljetten geor-

ganiseerd om extra bezoekers binnen te halen.159 Het mocht allemaal niet baten. De

jaarinkomsten van de Opera daalden tussen 1734 en 1738 tot 7600 mark.Dat is fors min-

der dan kort na het fiasco van Kremberg in 1695, een ander financieel dieptepunt in de

geschiedenis van de Opera, toen de inkomsten nog een kleine 18000 mark bedroegen. In

1738 moest de Opera sluiten; het gebouw functioneerde daarna alleen nog als speelloca-

tie voor rondtrekkende gezelschappen.

Het is bijzonder moeilijk om de precieze oorzaken voor het verval van de Opera in

de jaren dertig van de achttiende eeuw te reconstrueren. Aan inventiviteit en ver-

nieuwingsdrang van de pachters zal het niet gelegen hebben. Het repertoire van de

Opera was immers voortdurend in beweging. De meeste pachters kozen daarbij voor

dezelfde strategie en hoopten met het introduceren van nieuwe komische stukken, of

het toevoegen van komische intermezzo’s aan bestaande stukken, een groter publiek te

bereiken, een publiek dat wel de voorstellingen van komedianten, goochelaars en acro-

baten bezocht, maar minder belangstelling had voor het traditionele zangspel. Het is

moeilijk te zeggen of dit een juiste of verkeerde strategie is geweest. De vermeende

operamoeheid in de jaren dertig van de achttiende eeuw lijkt in elk geval een wat te

gemakkelijke verklaring te zijn. Marx weet in 1981 de financiële teloorgang aan het

artistieke verval en de ‘Tendenz zum Revuehaft-Dekorativen anstelle des Dramatisch-

Musikalischen.’160 Zoals in deze paragraaf wel duidelijk mag zijn geworden, waren het

daarentegen juist deze revueachtige komische opera’s, die nog lange tijd als de grote

publiekstrekkers fungeerden. Bovendien trok het classicistische spreektheater, dat de

toneeltroep van Caroline Neuber in 1735 als alternatief voor het treurspel in Hamburg

introduceerde, zo mogelijk nog minder bezoekers dan de Opera op zijn ‘fast bestimm-

ten Todten=Bahr’.161
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Hoewel er maar weinig bekend is over de financiële organisatie van de Hamburgse

Opera, is hetwel duidelijk dat de onderneming bestond bij de gratie van regelmatige in-

vesteringen door mecenassen. De oprichting zelf kon alleen plaatsvinden dankzij de fi-

nanciële ondersteuning door Schott en zijn medefinanciers. Ook na het faillliet van

Kremberg heeft Schott de Opera met nieuwe investeringen nieuw leven ingeblazen. De

erven Schott onder aanvoering van Gumprecht verloren in de jaren twintig echter hun

grip op het Operabedrijf en moesten het uiteindelijk verkopen. De bankier Sentrup, die

toen eigenaar werd, wist in 1727 nog wel een consortium van diplomaten voor investe-

ringen te interesseren,maar voor hem zal de erfenis van Schott vooral een financiële be-

tekenis hebben gehad. Opdrachtgevers voor gelegenheidsopvoeringen meldden zich

nietmeer.De raadhadna 1715 geen opdrachtenmeer verleend voor het vervaardigen van

gelegenheidsstukken ter ere van de keizer en in 1728 zagen uiteindelijk ook de diplo-

maten af van financiële steun aan en opdrachten voor het Operabedrijf. De laatste be-

langhebbenden bij de instandhouding van de Opera waren de artistiek betrokkenen bij

het theater zelf, maar de zangeres Kayser en haar collega’s bleken over onvoldoende

middelen te beschikken om de Opera ook op langere termijn overeind te kunnen hou-

den en investeerden niet meer in nieuw repertoire. Dit gebrek aan mecenassen en Gön-

ner lijkt uiteindelijk de belangrijkste oorzaak geweest te zijn voor de onherroepelijke

sluiting van het theater in 1738.

7.4 Excursie: Theaterinvesteerders – van Leipzig tot Leiden

7.4.1 Brunswijk en Leipzig

De eerste Europese publieke theaters ontstonden eind zestiende eeuw in de buurt van

de kerk van San Cassiano in Venetië op initiatief van de aristocratische families Michiel

en Tron.162 Zij besteedden het beheer ervan uit aan een pachter, een impresario, die daar-

mee ook financieel verantwoordelijk werd voor de theaterproducties. Een eeuw later

richtte Schott zijn muziektheater naar dit Italiaanse voorbeeld in en hij zou daarbij,

evenals zijn Venetiaanse voorgangers, overgaan tot verhuur van het theater aan een im-

presario. De Hamburgse Opera was het eerste stedelijke openbaar toegankelijke Opera-

gebouw buiten Venetië en bovendien het eerste staande publieke theater in het Duitse

taalgebied. Tot 1678 beperkte het theaterleven in de Duitse gebieden zich tot schoolthe-

ater, optredens van rondreizende gezelschappen en besloten voorstellingen aan de ho-

ven.

Eveneens naar Italiaans voorbeeld richtte hertog Anton Ulrich van Brunswijk-Wol-

fenbüttel in 1689 een staand publiek theater op in Brunswijk. Hij had hiervoor inspira-

tie opgedaan tijdens zijn winterverblijven in Venetië.163 Het theater werd niet het gehe-

le jaar door bespeeld maar functioneerde als stagione-theater, opnieuw naar voorbeeld

van de eerste theaters in Venetië, die alleen rond carnavalstijd geopend waren. Bruns-

wijk was vanaf 1681 een officiële ‘marktstad’, met keizerlijke goedkeuring. Rond markt-

tijd kon Brunswijk rekenen op een groot aantal bezoekers van buiten de stad. Deze be-

zoekerswildennatuurlijk ook vermaaktworden endehertog begreepdat het belangrijk

was omaandiewens gehoor te geven.Daaromgaf hij in 1689 opdracht voor de bouwvan

een muziektheater, dat een jaar later zijn deuren opende.164
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Anton Ulrich sloot hiermee aan bij een theatertraditie van het hertogdom die terug-

gaat tot de jaren dertig van de zeventiende eeuw, toen in deWolfenbüttelse residentie de

eerste theatervoorstellingen plaatsvonden.Met de opening van het openbaar toeganke-

lijke ‘markttheater’ liep het hertogdomop theatergebied opnieuw voorop.AntonUlrich

was de eerste vorst in het Duitse taalgebied die een publiek theater in het leven riep.165

Eerst werd het raadhuis van Brunswijk als theaterlocatie gebruikt, maar later verrees

dus het theatergebouw aan de Brunswijkse Hagenmarkt. De hertog profileerde zich op

deze manier zelf als theaterondernemer, maar deelde het financiële risico met enkele

Brunswijkse aristocraten die de hertog ten behoeve van de theaterbouw tijdelijk geld

leenden. De hertog liet hiertoe aandelen uitgeven.166

De onderneming was financieel geheel gescheiden van het hoftheater. Hofperso-

neel, zoals schilders, zangers en musici, werd weliswaar ingezet bij de totstandkoming

van producties, maar die kosten werden afzonderlijk geadministreerd en kwamen ten

laste van de Brunswijkse onderneming. De kosten voor besloten theateropvoeringen in

Brunswijk in opdracht van de hertog werden eveneens apart geregistreerd.167 De her-

tog zag zelf nauwlettend toe op de financiën van de onderneming. De inkomsten in de

beginjaren waren gering en wogen nog niet op tegen de hoge kosten van het nieuwe

theater. In 1697 deed de hertogelijke penningmeester Rahne zelfs het voorstel om het

theater van de hertog over te nemen, wat deze van de hand wees.168 Pas in 1703 kon hij

alle leningen terugbetalen die hij voor de bouw had afgesloten.169 Hoewel financieel

strikt van elkaar gescheiden, waren hof- en stadtheater in de praktijk nauw met elkaar

verbonden. Dit gold als gezegd voor het personeel, maar ook voor het repertoire. Ope-

ra’s die waren geproduceerd voor het hof, werden vervolgens voor een breed publiek

opgevoerd in Brunswijk (en omgekeerd), met uitzondering van enkele gelegenheids-

werken.

Als artistiek leider van de Brunswijkse Opera werd Friedrich Christian Bressand

aangesteld, samenmet kapelmeester Johann SigismundKusser, die, zoalswehebben ge-

zien, later met Schott in zee zou gaan als pachter van de Hamburgse Opera. Na de dood

van de hertog werd het theaterbedrijf door zijn opvolger August Wilhelm voortgezet.

Onder zijn bewind werd er nieuw repertoire, voornamelijk uit Italië afkomstig, in

Brunswijk geïntroduceerd.Als kapelmeester trad de uitHamburg afkomstige zanger en

componist GeorgCaspar Schürmann aan. In 1730 besloot de hertog de exploitatie van de

Opera aan particulieren uit te besteden en hij wist hiervoor Schürmann met als com-

pagnon de hertogelijke gardenier en kamerheer von Tunderfeld te interesseren.170

De begroting van de Brunswijkse Opera uit de jaren twintig laat zien dat het mu-

ziektheater lange tijd verliesgevend is geweest. De keuze van de hertog om twee parti-

culiere investeerders aan te trekken zal zeer zeker hebben samengehangen met de hoge

kosten van het Operabedrijf. Evenals de Engelse diplomaat Cyril Wich – leider van het

diplomaten consortiumdat vanaf 1728 deHamburgseOpera pachtte (zie § 5.2.2) – liet de

hertog zich misschien inspireren door zijn verre familielid koning George i van Enge-

land, die in 1719 besloot tot oprichting van de Royal Academy of Music, een theater-

maatschappij op aandelen. Een door de koning benoemde regent hield toezicht op het

bewind van ongeveer twintig directeuren van de Opera. De directeuren droegen op hun

beurt de aandeelhouders voor die werden gevraagd te investeren in de koninklijke

onderneming.171 Ongeveer zestig investeerders werden op die manier aangetrokken.

Anton Ulrich had bij de bouw van de Brunswijkse Opera dus een vooruitziende blik ge-
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had, door zo vroeg al te experimenteren met de uitgifte van aandelen. Het is onduide-

lijk hoe Schürmann en von Tunderfeld vanaf 1730 hun investeringen in de Brunswijkse

Opera financierden. Het is niet uitgesloten dat ook zij met aandelen werkten.

In Brunswijk werd evenals in Hamburg geprobeerd een zo groot mogelijk aantal

toeschouwers naar de Opera te trekken door bij de samenstelling van het repertoire re-

kening te houdenmet de vraag van het publiek naar komische opera’s. Ralf Eisinger ver-

geleek in een studie naar de Brunswijkse Opera het optreden van de lustige Person op de

Hamburgse bühne met dat op de Brunswijkse. Hij trok daarbij de conclusie dat de ko-

mische intermezzo’s in Brunswijk een minder brutaal en maatschappijkritisch karakter

hadden dan in Hamburg. In de vorige paragraaf werd duidelijk dat Kusser zich na zijn

overstap naar Hamburg gedwongen zag om Brunswijkse opera’s voor opvoering in

Hamburg flink te bewerken omdat hij vreesde dat het Hamburgse publiek de Bruns-

wijkse stukken in hun oorspronkelijke vorm te serieus en weinig vermakelijk zou vin-

den. Het sterk representatieve karakter van de Opera in Brunswijk als hertogelijk visite-

kaartje verhinderde waarschijnlijk de ontwikkeling van een eigen komisch repertoire,

zoals dat in Hamburg wel ontstond.172

Tot de weinige steden in het Duitse taalgebied die over een openbaar toegankelijk thea-

ter beschikte, behoorde naast Brunswijk en Hamburg ook Leipzig. Leipzig was de twee-

de stad van het keurvorstendom Saksen, na Dresden, de residentiestad en het politieke

en culturele centrum van het vorstendom met een levendig hoftheater.173 Leipzig was

lange tijd het domein van de komedianten onder aanvoering van Johann Velten.Tot cir-

ca 1711 heeft de troep van Velten in Leipzig opgetreden in het Fleischhaus, dat later inci-

denteel als speellocatie voor andere rondtrekkende toneeltroepen zoudienen.174 In 1694

kreeg de hofkapelmeester Nicolaus Adam Strungk van keurvorst Johann Georg iv toe-

stemming om een muziektheater in de stad op te richten. Strungk liet zich hierbij in-

spireren door het Brunswijkse voorbeeld. Leipzig was evenals Brunswijk een bekende

marktstad en trok dus veel bezoekers van buiten, hetgeen een van de belangrijkste voor-

waarden was voor de oprichting van een rendabel publiek theater.

Het was voor Strungk moeilijk om voldoende kapitaal bijeen te krijgen voor de

bouw van het theater en hij werkte daarom samen met twee andere investeerders, waar-

onder de keurvorstelijke architect Girolamo Sartorio, die ook het theatergebouw ont-

wierp.175 De hoge huurkosten van het stuk grond waarop het theater was gebouwd,

bracht het drietal in financiële problemen, zeker toen de bezoekersaantallen tegenvie-

len. Na de dood van Strungk in 1700 nam zijn weduwe samen met Sartorio de commer-

ciële leiding van de onderneming over. De Leipziger Opera bestond tot omstreeks 1725,

toen het theater zo bouwvallig was geworden dat er geen opera’s meer vertoond konden

worden. Als alternatieve locatie voor theateropvoeringen werd de oude keurvorstelijke

manege gebruikt, waar verschillende theatertroepen tijdens de markttijd voorstellin-

gen konden verzorgen.De bekende Caroline Neuber zou hier met haar theatertroep op-

treden, evenals de operisten onder leiding van Mingotti, die ook in de Hamburgse Ope-

ra optraden, vlak voor deze werd afgebroken.176

Gedurende de bloeiperiode van de Leipziger Opera in de jaren 1693-1720 werd er

niet alleen geput uit Frans en Italiaans repertoire of werden stukken uit Brunswijk en

Hamburg overgenomen, maar kwamen ook eigen producties tot stand.177 Kenmerkend

voor de universiteitsstad Leipzig is de betrokkenheid van veel studenten bij het theater-
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project, die als zangers en instrumentalisten optraden. De bekendste student die

Strungk voor zijn theaterproject wist te winnen, was Georg Philipp Telemann, die kort

na het begin van zijn studie in 1701 directeur werd van de Opera en tot 1705 in die func-

tie werkzaam is gebleven. Veel minder bekend, maar ook direct afkomstig uit het Leip-

ziger studentenleven, is de librettist en componist Christian Ludwig Boxberg, die voor

Strungk een groot aantal opera’s schreef. Ook de opvolger van Telemann, de componist

Johann David Heinichen, had in Leipzig gestudeerd.

7.4.2 Den Haag en Leiden

De kritiek uit kerkelijke hoek op het theater verhinderde in veel steden in de Republiek,

dat ook daar, evenals in Amsterdam, schouwburgen werden opgericht (zie § 6.4). Wel

kreeg een aantal steden soms bezoek van rondtrekkende toneeltroepen, die tijdens de

kermissen toneelstukken vertoonden. Voor de Haagse predikanten ging dit te al te ver

en met enige regelmaat probeerden zij de burgemeesters zo ver te krijgen een verbod op

toneelopvoeringen uit te vaardigden.178 Engelse en Franse toneelspelers bleven pogin-

gen ondernemen om in Den Haag op te treden en kregen de toestemming daarvoor in

de meeste gevallen toch, ondanks de klerikale theaterkritiek. Het was uiteindelijk Jan

Baptist van Fornenbergh, leider van een toneeltroep, die in 1660 van de magistraat een

staand theater in de tuin bij zijn huis mocht oprichten.179 De concurrentie van buiten-

landse toneeltroepen bleef echter bestaan. Diverse locaties in Den Haag werden door

rondtrekkende gezelschappen voor toneelopvoeringen gebruikt, zoals de kaatsbaan aan

het Buitenhof, de zogenaamde Pikeerschuur daarnaast en de kaatsbaan aan de Casu-

ariestraat.180

Jacob van Rijndorp, een van de toneelspelers uit Van Fornenberghs troep, nam sa-

men met zijn zwager Jan Nooseman het stokje over van zijn leermeester. Hun troep

werd bekend als de ‘Grote Compagnie’ en trok in de beginjaren rond langs verschillen-

de steden, onder meer in de omgeving van Hamburg. In de jaren negentig van de ze-

ventiende eeuw vestigde de toneeltroep zich in Den Haag, voor welk doel Van Rijndorp

vanaf 1703 de Pikeerschuur exploiteerde. In de zomermaanden bleef de troep van Noo-

seman en Van Rijndorp rondtrekken langs andere steden om daar op de kermissen te

spelen. In 1705 kreegVanRijndorp toestemming vande Leidse burgemeesters omaande

Oude Vest een Schouwburg op te richten en ook daar ontstond zo een staand theater.181

Na zijn dood in 1720 beheerde Van Rijndorps dochter Anna van Rijndorp-de Quintana

de twee Schouwburgen. In 1728 werd de huur van de Haagse Schouwburg opgezegd en

Anna richtte zich vanaf dat moment geheel op de onderneming in Leiden. Ook na haar

dood bleef de Leidse Schouwburg in handen van de familie Van Rijndorp.

Helaas is er bijzonder weinig informatie overgeleverd over de toneelactiviteiten van

Van Rijndorp in zijn twee Schouwburgen en daarbuiten. Het repertoire zal deels uit

stukken van Van Rijndorp zelf en van enkele van zijn partners als François Schröder en

Jan van Hoven bestaan hebben, maar Van Rijndorp putte zeker ook uit het Amsterdam-

se toneelrepertoire.182 Officieel was zijn Schouwburg geen stedelijke institutie, maar

evenals Schott nam hij van het stadsbestuur graag opdrachten aan voor gelegenheids-

opvoeringen. Verschillende politieke gebeurtenissen, zoals de intocht van Willem iii in

Den Haag van 1691, werden met een opvoering in de Schouwburg gevierd. Evenals in
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Amsterdam en Hamburg vormde de Vrede van Rijswijk in 1697 aanleiding voor de op-

voering van een vredespel.183

De Leidse Schouwburg ontwikkelde na het ter ziele gaan van Van Rijndorps Grote

Compagnie omstreeks 1730 geen eigen repertoire. De Schouwburg fungeerde als speel-

locatie voor rondtrekkende gezelschappen. De gastspelers moesten een deel van de in-

komsten afdragen aan het Leidse Weeshuis. Anna van Rijndorp-de Quintana verhuur-

de het theater in 1730 aan Haagse operisten, de bespelers van het theater aan de

Casuariestraat.184 Deze Haagse Opera was opgericht in 1701 door niemand minder dan

Gerhard Schott. Het is niet geheel duidelijk waarom Schott besloot om in deze onder-

neming te stappen. Zijn artistieke betrokkenheid bij het project lijkt in elk geval zeer

gering geweest te zijn en het zal hem vooral om de financiële kant van de zaak te doen

geweest zijn. Evenals in Hamburg besloot hij tot het aanstellen van een impresario, in dit

geval de Franse hugenoot en operist Jean-Jacques Quesnot de la Chesnée, die de leiding

had over een toneeltroep waarmee hij eerder verschillende Duitse steden had bezocht.

Wellicht heeft Quesnot de la Chesnée op deze manier ook Schott ontmoet. Aan de be-

trokkenheid van Schott bij het Haagse Operabedrijf kwam met zijn dood in 1702 al een

einde.185

De Fransemusicus LouisDeseschaliers volgdeQuesnot op als directeur vandeHaag-

se Opera. Het repertoire beperkte zich in deze periode tot de bekende Lully/Quinault-

opera’s. In 1714 gaf Deseschaliers, die in grote schulden was geraakt, het beheer van de

Opera uit handen.Deze leidde een kwakkelend bestaan enwas in hogemate afhankelijk

van financiële injecties door mecenassen, zoals de markies van Beretti-Landi in 1718. De

operisten die op dat moment de Opera bespeelden, namen nu ook zelf de commerciële

verantwoordelijkheid op zich. Het Haagse operaleven was verre van stabiel en had een

zekere faam, niet vanwege de artistieke prestaties, maar hoofdzakelijk vanwege de gro-

te ruzies die door de operisten werden uitgevochten. Tussen 1719 en 1722 vestigde het

echtpaar Francisque aan het Voorhout namelijk een tweede Opera. In 1722 fuseerde de

ondernemingmet die aan de Casuariestraat,maar in 1731werd er opnieuw in de zaal aan

het Voorhout gespeeld. De ruzies die in dat jaar tussen de Voorhoutianen en de Casua-

risten ontstonden, kregen al snel ook bekendheid buiten de stad.186 Niet alleen de ope-

risten zelf, maar ook de bezoekers vlogen elkaar in de haren, getuige onder meer de be-

richtgeving van Justus van Effen in DeHollandsche Spectator.187

In 1732 werden de theateropvoeringen tijdelijk stilgelegd vanwege de paalworm-

plaag. Tot die tijd hadden particulieren de Opera aan het Voorhout met extra financiële

middelen helpen voortbestaan.188 De rijke Portugees-joodse aristocraat Francesco de Liz

financierde de wederopbouw van de Opera aan het Voorhout. De Liz, die bekend stond

om zijn verkwistingen en liefdesavonturen, was een van de weinige grote mecenassen

die het Haagse toneel in deze jaren gekend heeft. Hij had kort na de oprichting in 1719

het met faillisement bedreigde muziektheater al financieel ondersteund. De herope-

ning van de Opera aan het Voorhout in 1733 onder zijn leiding mislukte, omdat er geen

speelvergunning werd afgegeven.189

De Opera aan het Voorhout ging hiermee ter ziele, maar de eigenaar van het theater

aan de Casuariestraat, Johannes Thesing, die in 1730 het gebouw had aangekocht, pro-

beerde de magistraat met uitgebreide verzoeken tot heropening te bewegen.190 In 1735

werd hem een speelvergunning geweigerd, hetgeen verband hield met een conflict tus-

sen de Staten en het Hof van Holland (zie § 6.4.1), maar een jaar later kreeg hij de ver-
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gunning wel. De heropening van de Opera aan de Casuariestraat geschiedde als ‘Franse

Comedie’,waarin voornamelijk spreektheater van ondermeer Corneille enVoltairewerd

opgevoerd. In 1740moest het theater tijdelijk geslotenworden, omdat een groot deel van

de toneeltroep naar Hannover was vertrokken om daar toneelvoorstellingen voor de En-

gelse koning te verzorgen.191 Een jaar later hervatte Thesing de voorstellingen, maar

zonder hiervoor toestemming te vragen aan de magistraat. Hij werd op het matje geroe-

pen en verklaarde ten overstaan van de burgemeesters dat het ging om privé-

voorstelingen in besloten kring en niet om openbare theateropvoeringen. Hij zag zich

gedwongen om toch formeel toestemming te vragen, alvorens de toneelvoorstelingen te

hervatten. In zijn schrijven benadrukt Thesing het belang van zijn theater als tijdver-

drijf voor het Haagse corps diplomatique en het economisch nadeel dat Den Haag door

de afwezigheid van een openbaar theater werd aangedaan:

‘Dat daer en boven soo menigvuldige aansienelijke vreemdelingen hier ter stede

komende, en geene publijcque tijdpasseringe vindende sig weeder schielijker van

hier begeven, [...].’192

Uitgebreid beargumenteert Thesing hoe niet alleen de toneelspelers zelf, maar ook her-

bergiers, logementhouders, wijnhandelaren, bakkers en slagers geld kunnen verdienen

dankzij de aantrekkingskracht van het theater op mensen van buiten Den Haag.

Toen het theater in 1743 de deuren weer mocht openen, betrok Thesing een tweede

investeerder bij het project,metwie hij tot 1749 de onderneming zou voortzetten.193 Hij

was hiermee een van de eerste Haagse particulieren die, zonder zelf artistiek bij de voor-

stellingen betrokken te zijn, bereid was ook op langere termijn in het theater te investe-

ren. Onder zijn leiding beleefde de Opera aan de Casuariestraat haar meest stabiele pe-

riode. Voor circa 1730 waren het voornamelijk de bespelers van de theaters zelf, die de

financiële risico’s haddenmoeten dragen.194 Eerdere pogingen van particulieren om iets

voor de Haagse Opera te betekenen, zoals de graaf van Tarouca en de voornoemde mar-

kies van Beretii-Landi die omstreeks 1718 hadden ondernomen (zie ook § 5.3), waren in-

cidenten en kregen geen navolging. In Den Haag waren te weinig welgestelden bereid

om te investeren in het plaatselijke theater.Na het uiteenvallen van Van Rijndorps ‘Gro-

te Compagnie’ kwamen er geen nieuwe initiatieven tot stand die stabiel genoeg waren

om een eigen theaterrepertoire te ontwikkelen.

7.5 Conclusie

De theaters in Amsterdam en Hamburg bestonden in de zeventiende en achttiende

eeuw bij de gratie van hun commerciële levensvatbaarheid.De vroegmoderne stedelijke

theaterwereld kende nog geen publieke financiering en overheidssubsidies. Slechts in-

cidenteel verleende de stedelijke overheid opdrachten aan het theater voor gelegen-

heidsopvoeringen, zoals we zagen in hoofdstuk vier. Het was dan ook belangrijk dat de

theaterbestuurders voldoende oog hadden voor de wensen van het publiek. In dat op-

zicht verschilden de Amsterdamse Schouwburg en de Hamburgse Opera niet wezenlijk

van elkaar. De Schouwburg was weliswaar een stedelijke instelling en die status leverde

het theater dan ook politieke bescherming op, maar geen financiële steun. Integendeel:
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de institutionele verbondenheid van de Schouwburg met het stadsbestuur maakte

slechts dat een groot deel van de opbrengsten niet ten bate van het theater zelf of van

kunstminnende particulieren kwam, maar wegvloeide naar de twee charitatieve instel-

lingen die het theater beheerden.

In de praktijk was het beheer van de Schouwburg evenzeer gestoeld op commercië-

le principes als het beheer van de Opera. De eigenaren van de theaters, Gerhard Schott

en zijn erven in Hamburg en de Godshuizen in Amsterdam, hadden belang bij zo hoog

mogelijke opbrengsten van de theatervoorstellingen. In beide gevallen werd daartoe

voor korte of langere tijd besloten tot verhuur van het theater aan een of meerdere par-

ticuliere investeerders. Schott had vrij snel na de oprichting in 1678 belangrijkere zaken

te doen dan het besturen van zijn eigen muziektheater en verhuurde de onderneming

aan een zanger. Ook de Godshuizen vonden dat het theater hun teveel tijd en moeite

kostte en besteedden het beheer van het theater gedurende een kleine tien jaar eveneens

aan derden uit. In moderne termen zouden we van een tijdelijke privatisering van het

Amsterdamse theater kunnen spreken.

Deze private investeerders probeerden met het introduceren van nieuw repertoire

of aanpassingen aan bestaande werken een groter publiek te bereiken. Aanpassingen

konden ingrijpend en daarmee duur zijn, waardoor eventueel gerealiseerde grotere be-

zoekersaantallen toch geen grotere winsten opleverden. De Amsterdamse pachters

dachten met het toevoegen van muziek en visuele effecten aan het ‘ouderwetse’ spreek-

theater een gat in demarkt gevonden te hebben.Het gebruik vankunst- en vliegwerken,

gezangen en muzikale intermezzo’s had echter zijn grenzen, enerzijds omdat het in de

ogen van critici de aanstootgevendheid van het theater zou verhogen en anderzijds om-

dat het vaak gepaard ging met stijgende productiekosten. Omdat de (eventueel) vergro-

te inkomsten niet opwogen tegen de hogere kosten, heeft het muziektheater in de

Amsterdamse Schouwburg nooit echt kunnen doorbreken.

De Hamburgse Opera bezat vanaf de oprichting alle mogelijke vormen van ‘multi-

mediaal vermaak’ die men zich omstreeks het einde van de zeventiende eeuw op thea-

tergebied kon wensen. De stukken werden geheel gezongen en waren standaard voor-

zien van kunst- en vliegwerk. Ook over de decors had men in Hamburg niet te klagen,

waar beroemde decorschilders als Johann Oswald Harms actief waren. Een vergroting

van het publieksbereik kon in de ogen van de pachters alleen gerealiseerd worden door

de concurrentie met het theater op straat in de zogenoemde Komödienbuden aan te gaan.

Vrij snel na de oprichting van de Opera werd de traditionele opera seria voorzien van ko-

mische intermezzo’s en in de loop van de achttiende eeuwbreidden deze zich steeds ver-

der uit, tot het komische element zich in het nieuwe genre van de opéra comique verzelf-

standigde. Deze aanpak bleek succesvol. Met een komische aankleding waren immers

geen extra kosten gemoeid en toch werd hiermee, als we de voorwoorden bij de nieuwe

komische stukken mogen geloven, meer publiek naar de Opera gelokt.

De ‘popularisering’ van het Amsterdamse Schouwburgrepertoire heeft zich na de

eeuwwisseling niet doorgezet. De pachtstructuur had de regenten bestuurlijk en finan-

cieel eerder meer werk en problemen opgeleverd dan de beheersvorm waarbij de Gods-

huizen zelf de Schouwburg bestuurden. Na 1699 kozen zij voor een voorzichtige pro-

grammering. Deze behoedzaamheid resulteerde in een daling van het aantal jaarlijkse

premières, met een dieptepunt in de jaren twintig toen er tussen 1725-1727 helemaal

geennieuwe stukkenwerden geprogrammeerd.De regentenwilden zich echter nietwa-

206



investeerders en het theater

gen aan nieuwe experimenten met particuliere investeerders of de verhuur van het ge-

bouwaan operisten.Pas in de jaren veertig vande achttiende eeuwkwamerweerwat be-

weging in het Amsterdamse toneelrepertoire en won het (komische) zangspel langzaam

maar zeker aan populariteit.

Het bestaansrecht van de Schouwburg en de Opera werd regelmatig door theatercri-

tici, voornamelijk predikanten, ter discussie gesteld, zoals we zagen in hoofdstuk zes.

Deze kwetsbaarheid van het stedelijke theater werd nog eens vergroot door financiële

problemen.Het voortbestaan van de Opera hing na het vertrekken van de oude pachters

regelmatig aan een zijden draadje en het was steeds weer de vraag of er nog particulie-

ren bereid zouden zijn tot een nieuwe investering.DeGodshuizen boden inAmsterdam

wat dit betreft meer continuïteit en zekerheid,maar stimuleerden niet bepaald de com-

merciële en artistieke durf van de Schouwburgbestuurders. De periode van het pachter-

schap vormt hierop een uitzondering, toen theaterondernemers alles uit de kast haal-

den om meer publiek te trekken. Het resulteerde enerzijds in een financiële strop voor

de investeerders en de Godshuizen, maar anderzijds in een keur aan nieuwe spelen en

theatervormen in de Schouwburg.

In weinig andere Duitse en Nederlandse steden was er zoveel publiek draagvlak

voor het instandhouden van een openbaar theater als in Amsterdam en Hamburg. On-

danks de kwetsbaarheid van de twee theaters, veroorzaakt door kritiek van buitenaf of

financiële onzekerheden, hebben zij zich gedurende een lange aaneengesloten periode

in het stedelijke leven weten te handhaven. De Schouwburg zou, dankzij de ondersteu-

ning door de stedelijke overheid, ook in de jaren die buiten het bestek van dit onderzoek

liggen, blijven voorbestaan. Na de grote Schouwburgbrand van 1772 bleek de overheid

toch weer bereid te investeren in een nieuw theater. In Hamburg ontbrak die steun,

maar toch wist de Opera als onderneming gedurende een relatief lange periode in het

Hamburg te overleven. Ondanks de financiële risico’s waren er steeds weer mensen be-

reid in het muziektheater te investeren, niet alleen edelen, diplomaten of stadsbestuur-

ders, maar ook middenstanders als de glaskoper Sauerbrey. De twee theaters waren

daarmee niet afhankelijk van de eventuele investeringsbereidheid van de bespelers zelf,

zoals in Leiden,Den Haag en Leipzig, of van protectie en investeringen door het hof, zo-

als in Brunswijk. Ze hadden hun bestaan te danken aan een open verbinding met de ste-

delijke samenleving als geheel. Dit laatste maakte de twee instellingen enerzijds kwets-

baar, want afhankelijk van de markt,maar kon anderzijds resulteren in een dynamische

programmering, waarin alle ruimte was voor vermaak en experiment.

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat het aantreden van nieuwe kapitaalkrachtige

en initiatiefrijke investeerders ingrijpende gevolgen kon hebben voor het geboden the-

aterrepertoire. De grootste veranderingen in hetHamburgse repertoire deden zich in de

jaren voor toen ‘durfinvesteerders’ als Sauerbrey en von Ahlefeldt aantraden. Het kas-

succesDer CARNEVAL von VENEDIG in 1707 veroorzaakte een opleving van meer carnava-

leske opera’s, deels in de volkstaal, waarmee de traditie van de opera seria doorbroken

werd. Onder von Ahlefeldt drong in de jaren twintig definitief de komische opera als

nieuw genre in Hamburg door. Er is een duidelijke parallel te trekken tussen Sauerbrey

en vonAhlefeldt en de investeerders die de Schouwburg pachtten in de jaren tachtig van

de zeventiende eeuw. In Amsterdam waren het echter spektakel en muziek die de aan-

dacht van de theaterbezoekers moesten trekken, naast een uitbreiding van het aantal

207



achter de schermen van het stadstoneel

komische stukken. Bidloo kreeg de kans om te experimenteren met zang en dans op het

toneel en onder het pachterschap van Lingelbach en Koenerding zouden uiteindelijk

volledig gezongen opera’s uit de Franse traditie worden vertoond. Deze experimenten

zijn in het verleden vaak als vormen van commerciële vervlakking getypeerd, waardoor

de rol van private investeerders als artistieke vernieuwers lange tijd ten onrechte onder-

belicht is gebleven. De conclusie van dit hoofdstuk moet echter zijn, dat juist die in-

vesteringsbereidheid en commerciële durf van particulieren tot de belangrijkste ar-

tistieke repertoirevernieuwingen in de twee theaters hebben geleid.
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hoofdstuk 8 Conclusie

Aan het einde van deze rondgang langs de verschillende groepen die zich tussen 1675 en

1750 met het stedelijke theater in Amsterdam en Hamburg bemoeiden, keren we nog

even terug naar de woorden van de diplomaat Jan Jacob Mauricius, de vertegenwoordi-

ger van de Staten-Generaal in Hamburg, tot de Hamburgse magistraat:

‘De schouwburg mag alhier in schaduw van Olyf,

Opschuiven haar Gordyn tot leerzaam tydvedryf;

En bloeit in yver, als voorheenen.

Uw tegenwoordigheid zet haar so groot een glans,

En luister by, dat, word zy dikmaal zo bescheenen,

Zy steekt eerlang oud Roomen, en Athenen

Na hunne onwelkbre lauwerkrans.

De Schouburg zal daar door veel heerelyker praalen,

En meerder zegening toevloeyen in de schoot,

Van hen, die op uw gunst vertrouwen in haar nood,

De dichtkunst zal haar luit op hooger toonen zetten,

Uw Zorg voor Stad, en staat volmondig uittrompetten,

En heffen die in top; zo dat uw groote naam,

Gedragen op de Wieken van de faam,

Met onverganklyk lof, zal barsten uit uw Muuren.’1

Dit citaat uit de ‘Danksegging na het spel’ zou gemakkelijk kunnen worden afgedaan

als een obligaat huldebetoon van nooddruftige toneelspelers aan de Hamburgse bur-

gerheren. In deze studie hebben we echter kunnen zien dat de verbondenheid tussen

stadsbestuur en theater meer inhield dan enkel een symbolische of juist strikt formele

band.De hier bezongen bescherming van het toneel door deHamburgse raadsledenwas

in de late zeventiende en vroege achttiende eeuw zeker geen holle frase. Voor zijn voort-

bestaan was het wel degelijk van belang dat het in ‘nood op hun gunsten kon vertrou-

wen.’ Zowel in Hamburg als in Amsterdam kon uiteindelijk alleen het stadsbestuur het

theater effectief beschermen tegen aanvallen van buitenaf.Voor de stadsbestuurderswa-

ren toneelvoorstellingen bovendien meer dan een ‘leerzaam tydverdryf’, met welke

term de Amsterdamse poëten en theaterliefhebbers het theater zo graag aanduidden.

Burgemeesters en raadsleden bemoeiden zich inAmsterdam enHamburg actief met het

toneel, dat zij benutten voor stedelijke feestelijkheden of openbare huldiging van de

stad en haar bestuurders. Toneelopvoeringen dienden niet slechts voor vermaak en op-

voeding van de burgers,maar waren ook een middel om politieke propaganda te bedrij-

ven – ‘Uw groote naam, / Gedragen op de Wieken van de faam’ – en, meer praktisch, in

te zetten voor representatieve doelen zoals politieke ontvangsten.

In hetzelfde Voorspel noemt Mauricius drie gemeenschappelijke kenmerken van
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Nederland en Hamburg: ‘Deselfde naarstigheid in handel en in neering, Oprechtheid

van Gemoed, en Vryheid van Regeering.’ Hoe eerlijk en oprecht die Nederlanders en

Hamburgers in de achttiende eeuw nu wel niet waren, laten we hier gemakshalve maar

in het midden.Wel moge inmiddels duidelijk zijn, hoezeer de politieke autonomie van

Amsterdam en Hamburg en hun positie als internationale handelscentra de ontwikke-

ling van het stedelijke theaterleven hebben bepaald. De vergelijking tussen de Schouw-

burg en de Opera heeft laten zien dat een publiek theater alleen toekomst had in steden

met voldoende economisch gewicht en een zekeremate van politieke zelfstandigheid en

zelfbewustzijn.

Dankzij de keuze voor een institutioneel en daarmee stedelijk perspectief is in dit

onderzoek de betrokkenheid van een aantal maatschappelijke groepen bij het vroegmo-

derne theater beter zichtbaar gewordendanvoorheenhet gevalwas.Dewijzewaaropde-

ze groepen het theaterrepertoire mede vormgaven, bleef in eerdere onderzoeken, veelal

verricht vanuit een nationaal perspectief, vooralsnog onderbelicht, of zelfs in het geheel

ongenoemd. Onderzoekers die wel kozen voor een stedelijk perspectief, beperkten hun

blikveld vooralsnog tot de bemoeienissen van een of hooguit twee groepenmet het thea-

ter. In het voorliggende onderzoek is het perspectief aanzienlijk verbreed door niet al-

leendebetrokkenheidvanverschillendegroepenbijhet theater tebestuderen,maardiebe-

trokkenheid bovendien aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen. Op basis van

die vergelijking zijnpregnante overeenkomsten ten aanzien vande repertoireontwikke-

ling in de Schouwburg en de Opera naar voren gekomen, die daarmee niet langer als lo-

kale toevalligheden mogen worden afgedaan. Deze houden direct verband met het feit

dat deels dezelfdemaatschappelijke groepen zich in deze twee vrije steden intensief met

het theaterwilden en konden bemoeien.

Behalve het stadsbestuur hebben twee andere groepen het theater in Amsterdam en

Hamburg op vergelijkbare wijze proberen te beïnvloeden. Ten eerste zijn dit de predi-

kanten als de belangrijkste tegenstanders van het toneel. De uiteindelijke effecten van

hun theaterkritiek op het repertoire waren zeer verschillend. Voor zowel de Schouw-

burg als voor de Opera geldt echter dat de strijd tussen clerus en magistraat uiteindelijk

in het voordeel van de magistraat en daarmee ook ten gunste van het theater eindigde.

De Amsterdamse burgemeesters besloten in 1677 de felle kritiek van de predikanten te-

gen de heropening van de Schouwburg terzijde te leggen en toestemming – zij het ver-

bonden aan een aantal strenge voorwaarden – voor heropening te verlenen. Ook de

Hamburgse clerus kondemagistraatmet zijn aanhoudende kritiek op deOpera in de ja-

ren tachtig van de zeventiende eeuwniet vermurwen.De verdeeldheid binnenhetHam-

burgse geestelijke ministerie verhitte de gemoederen in de stad, maar na enkele tijde-

lijke sluitingen hielden de bestuurders voet bij stuk. Eind 1687 gaven zij toestemming

om de Opera te heropenen.

De politieke steun van de stedelijke magistraat voor het theater was essentieel voor

het voortbestaan van een staand en publiek toegankelijk theater inAmsterdam enHam-

burg. Dit wordt duidelijk wanneer we de situatie in de twee steden vergelijken met die

in andere protestantse steden in de Republiek en in het Duitse Rijk, waar theateropvoe-

ringen veelal verboden bleven. Stadsbestuurders waren daar over het algemeen niet be-

reid om het voor het theater op te nemen, zodat theaterprojecten een kort leven bescho-

ren was. De kleine en grote Duitse rijksvorsten waren hier vaak wel toe bereid, zeker

waar het hun eigen hoftheater betrof. Slechts bij hoge uitzondering (Brunswijk en Leip-
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zig) maakten zij zich echter sterk voor de opening van een theater met een openbaar ka-

rakter.

In Amsterdam en Hamburg hadden de stadsbestuurders zelf ook baat bij hun steun

aan het theater, zoals blijkt uit de vele politieke gelegenheidswerken die op het toneel

werden vertoond. Het belang van dit repertoire werd voorheen nauwelijks onderkend.

De gelegenheidswerken die in opdracht of in het belang van de lokale machthebbers

vervaardigd werden, hebben in artistiek opzicht of vanuit nationaal perspectief bezien

immers nauwelijks enige waarde. Bekijken we de opvoering van dergelijke werken nu

vanuit een institutioneel en daarmee stedelijk perspectief dan blijkt dat die speciale pro-

grammering diende om de steun van de magistraat voor het stedelijke theater ook op

langere termijn veilig te stellen. In dit licht krijgen bijvoorbeeld de verschillende vrede-

spelen, de gelegenheidsgedichten van Joan Pluimer voor het Amsterdamse toneel, of de

jaarlijks terugkerende keizerhuldigingen in de Opera een groter gewicht dan zij op het

eerste gezicht bezitten.

Een derde groep die van groot belang was voor het stadstheater werd gevormd door

kapitaalkrachtige en cultureel geïnteresseerde burgers. Zowel de Schouwburg als de

Opera waren in beginsel immers afhankelijk van voldoende bezoekersaantallen, wilden

zij het hoofd boven water kunnen houden. Dit laatste was in Amsterdam aanzienlijk

eenvoudiger te bereiken dan in Hamburg, aangezien de Schouwburg een monopolie op

het organiseren van theatervoorstellingen bezat in een stad die bovendien veel meer in-

woners en daarmee ook meer potentiële theaterbezoekers herbergde dan Hamburg. In

de jaren tachtig van de zeventiende eeuw kende de Schouwburg tijdelijk een vergelijk-

bare beheersvorm als de Opera en werd het theater bestuurd door een aantal particulie-

re investeerders.De programmering vandeAmsterdamse pachters is goed te vergelijken

met die van hun Hamburgse collega’s: relatief veel premières en het herhaaldelijk door-

voeren van ingrijpende repertoirevernieuwingen. In Amsterdam experimenteerden de

theaterondernemers met spektakeltoneel en met het gebruik van muziek, zang en dans

op het toneel, terwijl de investeerders in de Opera hun commerciële succes vooral zoch-

ten in het introduceren van komisch muziektheater, het toevoegen van komische inter-

mezzo’s aan bestaande opera’s en later de introductie van de opéra comique.

Het belang van dit populaire repertoire voor de levensvatbaarheid van de twee the-

aters is, evenals dat van de genoemde politieke gelegenheidswerken, lange tijd niet

onderkend vanwegehet vermeende gebrek aan artistieke kwaliteit vandeze stukken.De

drang van de Amsterdamse en Hamburgse pachters om het repertoire te populariseren

was echter onlosmakelijk verbonden met het (commerciële) karakter van het vroegmo-

derne stedelijke theater, dat immers nogniet of nauwelijks op financiële overheidssteun

kon rekenen. Een publiek theater kon alleen voortbestaan bij de gratie van zijn com-

merciële succes,waarop de programmering – uiteraard zoveel mogelijk binnen de gren-

zen van wat was toegestaan – dan ook veelvuldig werd aangepast. Binnen het vertrouw-

de nationale onderzoekskader beperkte de blik van de onderzoeker zich nogal eens tot

die toneelstukkendie tot de canonieke hoogtepunten vandeDuitse enNederlandse the-

atergeschiedenis behoren, of zich daar enigszins mee laten vergelijken. Bekijken we nu

het theater vanuit een stedelijk en institutioneel perspectief dan blijkt een heel ander re-

pertoire onze aandacht te trekken. Zonder populariserende voorstellingen bijvoorbeeld

hadden de Schouwburg en de Opera zich als artistieke centra waarschijnlijk niet staan-

de kunnen houden. Dergelijke producties waren daarmee misschien nog belangrijker
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voor het voorbestaan van de twee theaters dan het repertoire dat later is uitgeroepen tot

de toonaangevende stukken van deze periode.

Zoals in de inleiding duidelijk werd, verschilden Amsterdam en Hamburg op een drie-

tal punten van elkaar. Die verschillen hadden een directe uitwerking op het handelen

van de bij het theater betrokken groepen en daarmee ook op de ontwikkeling van het

theaterrepertoire. Allereerst betreft dit de religieuze identiteit van de Amsterdam en

Hamburg.Zowel gereformeerden als lutheranen stondenkritisch tegenover het theater,

de gereformeerden echter uitgesproken negatief, terwijl veel lutherse predikanten twij-

felden. In Hamburg was de stedelijke clerus tot op het bot verdeeld over de theater-

kwestie. Deze verdeeldheid heeft de positie van de Hamburgse predikanten in vergelij-

king met hun Amsterdamse collega’s ernstig verzwakt. De leden van het geestelijke

ministerie in Hamburg wisten hun kritiek op de Opera slechts ten dele om te zetten in

concrete eisen ten aanzien van het theaterrepertoire. Dit terwijl de piëtistische en daar-

mee theaterfeindliche fractie in de Bürgerschaft met de colleges van ouderlingen en diake-

nen nog een extra politiek pressiemiddel tot haar beschikking had.

Toen het conflict rond de Opera ook een politieke zaak werd, begon de raad de in-

houd van tekstboekjes te controleren op zaken als de verschijning van heidense goden

op het toneel, verwijzingen naar hel, duivel en seksuele toespelingen. Deze censuur

werd echter zeer willekeurig en, zelfs binnen afzonderlijke stukken, inconsequent toe-

gepast. Namen van heidense goden werden bijvoorbeeld in het ene bedrijf geschrapt,

terwijl zij in een ander bedrijf gewoon bleven staan. Het is in Hamburg nooit gekomen

tot concrete toneelwetten zoals die in Amsterdam in 1678 werden vastgelegd en vanaf

dat moment streng en consequent werden nageleefd. Bijbelse thema’s in de Schouw-

burg waren verboden en iedere verwijzing naar God of godsdienst werd uit de tekst-

boekjes verwijderd.Met de realisatie van deze toneelwetten heeft de klerikale oppositie

tegen het theater in Amsterdam een grotere uitwerking gehad op het uiteindelijke the-

aterrepertoire dan in Hamburg.

Amsterdam en Hamburg verschilden ook sterk van elkaar op het terrein van de di-

plomatie. Hamburg was een diplomatiek centrum, terwijl inAmsterdam nauwelijks di-

plomaten gevestigd waren. Verschillende diplomaten waren in Hamburg als investeer-

ders en opdrachtgevers bij de Opera betrokken. De intensieve betrokkenheid van

diplomaten bij de Opera heeft niet alleen te maken met het eenvoudig vast te stellen feit

dat er, anders dan inAmsterdam, veel diplomaten in Hamburg gevestigdwaren.Het ge-

mak waarmee zij mede vorm konden geven aan het Operarepertoire, hangt samen met

het private karakter van de Opera en zijn open verbinding met de Hamburgse samenle-

ving.Wat dit laatste betreft, is er een duidelijke onderscheidwaarneembaar tussen ener-

zijds de Schouwburg als een stedelijke instantie, beheerd en gecontroleerd door het

stadsbestuur, en anderzijds de Opera als een particuliere onderneming.

Eenderde belangrijk verschil is de economische situatie inAmsterdamenHamburg.

Hamburg was een stad in opkomst en maakte met name in de achttiende eeuw een eco-

nomische groei door. Erwas er veel ruimte en animo voor nieuwe economische en cultu-

rele projecten, zoals de oprichting van een muziektheater in 1678 door een consortium

van investeerders. De Amsterdamse economische groei daarentegen stagneerde om-

streeks 1675 en het economische leven werdmeer en meer gedomineerd door gevestigde

ondernemers. Een weinig gunstig ‘ondernemersklimaat’, hetgeen in het bijzonder gold
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voor investeerders inhet theater. Inde jaren tachtigvandezeventiendeeeuwwashetniet

langer toegestaan om theateropvoeringen inde stad te organiseren omdat dergelijke op-

voeringen zouden concurreren met die in de Schouwburg. De Schouwburg zelf was van

oorsprong weliswaar een particulier initiatief, voortgekomen uit de oude rederijkers-

kamers, maar werd onderdeel van de stedelijke bestuursstructuur. Als stedelijke instel-

ling bezat de Schouwburg het monopolie op het organiseren van openbare theatervoor-

stellingen.EenAmsterdamse theaterondernemerals Lingelbachmoest voordevestiging

van een eigen theater zijn heil buiten de stadsgrenzen zoeken.

In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw vertoonde de organisatievorm van de

Schouwburg als gezegd kortstondig grote gelijkenis met die van de Opera. De bestuur-

lijke verbondenheid met de zogeheten Godshuizen, het stedelijke wees- en bejaarden-

huis, maakte echter dat aan de betrokkenheid van particuliere investeerders bij de

Schouwburg snel weer een einde kwam. De regenten van de Godshuizen zagen de

Schouwburg het liefst als een stabiele en zekere bron van inkomsten. De sterk fluctue-

rende opbrengsten die de pachters genereerden, schrikten hen daarom af om die be-

heersvorm te continueren. Toen verschillende pachters failliet waren gegaan en zij de

pachtsom niet meer konden opbrengen, ondervonden de Godshuizen zelfs direct na-

deel van deze beheersconstructie.De regenten besloten toen het heft weer in eigen hand

te nemen en in het vervolg zelf de directeuren over de Schouwburg aan te stellen.

De Hamburgse Opera was als particuliere onderneming vele malen kwetsbaarder

dan de Schouwburg. Pachters wisselden elkaar in een hoog tempo af en elke pachter be-

dacht weer een andere beheersconstructie om mede-investeerders bij het project te be-

trekken. Meestal werd de Opera door een consortium gehuurd, een groep investeerders

die zich in aantal kon uitbreiden tot maar liefst honderd personen, zoals in de jaren

1727-1729 het geval was. Een constante factor waren lange tijd de eigenaar Schott en

diens erven. Zij bestuurden de Opera niet altijd zelf maar voelden zich wel verantwoor-

delijk voor de voortzetting van de onderneming en de Hamburgse operatraditie. Nadat

de erven in 1723 de Opera vanwege oplopende schulden moesten verkopen, braken er

onzekere tijden aan voor het Hamburgse muziektheater. De nieuwe eigenaar vond uit-

eindelijk enkele zangers van de Opera bereid om in het theater te investeren en zo hun

eigen broodwinning veilig te stellen. Het draagvlak voor de Opera onder de Hamburg-

se midden- en bovenklasse was inmiddels echter zo klein geworden, dat er na het fail-

lissement van deze zangers geen nieuwe investeerders gevonden konden worden en het

theater in 1738 zijn deuren moest sluiten.

Het private karaktermaakte deOpera dus kwetsbaarmaar zorgde tegelijkertijd voor

een dynamische programmering. De Amsterdamse Schouwburg stond daarentegen na

de kortstondige pachtperiode lange tijd niet of nauwelijks open voor dergelijke artistie-

ke vernieuwingen. De directeuren van de Schouwburg waren in de eerste helft van de

achttiende eeuw bijzonder voorzichtig bij het programmeren van nieuw repertoire.Het

aantal premièreswas in de jaren twintig en dertig van de achttiende eeuw lager dan ooit.

De nieuw aangestelde directeuren waren steeds vaker afkomstig uit het bestaande re-

gentennetwerk. Schouwburgauteurs, of anderen die artistiek bij de Schouwburg be-

trokken waren, kregen nauwelijks een kans om de functie van directeur te verwerven.

Deze directeuren ‘nieuwe stijl’ pasten wel goed op de winkel en letten bijvoorbeeld net-

jes op de naleving van toneelwetten en continuïteit van de opbrengsten,maar waren zo-

wel commercieel als artistiek weinig inventief. Pas in de jaren veertig van de achttiende

eeuw kwam hierin langzaam verandering.
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De Schouwburg bleef ook na 1750 stevig in de greep van de Amsterdamse regenten.

Na de Schouwburgbrand van 1772 was de stad bereid om in een nieuw theater te in-

vesteren, dat als houten loods verrees aan het Leidseplein.2 In 1795 werd de Schouwburg

omgedoopt in ‘Nationale Stads Schouwburg’ en in 1798 werd het theater kortstondig

onderworpen aan het toezicht van de centrale overheid als ‘Nederduytsche Schouwburg

der Bataafsche Republiek’.3 Met het aantreden van Lodewijk Napoleon volgde een an-

dere gedaanteverwisseling en kreeg de Schouwburg het predikaat ‘koninklijk’. Na kort-

stondige privatisering kwam het theater in 1820 weer in handen van de stad.4 Het Ham-

burgse theaterleven daarentegen bleef ook na het failliet van de Opera een zaak van

particulieren.5 Het bekende Hamburgse ‘Nationaltheater’ uit de jaren 1767-1769 bij-

voorbeeld was een initiatief van een aantal theaterondernemers en werd ondersteund

door niemand minder dan Gotthold Ephraim Lessing.6 Met enige regelmaat klonk in

Hamburg de roep om investeringen in het theater door de overheid, maar tevergeefs.

Nieuwe theaters die in de negentiende eeuwontstonden,danktenhunbestaan eveneens

aan investeringen door particulieren.7 Pas in 1919 investeerde de stad voor het eerst in

het Hamburgse muziektheater, dat in 1827 tot ‘Stadttheater’ was omgedoopt. Na de

machtsovername door de nationaal-socialisten werd het aangeduid als de ‘Hamburgi-

sche Staatsoper’.8 Anno 2007 zijn de rollen omgedraaid. De huidige ‘Staatsoper’ is nog

steeds eigendom van de stad Hamburg, terwijl de Amsterdamse Schouwburg in 2005 is

geprivatiseerd.

De Schouwburg als stedelijke instelling en de Opera als particulier bedrijf waren beide

geheel en al verbonden met en geworteld in het stedelijke leven. Stadsbestuurders, pre-

dikanten en investeerders bepaalden samen welk repertoire er in de twee theaters werd

vertoond. Natuurlijk waren hun belangen verschillend. Sommigen wilden het theater

gebruiken om politieke macht en gezag uit te stralen (stadsbestuurders en diplomaten),

anderen om er hun geld mee te verdienen (investeerders) en weer anderen om hun mo-

rele gezag op de stedelijke samenleving als geheel bevestigd te kunnen zien (predikan-

ten). In alle gevallen vertegenwoordigden deze betrokkenen bij het theater echter de be-

langen van een stedelijke groep. Zowel de controle op als de vaststelling van het

theaterprogramma was daarmee een zaak van de stedelijke instituties en hun vertegen-

woordigers. De ‘Vryheid van Regering’, die Mauricius in 1740 zo zeer benadrukte, gold

in deze jaren niet alleen voor demagistraat,maar ook voor de verschillende culturele in-

stellingen van de stad.Het stedelijke theater profiteerde enerzijds van die vrijheid maar

moest anderzijds ook steeds zijn bestaansrecht verdedigen. In dat opzicht verschilde het

theater in Amsterdam en Hamburg wezenlijk van dat in Duitse hofsteden als Wolfen-

büttel en Brunswijk. Hoe verschillend de theaters in Amsterdam en Hamburg op een

aantal punten ook in het stedelijke leven waren ingebed, duidelijk moge zijn dat zij

geen domeinwaren van hertogen, koningen, stadhouders en keizers – ook alwerden die

laatste twee wel af en toe op het toneel gehuldigd – maar van raadsheren, dominees,

onderhandelaars en ondernemers. Het stedelijke theater was daarmee een afspiegeling

van de dynamiek en diversiteit die het stedelijke leven van de zeventiende en achttien-

de eeuw zo zeer kenmerkten.
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111 Schröder, Zeitgeschichte auf der Opernbühne, 45.

112 Idem, 96. Engelse diplomaten organiseerden volgens de Europische Mercuriuswel een vuurwerk
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225



noten hoofdstuk 4

139 Tekstboekje wordt genoemd in een catalogus van een tentoonstelling over Hamburgse mu-

ziekcultuur uit 1921: Cat.: Die Musik Hamburgs, 30, met als bijschrift: ‘Serenate beim Dank-
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geschriften van calvinistische theologen kan wellicht ook de woede van de gereformeerde pre-
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32 ‘Met recht telde de Hr. Pels dit onder de Misbruiken van het oude Tooneel, zingende in zyn

Gebruik enMisbruike des Tooneels, van dit zelfde Spel op deeze wyze: [...].’ Hierna volgt het
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king met de ‘oorspronkelijke’ tekst van Vondel, behoudens de verandering dat de bedrijven

voor het eerst in tonelen verdeeld zijn.
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lag. De Haas, Repertoire, 79-80.
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70 Duim, Zaïre, fol. *4v en *5r.
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85 Not. bijzondere verg. 28-2-1738, GAA, ANHG: kerkenr. [376]: 18, 136.

86 Idem, 137.

87 Aantekening van den opkomst en voortgang der Schouwburg, fol. 26r.

88 De Haas, Repertoire, 113.

89 Aantekening van den opkomst en voortgang der Schouwburg, fol. 26r.

90 Not. verg. 26-8-1745. GAA, ANHG: kerkenr. [376]: 22, 236.

91 Nederlandsch Gedenkboek 56 (1745) 1, 244-252.

92 Nederlandsch Gedenkboek 56 (1745) 2, 29-30, 96 en 107-109.

93 Anderson, The war of the Austrian succession, 143-144.

94 In elk geval besloten de Staten van Zeeland hiertoe in juli en die van Gelderland in augustus

1745. Kist,Neêrlands bededagen en biddagsbrieven, dl. 2, 342-347.

95 Not. verg. 2-9-1745. GAA, ANHG: kerkenr. [376]: 22, 237.

96 Zie: § 4.3.7.

97 Not. verg. 4-5-1747. GAA, ANHG: kerkenr. [376]: 22, 335.

98 Tijdens een vergadering op 8-5-1747 wordt melding gemaakt van de vraag aan de burge-

meesters ‘de Comedie en het sogenoemde Concert, by het houden der bede stondenmogten

ophouden.’ GAA, ANHG: kerkenr. [376]: 22, 336.

99 Ibidem.

100 Not. verg. 11-5-1747. GAA, ANHG: kerkenr. [376]: 22, 337.

101 De Haas, Repertoire, 132.

102 Idem, 119.

103 Not. verg. 20-7-1747. GAA, ANHG: kerkenr. [376]: 22, 347.

104 Idem, 348.

105 In de voor driekwart verbrande notulen die moeten worden gedateerd zomer 1747 lezen we:

‘dat haar Ed: Gr: Achtb. op [...] van den Kerkenraad, onaa[...] bovengem: zwaarighede[...] had-

den provisioneel tot [...]houwburg te sluite[...]’ GAA, Schouwburg [267], 1. Het besluit van de

burgemeesters waarWijbrands nog naar verwijst en waarin gesproken zou worden van een

sluiting ‘op aandrang van den Kerkenraad’ is helaas niet teruggevonden.Wijbrands,Het Am-

sterdamsche tooneel, 186 (n. 1).

106 Wijbrands,Het Amsterdamsche tooneel, 186-187.

107 Over de heropening: § 4.3.6.
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108 In de hierboven genoemde ernstig beschadigde notulen van de Schouwburgdirecteuren (voor-

jaar 1749?) lijkt te worden verwezen naar dergelijke voorwaarden aan de heropening van de

Schouwburg: ‘[...]bereidwilligheid, en [...] verzoek, omweder, als Ba[...] den Schouwburg te be-

dien[...] op de volgende conditie; [...] Dat gem: heeren Regente[...] bewuste toneelwetten

zull[...] voor den tijd van tien acht[...] jaaren, vast, [...]’ GAA, Schouwburg [267], 1. Zie ook: Wij-

brands,Het Amsterdamsche tooneel, 197-198.

109 Braun, Vom Remter zum Gänsemarkt, 17.

110 Uittreksel not. raadsverg. 10-10-1677 in: HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 1 Vol 1: doc. 5.

111 Jaacks,Hamburg zu Lust und Nutz, 80-83.

112 Geffcken, ‘Der erste Streit über die Zulässigkeit des Schauspiels’, 5. Geffcken baseert zich hier

op een geschrift van de predikant Elmenhorst.

113 Op 2-1-1678: Sperling, Chronici Hamburgensis, dl. 4, fol. 334v. Zie ook: Le Bar,Musical culture, 105-

106.

114 Klefeker, Samml. Hamb. Gesetze, dl. 8, 821 en 824; Westphalen,Hamburgs Verfassung und Verwal-

tung, dl. 2, 212.

115 Uittreksel not. raadsverg. 29 en 31mei 1682 in:HStaa: 111-1 Senat Cl.VII Lit FlNo 1Vol 1: doc. 7.

116 De predikant Anton Reiser was in deze jaren de leider van de oppositie tegen de Opera. In 1681

en 1682 verschenen er twee geschriften van zijn hand waarin hij het theater sterk veroordeel-

de: Theatromania: Oder Die Wercke Der Finsterniß (1681) en Der Gewissen-lose Advocat mit seiner Thea-

trophania (1682).

117 Het betreffende schrijven (zonder datum) in: HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 2 Vol. 1: doc. 2.

118 Kremer, Joachim Gerstenbüttel, 109-110.

119 Uittreksel not. raadsverg. 2-3-1685 in: HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 1 Vol 1: doc. 7.

120 Sperling, Chronici Hamburgensis, dl. 5, 547-548.

121 Besluit sluiting met instemming van de raad op 28-1-1686 in: HStaa: 121-1 Erbgesessene Bür-

gerschaft 1 Band 6, p. 234 en 236. Citaat uit: Sperling, Chronici Hamburgensis, dl. 5, 657.

122 Zie de beschrijving van het Jastram-Snitger conflict in: Jochmann & Loose (red.),Hamburg, dl.

1, 274-281.

123 Braun, ‘CARA MUSTAPHA’, 60-62.

124 Dit beweert althansW.G.Marigold, volgens wie het stuk ook verholen verwijzingen zou be-

vatten naar de veroordeling van Jastram en Snitger. Hij levert hiervoor helaas geen bewijzen.

Vgl.Marigold, ‘Politics, religion and opera’, 58.

125 Sperling, Chronici Hamburgensis, dl. 5, 784-785 en Geffcken, ‘Der erste Streit über die Zulässig-

keit des Schauspiels’, 13-14.

126 Not. verg. 6-8-1686. HStaa: 121-1 Erbgesessene Bürgerschaft 1 Band 6, 301. In een register bij de

Bürgerschaft-notulen wordt melding gemaakt van de uiteindelijke instemming van de raad met

dit besluit: HStaa: 121-1 Erbgesessene Bürgerschaft 1 Band 70: lemma ‘Opern und Comœdien

Ec.’

127 Waarvan de twee belangrijkste beschrijvingen nog steeds zijn: Geffcken, ‘Der erste Streit über

die Zulässigkeit des Schauspiels’ en Rückleben,Die Niederwerfung der hamburgischen Ratsgewalt,

59-71. Zie ook: Gauthier,Opéra baroque, 509-532.

128 Uittreksel not. raadsverg. in jan. 1687 in: HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 1 Vol 1: doc. 7.

129 Rückleben,Die Niederwerfung der hamburgischen Ratsgewalt, 53-59.

130 Lindberg, ‘Der Pietismus und die deutsche Barockoper’ en Verweyen, ‘Halle, die Hochburg des

Pietismus’, 226-228.

131 Rückleben,Die Niederwerfung der hamburgischen Ratsgewalt, 57.

132 Uittreksel not. raadsverg. 1-2-1687 in: HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 1 Vol 1: doc. 7. Zie ook

de not. van verg. van het ministerie in diezelfde maand: HStaa: 511-1 Ministerium: Gruppe II

Protokolle Nr. 3, 43.

133 Sperling, Chronici Hamburgensis, dl. 6, 21.
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134 Not. verg. februari 1685. HStaa: 511-1 Ministerium: Gruppe II Protokolle Nr. 3, 43.

135 Sperling, Chronici Hamburgensis, dl. 6, 72-73.

136 Jaacks,Hamburg zu Lust und Nutz, 88.

137 Notities n.a.v. verg. op 4-11-1687 in: HStaa: 111-1 Senat: Cl. VII Lit Hb Nr 3 Vol 2b, 15.

138 Notities n.a.v. verg. op 21 en 22-11-1687: Idem, 16.

139 ‘[...] woferne er einige dubia hatte, solte er deßwegenmit dem Ehrw.Ministerio conferiren,

unterdessen solle er den Opern auf dem Canzell mit seinen H Collegen nicht gedencken.’ Not.

verg. in januari 1688. HStaa: 511-1 Ministerium: Gruppe II Protokolle Nr. 3, 43. Onderstreping

overgenomen uit de bron.

140 HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 2 Vol. 1, doc. 3: Drei Schriften betr. Den Opernstreit, fol. 61r e.vv.

141 Döhring, ‘Theologische Kontroversen um die Hamburger Oper’, 119-120.

142 HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 2 Vol. 1, doc. 3: Drei Schriften betr. Den Opernstreit, fol. 71r.

143 Idem, fol. 73r-73v.

144 Idem, fol. 6v-8v.

145 Idem, fol. 8v.

146 Idem, fol. 14r.

147 Notities n.a.v. verg. op 4-11-1687: HStaa: 111-1 Senat: Cl. VII Lit Hb Nr 3 Vol 2b, 15.

148 Rückleben,Die Niederwerfung der hamburgischen Ratsgewalt, 137-216.

149 Notities n.a.v. verg. op 11-11-1687: HStaa: 111-1 Senat: Cl. VII Lit Hb Nr 3 Vol 2b, 15.

150 Gauthier,Opéra baroque, 429-444.

151 Vier Bedencken, fol. F2r.

152 Idem, fol. F3v.

153 Zie: Bijlage 5.

154 von Bostel, THESEUS [HStab: MS 639/3:2, 22], fol. E3r.

155 Zie voor de chronologie van verschillende drukken: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänse-

markt-Oper, 367-368.

156 Bijv. in de correcties op het errata-blad zelf. Zie: Bijlage 5.

157 Franck, ALCESTE [HStab: MS 639/3:1, 13], fol. *2r/v.

158 Idem, fol. *2v.

159 Idem, fol. *4r. Zie hoofdstuk over de komische Person in: Wolff,Die Barockoper in Hamburg, dl. 1,

132-181.

160 Franck, ALCESTE [MS 639/3:21, 302], fol. B2v.

161 Met name in de ‘Barac-aria’s’ zijn kleine tekstwijzigingen aangebracht. In de opera Die Hoch-

mütige/ Gestürtzte/ und Wieder= Erhobene CROESUS (1684) werden in 1692 wel grotere tekstgedeel-

ten uit het optreden van de komische Person verwijderd. Zie: Bijlage 5.

162 Vier Bedencken, fol. F4r.

163 Idem, fol. B1v.

164 Zie de uitvoerige analyse van Elmenhorsts Dramatologia Antiqvo-Hodierna (1688) in: Gauthier,

Opéra baroque, 533-552.

165 Kremer, Joachim Gerstenbüttel, 110-111 enMeyer,Die Hamburger Oper, dl. 4, 30.

166 Notities n.a.v. verg. op 12-11-1694 in: HStaa: 111-1 Senat: Cl. VII Lit Hb Nr 3 Vol 2b, 269-270.

167 Notities n.a.v. verg. op 23-11-1694 in: Idem, 271.

168 Schröder, Zeitgeschichte auf der Opernbühne, 321.

169 Notities n.a.v. verg. op 6-12-1694 in: HStaa: 111-1 Senat: Cl. VII Lit Hb Nr 3 Vol 2b, 278.

170 Zie de beschrijving van de affaire in: Braun, Vom Remter zum Gänsemarkt, 144-148.

171 Notities n.a.v. vergaderingen in juni 1697 in: HStaa: 111-1 Senat: Cl. VII Lit Hb Nr 3 Vol 2b, 472.

172 Idem, 472-473. Zie ook: Braun, Vom Remter zum Gänsemarkt, 146-147.

173 Geciteerd naar: Schubart-Fikentscher, Zur Stellung der Komödianten, 110-111. Zie ook: Braun, Vom

Remter zum Gänsemarkt, 148.

174 Not. verg. 29-8-1705 in: HStaa: 511-1 Ministerium Gruppe II Protokole Nr. 4, 119.

238



noten hoofdstuk 6

175 Not. verg. 26-9-1705 in: Idem, 120.

176 Augner,Die kaiserliche Kommission der Jahre 1708-1712, 16-30.

177 Not. verg. 15-6-1708 in: HStaa: 511-1 Ministerium Gruppe II Protokolle Nr. 5, 154.

178 Schrijven vanministerie aan de raad van 16-5-1708 in: HStaa: 511-1 Ministerium, Akten III A 1 i,

doc. 474.

179 Uittreksel not. raadsverg. 30-9-1718 en 10-10-1718 in: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 1 Vol 1: doc. 7.

180 Schrijven van erven Schott in: Schulze,Die Quellen der Hamburger Oper, 161-163.

181 Uittreksel not. raadsverg. 10-7-1722 in: HStaa: 111-1 Senat Cl. VII Lit Fl No 2 Vol 2a: doc. 4.

182 Krabbe, ‘Ueber das geistliche Strafamt’ en Rudin, Lebenselixier, 38-40 en 100-101. Klachten van

het ministerie en een aantal aanplakbiljetten van de opvoeringen in: HStaa: 511-1 Ministerium,

Akten III A 1 p, m.n. doc. 150-152.

183 De term ‘territoriale steden’ wordt hier gebruikt om deze steden te onderscheiden van de

rijkssteden. Territoriale steden waren onderdeel van een bepaald rijksgebied enmoesten ver-

antwoording afleggen aan hun landsheer of aan een adellijke, kerkelijke of wereldlijke heer-

ser van het betreffende territorium. Gerteis,Die deutschen Städte, 72.

184 Van Lieburg,De Nadere Reformatie in Utrecht, 58-67.

185 Idem, 58.

186 Van Sorgen,De tooneelspeelkunst in Utrecht, 18 en Van der Monde, ‘Kermissen en Jaarmarkten te

Utrecht’, 253-254.

187 Van Hall, ‘Professor Burman en de Utrechtsche predikanten’ en Van der Haven, ‘Een spiegel

aller grooten’, 57-65.

188 Velthuis,De opkomst van het tooneel in Groningen, 10 en 13.

189 Ast-Boiten, 400 jaar toneel in Groningen, 4.

190 Velthuis,De opkomst van het tooneel in Groningen, 16-25.

191 Idem, 25-28.

192 Ast-Boiten, 400 jaar toneel in Groningen, 5.

193 Kossmann geeft een overzicht van alle discussies tussen kerkenraad en het Haagse stadsbe-

stuur in: Kossmann,Nieuwe Bijdragen, 79-87.

194 Idem, 77-78 en Smits-Veldt, ‘21 mei 1658: Jan Baptist van Fornenbergh’, 245.

195 Kossmann,Nieuwe Bijdragen, 84.

196 Verwijzing resolutie van 27-9-1735 in: GADH, Oud-Archief Burgemeesters en Schepenen [502]:

60, fol. 171r/v.

197 Ibidem. In 1736 verkreeg hij die toestemming wel, zie: Kossmann,Nieuwe Bijdragen, 84.

198 Resoluties van 28-4-1739 en 29-4-1739 in: NA, Hof van Holland [3.03.01.01], 295.

199 Resolutie van 16-5-1740 in: GADH, Oud-Archief Burgemeesters en Schepenen [502]: 61, fol.

60v-61r.

200 GADH, Kerkenraad Hervormde Gemeente [203]: 9, 136.

201 Resolutie van 30-11-1742 in: GADH, Oud-Archief Burgemeesters en Schepenen [502]: 61, fol.

88v.

202 Resolutie van 25-2-1743, in: Idem, fol. 90v.

203 Schwarzwälder, Bremer Geschichte, 64.

204 Tardel, ‘Zur bremischen Theatergeschichte’, 274.

205 Idem, 268-270.

206 Idem, 283-287.

207 Rüppel,Nur zwei Jahre Theater, 42.

208 Tardel, ‘Zur bremischen Theatergeschichte’, 292-296.

209 Rüppel,Nur zwei Jahre Theater, 49-53.

210 Tardel, ‘Zur bremischen Theatergeschichte’, 297-310.

211 Meyer,Universität gegen Theater, 11.

212 Idem, 12-18.
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213 Schneider,Geschichte der Oper, 11 en Plümicke, Entwurf einer Theatergeschichte, 104-115.

214 Meyer,Universität gegen Theater, 22-23.

215 Serauky,Musikgeschichte der Stadt Halle, dl. 2-i, 416-417 enMartens, ‘Officina Diaboli’, 185-186.

216 Serauky,Musikgeschichte der Stadt Halle, dl. 2-i, 26-27.

217 Schorn-Schütte, Evangelische Geistlichkeit in der Frühneuzeit, 441-442.

218 Een korte beschrijving van deze Brunswijkse theaterstrijd in: Beste,Geschichte der braunschweigi-

schen Landeskirche, 319-321.

219 Schorn-Schütte, Evangelische Geistlichkeit in der Frühneuzeit, 444.

hoofdstuk 7

1 Marx, ‘Politische und wirtschaftliche Voraussetzungen der Hamburger Barock-Oper’, 83.

2 Berekeningen vanMarx op basis van de gegevens vanMattheson: Idem, 82-88. Zie ook § 3.3.2.

3 De Academie droeg vanaf 1617 tot 1623 1/3 deel van de inkomsten af aan hetWeeshuis en vanaf

1623 de helft. De Oude Kamer droeg alle opbrengsten over aan het Oudemannenhuis.Wij-

brands,Het Amsterdamsche tooneel, 28 en 36-37.

4 Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’.

5 Zie onder meer: TeWinkel, ‘Nieuwe Schouwburgstrijd’ in:De ontwikkelingsgang der Nederlandsche

letterkunde, dl. 4, 481-494 en Sterck, ‘Uit het Amsterdamsche Tooneelleven’. In deze paragraaf is

veel gebruik gemaak van: Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’.

6 Zie: § 2.1.4.

7 Reactie van regenten van de Godshuizen op een voorstel van Pluimer, De la Croix enMeijer tot

het pachten van de Schouwburg in: GAA, BOA 72. Zie ook: Rasch, ‘Om den armen dienst te doe-

n’, 252.

8 Misschien het optreden van Italiaanse komedianten in januari en februari 1679. Rasch, Repertoi-

re.

9 Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’, 252.

10 Aldus de anonieme auteur van een ‘Geschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg’ (UA,HA

315, 25): ‘Dr. Lod.Meyer en J. Pluimer hadden het zo weeten te passen, dat zy huurders waaren.

Dit was zo dra niet bekend, of het veroorzaakte eenige ontsteltenis, zo wel onder de Regenten

als elders.’ De auteur vermoedt dat met name De la Croix goede connecties had bij de burge-

meesters en deze wist te overtuigen van het feit dat een verhuring van de Schouwburg aan dit

drietal een juiste stap zou zijn.

11 Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’, 250.

12 Contract in: UA,HA 314.

13 De huurders zullen hierbij een aantal keer het huurbedrag gedeeltelijk uit eigen zak hebben

moeten betalen. Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’, 254.

14 GAA,ANHG: kerkenr. [376]: 14, 315-318, 321, 322 en [376]: 15, 19-20.

15 Aantekening vanMichiel Hinloopen uit 1698 in: GAA, BOA, 72.

16 Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’, 255. Zoals Rasch schrijft, is het onduidelijk hoeveel Plui-

mer en De la Croix nu uit eigen zak betaalden.Het bedrag dat zij in 1686 zelf opgaven, was aan-

zienlijk hoger dan het tekort zoals dat is na te rekenen in de administratie van de Godshuizen.

17 Rasch, ‘19 februari 1685’, 273.

18 Veel kritiek was er ook op zijn Phaëton-bewerking die op 19-2-1685 in première ging. Rasch, ‘19

februari 1685’ en TeWinkel, ‘Nieuwe Schouwburgstrijd’, 481-482.

19 ‘Voorspel op J. v. Vondels Salmoneus’, in: Bidloo,Mengel Poëzy, 243-260. Première op 1-6-1685.

Rasch, Repertoire.

20 ‘Apollo aan de Triomfeerende Schouwburg’, in: Verzameling gedichten, 66-70, 66.

21 Bidloo,Mengel Poëzy, 252-253.

22 Veldhorst noemt het stuk van Bidloo ‘één grote muzikale offerscène’. Veldhorst,De perfecte verlei-

ding, 147.
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23 Dit in tegenstelling tot andere genres als het zinnespel, hetgeen wellicht verklaart waarom

Bidloo op zijn al even spectaculaire zinnespelen aanzienlijk minder veel kritiek te verduren

kreeg. Over het gebruik van kunst- en vliegwerk: De Haas,De wetten van het treurspel, 29-35. Na

1700 verdween kunst- en vliegwerk in treurspelen bijna geheel van het toneel.

24 TeWinkel, ‘Nieuwe Schouwburgstrijd’, 484.

25 Pamflet: Apollo Aan de E.E. Heeren Regenten.

26 Verzameling gedichten, 55.

27 Bidloo,De muitery en nederlaag van Midas, 16.

28 De regenten van de Godshuizen reageerden niet direct op het ‘Bericht’maar schoven de vraag

om uitstel van betaling van de huur door naar de burgemeesters. Rasch, ‘Om de armen dienst

te doen’, 256-257.

29 In: GAA, BOA 72. Kopie in: UA, HA 316, met ondertekening op 26-11-1686 door Pluimer en De

la Croix.

30 ‘Geschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg’ in: UA, HA 315, 28.

31 ‘Schouwburgnotulen 1686-1688’ in: GAA, BOA 71, fol. 1r.

32 Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’, 257.

33 Ibidem.

34 Westerling, ‘De oudste Amsterdamsche opera’, 289-291.

35 Lingelbachs bereidheid om concessies te doen aan de wensen van het publiek blijkt ook uit

het door hem geschreven treurspel Cleomenes dat zich op een aantal punten duidelijk onder-

scheidt van Franse voorgangers. Konst, ‘“Om de Schouwburg voordeel by te bréngen”’.

36 ‘Het is ook niet te ontkennen, dat zy, boven de voorsz. Dwaasheid, noch eene andere hadden;

die was, dat zy aanvangkelyk geen goede wys op ’t werk stelden, en dat zy met gasteryen, enz.

begonnen.’ Uit de anonieme ‘Geschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg’ in: UA, HA 315,

29.

37 Rasch, ‘ De moeizame introductie van de opera in de Republiek’, 314.

38 Schrijven aan de burgemeesters in: GAA, BOA 72.

39 Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’, 260-261.

40 Als directeuren worden genoemd: Hendrik Steenhoven, Ysbrant Vincent, Joan Pluimer en

Cornelis Reineveld. Rasch, ‘Om den armen dienst te doen’, 261 en TeWinkel,De ontwikkelings-

gang der Nederlandsche letterkunde, dl. 4, 495-496.

41 Dit laatste is op te maken uit een ‘Dankzégginge van Thalia. Aan De Ed.Groot Achtb. Heeren

Burgemeesteren’ in: Voorspel 1689, 8. Hierin wordt verwezen naar een opvoering vanHorace én

Curace voor de burgemeesters op 30 of 31 december. Op de titelpagina wordt verwezen naar

een besloten opvoering op 3 januari, die in de administratie van de Godshuizen echter als een

reguliere opvoering is aangemerkt. 12 januari 1689 zou dit gelegenheidsspel bovendien wor-

den vertoond voor de keurvorst van Brandenburg (zie: § 5.4.2).

42 Voorspel 1689, fol. A2r.

43 Idem, fol. A2v.

44 Idem, 4.

45 Ibidem.

46 Ibidem.

47 Idem, 5.

48 Dit document bevindt zich in: GAA, BOA 72. Zie ook: Rasch, ‘De moeizame introductie van de

opera in de Republiek’, 315. Rasch suggereert dat Thomas Arends de auteur van deze overden-

kingen is geweest.

49 Consideratien, fol. 3r.

50 Idem, fol. 1v en 3v..

51 Rasch, ‘De moeizame introductie van de opera in de Republiek’, 314.

52 Rasch, ‘Operatroepen in Amsterdam’, 178-181.
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53 Pamflet:Waerschouwingen aen de E.E. heeren regenten, 18.

54 Wijbrands,Het Amsterdamsche Tooneel, 248-250 (Bijlage T).

55 Onduidelijk is vooralsnog of deze PieterNuyts familie is van de gelijknamige dichter uit Breda.

56 Verslag van Balthasar Huydecoper in: UA, HA 357, 1-2.

57 Idem, 2.

58 Idem, 3.

59 Idem, 4-5. Langendijk zou later in een brief aanHuydecoper verklaren dat hij in 1719 herhaal-

delijk gevraagdwas omdirecteur teworden,maar dit aanbod toen afsloeg.Ditwordt uit het

verslag vanHuydecoper echter op geen enkelemanier duidelijk. Ett,Verjaard Briefgeheim, 25-26.

60 Verslag van Balthasar Huydecoper in: UA, HA 357, 10. Het formele besluit van de Godshuisre-

genten (30-8-1719) in: UA, HA 314.

61 Besluit van 10-12-1722 eveneens in: UA, HA 314.

62 Verslag van Balthasar Huydecoper in: UA, HA 357, 6.

63 Elias geeft in zijn ‘Geschiedkundige inleiding’ bij Vroedschap van Amsterdamweer hoe op het

hoogste niveau de belangrijkste regentenfuncties verdeeld werden. Uit dit voorbeeld van de

opvolging van Pluimer mag blijken dat het bij verdeling van baantjes binnen de lagere ‘regen-
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gen

Schepenen (7)
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burgemeesters als hoofd
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loze tijdperk

2 aanblijvende
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presiderend)

Burgemeesters (3)
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meester

(tevens presiderend)
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penen en oud-burge-

meesters)

benoeming

benoeming

en advies

nominatie,

lastgevers

advies

nominatie benoeming

Stadhouder

Maakt keuze uit

nominatie
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Kiezen uit

hunmidden

vier en later vijf kerkdistricten.Onderverdeeld in

Vertegen-

woordigd

door

Bestuur

Erbgesessene
Bürgerschaft
Burgerlijk parlement

Kollegium der

Oberalten

Ouderlingen uit de

kerkdistricten

3 per district

Kollegium

der 48er

(later 60er)

Diakenen uit de

kerkdistricten

12 per district

Kollegium

der 144er

(later 180er)

Subdiakenen uit de

kerkdistricten

24 per district

Bürgermeister (4)

- Vertegenwoordigen de raad

- Twee burgemeesters treden op als woordvoerders

Rat (28)
Benoemt eigen opvol-

gers

Voordracht door ‘Bür-

gerschaft’ bij uitzonde-

ring

- Dagelijks bestuur

- Gerechtelijke macht

bijlage 2 Het Hamburgse stadsbestuur 1675-1750

De drie collegia organiseren jaarlijks minimaal vier ‘Kon-

venten’, de officiële vergaderingen van de ‘Bürgerschaft’, die

vrij toegankelijk zijn voor alle ‘Erbgesessene Bürger’.



bijlage 3 Bezoeken van hooggeplaatsten aan

de Schouwburg

24 oktober 1684 Hendrik Cazimier ii van Nassau-Dietz

[UA, HA 318,149] Voorspel van den Prins van Nassouwen

Dood van Pompejus

Belachl. Jonker

25 oktober 1684 Hendrik Cazimier ii van Nassau-Dietz

[UA, HA 318, 19] Voorspel van Pr. v. Nas.

Andromache

Huwel. Staat

‘Hendrik Cazimier Prins vanNassauwErfstadhouder&Capit: Gen:

Van Vriesland Enz. Met zyne Gemalinne Emilia Van Anhalt Ge-

boorne Princesse van Anhalt In ’t Jaar 1684.’

[Historie van den Amsterdamschen Schouwburg, fol. 81r]

Aanspraak van Bidloo in: Verzameling gedichten, 190-193.

12 januari 1689 Frederik iii van Brandenburg en Sophia Charlotte van Hannover

[Voorspel 1689] Voorspel

Dokters tegen dank

De gewaande advocaat

De rouw

13 januari 1689 Sophia Charlotte van Hannover

Andromache

[UA, HA 318, 19] ‘voor Haar keurv. Doorl. van Brand.’

‘Frederik den 3den & Sophia Charlotta Keurvorsten van Branden-

burg den 12 & 13 January Ao 1689.’

[Historie van den Amsterdamschen Schouwburg, fol.79v]

12 maart 1691 Frederik iii van Brandenburg

Geschaakte Bruid

[UA, HA 318, 217] ‘Geschaakte Bruid met zangen en danssen: voor den keurv. v.

Brandenburg’
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15 of 16 maart 1691 Maximiliaan ii van Beieren

Filebout

Dokter tegen Dank

[UA, HA 318, 188] [15-3-1691] ‘Van Beieren van wien tot een verering. ƒ 200:-’

[GAA, BOA 434] [16-3-1691] ‘in presentie van S: Cv:D van Beyeren en daer voor aent

wees en oudeManhuys door sijn C:v.D vereert, veertigh ducaten

in gout.’

27 augustus 1697 Peter i van Rusland

De toverijen van Armida

De gewaande Advocaat

[Scheltema, Rusland en de Nederlanden, dl. 1, 179-180]

[UA, HA 319] ‘in ’t stilstaande Saizoen, voor ’t afgezantschap van zijn Czaarsche

Majestyt Armida en Gewaande Advt. Zyn hiervoor van Burge-

meesteren, extraordinarisch verkeegen: ƒ 782:-’

3 november 1700 Albrecht Frederik van Brandenburg

De ingebeelde zieke

Belachelijke jonker

[UA, HA 318, 292] ‘van den Keurprins van Brandenb. f 100:-’

[UA, HA 319] ‘1700. Is de Keurprins van Brandenburg geweest by’t vertoonen

van d’ Ingebeelde Zieke, en Belagchel. Jonker. OpWoensdag den 3

november. En heeft daarvan extraordinair betaald 20 dukaten.

ƒ 100:-’

[Amsterdamse Courant, 2 en 4 november 1700: Bezoek Albrecht van

Brandenburg (broer van Frederik i) aan Den Haag en Amsterdam.]

6 november 1700 Johan Willem Friso van Nassau-Dietz

Cinna

De huwelijke staat

[UA, HA 318, 98] ‘ƒ 95:- van den Hr: Altorphius, wegens den Stadhouder van Vries-

land’

[UA, HA 319] ‘1700. Is de Stadhouder van Vriesland geweest by’t vertonen van

Cinna, en Huwelyke Staat. Zaturd. 6. 9br. en heeft betaald. 2. De-

cemb. extraord. door d. Hr. Althorphius, 19 dikaten. is ƒ 95:- [tot.

ƒ 571:13]’

[Gaat hier zeer waarschijnlijk om betaling doorWijnand Alstor-

phius: Raad ter Admiraliteit van Amsterdamwegens Friesland

1698-1707. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek, dl. 1, 9]
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28 juni 1702 Frederik iii van Brandenburg / Frederik i van Pruisen

Gedwongen huwelijk

Kwaade Grieten

[UA, HA 318, 197] ‘door order van de Heeren Burgemeesteren’

[Zeer waarschijnlijk vanwege bezoek Frederik i van Pruisen, vanaf

21 juni tot 24 juli in de Republiek. Zie: Porta, Johan en Gerrit Corver,

127-128.]

10 december 1704 John Churchill, hertog van Marlborough

De ingebeelde ziekte

Gewaande advocaat

[UA, HA 318, 292] ‘voor den Hertog vanMarlbourg. Dubbel geld.’

[UA, HA 319] ‘1704. voor den Hertog vanMarlboroug. Ingebeelde Zieke en ge-

waande Advokaat.Woensag 10. December. Dubbel geld. Hier is

Maandag daer aan d’ 15. door Burgem.Aan den Schouwburg goed-

gedaen ƒ 216:20’

16 november 1709 Willem van Hessen-Kassel

Scylla

Lubbert Lubbertze

[UA, HA 318, 457] ‘van den Prins van Hessen Cassel ƒ 106:10’

[UA, HA 319] ‘1709 16. Nov. is de Prins van Hessen Kassel geweest by ’t vertoo-

nen van Scylla en Lubber en heeft gegeeven, door den Heer van

Beuningen 20 Dukaten, gerekend tot ƒ 106:10’

13 december 1710 Eugenius van Savoye

Scylla

Kloris en Roosje

[UA, HA 318, 457] ‘van den Prins Eugenius 30 Pistoolen ƒ 283:10’

[UA, HA 319] ‘1710 13. Scilla en Kloris en Roosje ƒ 680:9. De Prins Eugenius heeft

noch betaald 30. pistolen’

3 december 1712 Willem van Hessen-Kassel

Gerard van Velzen

Warenar met de Pot

[UA, HA 319] ‘1712 3 Dec. is de Prins van Hessen Kasel present geweest by ’t ver-

tonen van Ger. Van Velzen enWarenar met de Pot.’

21 december 1716 Peter i van Rusland

[UA, HA 319] ‘1716 21 Decemb. voor zyne Czaarsche majesteit, eenige stukken en
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brokken uit Krispyn dragonder, Kloris en Roosje, Pekelharing in

de kist, &c.met zang en dans – Dubbel geld – ƒ 1059:12’

11 maart 1717 [Peter i en] Catharina van Rusland

Armida

Dronkemanstestament

[UA, HA 318, 34] ‘Voor den Czaarsche Majt – dubbel geld’

[UA, HA 319] ‘1717 11 Maart voor haare Czaarsche Majesteiten, dubbel geld, Ar-

mida en Dronkemans testament – ƒ 961:30’

[GAA, BOA 437, 36] ‘voor de Czaarinne van groot Ruslant’

13 mei 1717 Catharina van Rusland

Don Quichot

Gewaande advocaat

Kloris en Roosje

UA, HA 318, 139] ‘Voor de Czaarin’

[UA, HA 319] ‘Don Quichot en Kloris en Roosje, voor de Czarinne ƒ 674:80’

[GAA, BOA 437, 37] ‘voor de Czarinne van groot Ruslant gespeelt’

20 mei 1717 Catharina van Rusland

Veranderlijk geval

Meid, Kapitein &c. Pekelh. In de Kist.

[UA, HA 318, 538] ‘voor haar Czaarsche Majesteit’

[UA, HA 319] ‘1717 20. dito. Veranderlyk Geval, enMeid Kapiteit Schutter, voor

de Zelve ƒ 547:60’

[GAA, BOA 437, 37] ‘voor de Czarinne van groot Ruslant gespeelt’
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bijlage 4 Opvoeringen in de Schouwburg voor

de burgemeesters

17-2-1678

[UA, HA 318, 215] Voorspel, Gerard van Velzen,Warenar met de Pot

[UA, HA 319]

27-12-1678

[UA, HA 318, 205] De gelijke Tweelingen, De Vrijer in de Kist

[UA, HA 319]

28-3-1679

[UA, HA 318, 224] Gierige Geeraard,Wanhebbelijke liefde

[UA, HA 319]

27-12-1679

[UA, HA 318, 17] Amphitrion, Fielebout, of de dokter tegen dank

[UA, HA 319]

29-12-1682

[UA, HA 318, 97] Cinna, De vermakelijke rouw

[UA, HA 319]

28-12-1683

[UA, HA 318, 288] Voorspel, Iphigénie, De belachelijke jonker

[UA, HA 319]

4-1-1685

[UA, HA 318, 97] Voorspel, Agamemnon, De Stiefmoer

[UA, HA 319]

27-12-1685

[UA, HA 318, 288] Iphigénie, De belachelijke Jonker

26-12-1686

[UA, HA 318, 36] Arminius, De verwarde Jaloezie

[UA, HA 319]

30 of 31-12-1688

30 [UA, HA 318, 275] Horace en Curace, De verwarde Jaloezie

31 [UA, HA 319]
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achter de schermen van het stadstoneel

29-12-1689

[UA, HA 318, 9] Agrippa, Het huwelijk sluiten

[UA, HA 319]

29/30-12-1690 Titel onbekend: januari 1691 betaling burgemeesters

[GAA, BOA 434]

1-1-1691

[UA, HA 318, 26] Aran en Titus, De Stiefmoer

[UA, HA 319]

27-12-1691

[UA, HA 318, 292] De ingebeelde ziekte, De promotie van de ingebeelde zieke

31-12-1693

[UA, HA 318, 439] Rodogune, De Spilpenning

28-12-1694

[UA, HA 318, 379] Nicomedes, De belachelijke hoofse juffers

29-12-1695

[UA, HA 318, 506] Themistocles, Het gedwongen huwelijk

27-12-1696

[UA, HA 318, 553] De verwaande Hollandse Fransman, Het huwelijk sluiten

27-12-1697

[UA, HA 318, 563] De Vrede hersteld, Lubbert Lubbertse

[UA, HA 319]

30-12-1699

[UA, HA 318, 364] DeMode, Hofsteeleven, De wijnoogst

[UA, HA 319]

31-12-1700

[UA, HA 318, 202] DeMode, Ontrouwe voogd

[UA, HA 319]

28-12-1701

[UA, HA 318, 202] De gekroonde na haar dood, Studentenleven

[UA, HA 319]

28-12-1702

[UA, HA 318, 401] Orestes en Pylades,Wanhebbelijke liefde

[UA, HA 319]
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bijlage 4

28-12-1703

[UA, HA 318, 423] Polyxena, Lubert Lubbertse

[UA, HA 319]

30-12-1704

[UA, HA 318, 593] Roemruchtige zegepraal bij Hoogstet, Belachelijke jonker

[UA, HA 319]

29-12-1705

[UA, HA 318, 36] Arminius, Gewaande advocaat

[UA, HA 319]

December 1706

[Aanspraak Pluimer] Het verloste Brabant en Vlaanderen

2-8-1724

[UA, HA 318, 421] Polieucte en Geveinsde zotheid

[‘met geslooten deuren, op kosten van de Regenten vertoond,

zonder geld te ontvangen’]

7-1-1738

[GAA, T 701.005, 23] Eeuwgetijde, Julius Caesar en Cato

[‘voor de Regenten. in tegenwoordigheid der Heeren Burger-

meesteren en Regeerders der Stad Amsterdam’]

Zie ook de verschillende betalingen van burgemeesters aan de Schouwburg in verband

met besloten opvoeringen in de jaren 1689-1705 in de administratie van het Burger-

weeshuis: GAA, BOA, 433-436. Een meer gedetailleerde overzicht van de onkosten die

werden gemaakt bij enkele van deze opvoeringen is te vinden in: UA, HA 319 (hs. Joan

Pluimer).

255



bijlage 5 Gecensureerde tekstboekjes

Hamburgse Opera

1) LA GIERUSALEMME LIBERATA [...]Das Befreyte Jerusalem

Gottlieb Fiedler naar Conradi, Hamburg 1694

Tekstboekje HStab: MS 639/3:4, 52

Overgeplakte tekstgedeelten in i, 1; iii, 5 en ii, 11.

Belangrijke wijzigingen:

[i, 1] ‘Schwartz=Künstler’ = ‘Weisen’

[iii, 5] ‘höllischen Geistern’ = ‘grausame Geister’

[iii, 11] ‘unterirrdischen Seelen’ = ‘unterirrdischen Seelen’

[iii, 11] ‘Hölle’ = ‘Grab’

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 195-196.

2) HANNIBAL

Hinrich Hinsch naar Beregani, Hamburg 1681

Tekstboekje HStab: MS 640/3:1, 11

Errata blad toegevoegd en overgeplakte passage in ‘Gilbo-aria’ [i, 5]

Belangrijke wijzigingen:

[fol. A2v] ‘Blinder Gott’ = ‘Cypripor’

[fol. A3r] ‘Gilbo-aria’: vermeende oproep tot huwelijkse ontrouw verwijderd.

[fol. A3r] ‘so mag die Höll erwachen’ = ‘zu meiner Rach erwachen’

[fol. A3v] ‘Der nackte Gott’ = ‘Cypripor’

[fol. D2r] ‘Kindischer Gott/ du fliegender Schütze’ = ‘Spielendes Kind/ du fliegender

Schütze’

[fol. D3r] ‘Hilff Gott’ = ‘Ach/ Ach!’

[fol. G1r] ‘grosse Jupiter’ = ‘Himmels Macht’

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 218-219.

3) Die Hochmütige/ Gestürtzte/ und Wieder= Erhobene CROESUS, Sing=Spiel

Lukas von Bostel naar Minato, Hamburg 1684

Teksboekje HStab: MS 369/3:2, 25
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bijlage 5

Passages ingekort.

[i, 2] Uit de aria ‘Ohn eintziges beschwerden’ zijn de derde en vierde strofe verwijderd

vanwege seksuele toespelingen [fol. A2v].

[i, 15] Optreden Elcius, Atis’ Diener [fol. B4v] waarin oorlogsvoering bekritiseerd wordt

verwijderd.

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 232-233.

4) Der Tapffere KAYSERCAROLUS MAGNUS, Und Dessen Erste Gemahlin HERMINGARDIS

Christian Heinrich Postel, Hamburg 1692

Tekstboekje HStab: MS 639/3:3, 43

Passage ingekort.

[i, 7] Scènewaarin voorhuwelijkse liefde enhaar gevolgen aande orde komen verwijderd

[fol. B3r/v].

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 363.

5) THESEUS

Lukas von Bostel naar Quinault, Hamburg 1683

Tekstboekje BStab: 21 in Mus T 1 R.

Passage ingekort.

[iii, 4] Scène waarin goden worden aangeroepen ontbreekt.

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 367-368.

6) ALCESTE

JohannWolfang Franck naar Quinault, Hamburg 1680

Tekstboekje HStab: MS 639/3:1, 13

Passage ingekort.

[i, 8] Lied ‘Mein Brautle’met seksuele toespelingen ontbreekt.

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 39-41.

7) Die betrogene Staats=Liebe/ Oder die Unglückselige CLEOPATRA

Friedrich Christian Feustking, Hamburg 1704

Tekstboekje HStab: MS 639/3:7, 108
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achter de schermen van het stadstoneel

Passage ingekort.

[ii, 1-11] Scène met de schoorsteenveger ontbreekt vermoedelijk vanwege de erotische

toespelingen.

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 85-86.

8) Der Glückliche Grosz=Vezier CARA MUSTAPHA, Erster Theil/ Nebenst Der grausahmen Bela-

gerung/ und Bestürmung der Kayserlichen Residentz=Stadt WIEN

Lukas von Bostel, Hamburg 1686

Tekstboekje HStab: MS 639/3:2, 27

Passages gewijzigd.

[i, 4] Aria van Barac gewijzigd vermoedelijk vanwege erotische toespelingen.

[i, 7] Aria van Barac met verwijzing naar hoererij en overspel verwijderd.

[ii, 3] Aria van Barac gewijzigd vermoedelijk vanwege verwijzingen naar koppelarij.

Zie ook: Marx & Schröder,Die Hamburger Gänsemarkt-Oper, 199-200.

en: Braun, ‘CARA MUSTAPHA oder die zweite Eröffnung des Hamburger Schauplatzes’.
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bijlage 6 Premières in de Schouwburg en aantal nieuw

verschenen toneelstukken in Amsterdam

Aantal premières is berekend op basis van gegevens in: De Haas, Repertoire en Rasch,

Repertoire. Gegevens voor de jaren 1735-1747 zijn incompleet, omdat het tweede spel

in de Schouwburgadministratie meestal niet is aangegeven.

Aantal nieuw verschenen toneelstukken in Amsterdam is berekend op basis van ge-

gevens in Census Nederlands Toneel (Ceneton), bestand geraadpleegd op 24 april

2007.Toneelstukken die in Ceneton niet precies gedateerd kondenworden, zijn niet

meegerekend.
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bijlage 7 Premières in de Schouwburg verdeeld naar

genre

overig

zangspel

bijspel/klucht

treurspel

Aantal premières is berekend op basis van gegevens in: De Haas, Repertoire en Rasch, Re-

pertoire. Gegevens voor de jaren 1735-1747 zijn incompleet, omdat het tweede spel in de

Schouwburgadministratie meestal niet is aangegeven.

260

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1
6
7
7
-1
6
8
2

1
6
8
2
-1
6
8
7

1
6
8
7
-1
6
9
2

1
6
9
2
-1
6
9
7

1
6
9
7
-1
7
0
2

1
7
0
2
-1
7
0
7

1
7
0
7
-1
7
1
2

1
7
1
2
-1
7
1
7

1
7
1
7
-1
7
2
2

1
7
2
2
-1
7
2
7

1
7
2
7
-1
7
3
2

1
7
3
2
-1
7
3
7

1
7
3
7
-1
7
4
2

1
7
4
2
-1
7
4
7

ja
a
rg
e
m
id
d
e
ld
e
n

``

ja
ar
ge
m
id
d
el
d
en

16

14

12

10

8

6

4

2

0

16
77

-1
68

2

16
82

-1
68

7

16
87

-1
69

2

16
92

-1
69

7

16
97

-1
70

2

17
02

-1
70

7

17
07

-1
71

2

17
12

-1
71

7

17
17

-1
72

2

17
22

-1
72

7

17
27

-1
73

2

17
32

-1
73

7

17
37

-1
74

2

17
42

-1
74

7



bijlage 8 Premières in de Opera 1678-1738

Aantallen gebaseerd op gegevens in: Marx & Schröder, Die Hamburger Gänsemarkt-Oper.

Herprogrammering van stukken in aangepaste vorm zijn niet meegeteld.
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Bronnen

Afkortingen

BStaa Staatsarchiv Bremen

BStab Staatsbibliothek Berlijn

GAA Gemeentearchief Amsterdam

GAA, ANHG Archief Nederlands-Hervormde Gemeente

GAA, AvB Archief van Burgemeesters

GAA, BOA Burgerweeshuis Oud Archief

GADH Gemeentearchief Den Haag

HAB Herzog August BibliothekWolfenbüttel

HComm Commerzbibliothek Hamburg

HFS Frankische Stiftungen Halle

HStaa Staatsarchiv Hamburg

HStab Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

KB Koninklijke Bibliotheek Den Haag

NA Nationaal Archief

NMI Nederlands Muziekinstituut Den Haag

NVA Nil Volentibus Arduum

ÖNB Österreichische NationalbibliothekWenen

ÖSA Österreichisches Staatsarchiv

PAD Archives Diplomatiques Parijs

TIN Theaterinstituut Amsterdam

UA Utrechts Archief

UA, HA Familiearchief Huydecoper

UBA Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam

UBL Universiteitsbibliotheek Universiteit Leiden

UBU Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht

Archivalia

Gemeentearchief Amsterdam

Archief van de Stadsschouwburg [267], 1: Notulen 1742-1761.

Burgerweeshuis Oud Archief [367.A], 71: Aantekeningen uit besluiten en notulen bestuur van de

Schouwburg, 1686-1698.

Burgerweeshuis Oud Archief [367.A], 72: Stukken aangaande het bestuur van de Schouwburg,

1622-1720.

Burgerweeshuis Oud Archief [367.A], 431-440: Boeken van ontfang en uytgift Schouwburg, 1681-

1754.
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Archief van de Hervormde Gemeente; Kerkenraad [376], 13-23: Notulen 1673-1752.

Archief van Burgemeesters; Publicaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Holland en

West-Friesland [5022], 2-14: Plakkaten en ordonnanties van de Staten-Generaal, de Raad van

State en de Staten van Holland enWest-Friesland.

Archief van Burgemeesters; Groot Memoriaal [5023], 6-11: Notities besluiten van burgemeesters,

1669-1758.

Archief van Burgemeesters; Dagelijkse notulen, resoluties en missivenboeken [5024], 67-91: Missi-

venboeken van burgemeesters, 1673-1751.

Archief van Burgemeesters; Missiven aan burgemeesters [5026], 6: Missiven van buitenlandse vor-

sten: Brandenburg-Pruisen, Friedrich i (1702-1712).

Archief van Burgemeesters; Diplomatieke missiven [5027], 12: Engeland, N.Witsen.

Archief van Burgemeesters; Diverse onderwerpen [5028], 598: Schouwburg en Toneel.

Bundeling geschriften naar aanleiding van het eeuwfeest van de Schouwburg in 1738 [T 701.005].

Staatsarchief Bremen

Ratsarchiv: Anwesenheit und Durchreise fürstlicher Personen in Bremen [2-Dd.6.b.Bd.1].

Gemeentearchief Den Haag

Kerkenraad Hervormde Gemeente [203], 9: Notulen 1737-1748.

Oud-Archief Burgemeesters en Schepenen [502], 60-61: Resoluties 1721-1748.

Oud-Archief Burgemeesters en Schepenen [502], 6173: Stukken betreffende toneel en schouwbur-

gen, 1610-1793.

Nationaal Archief Den Haag

Hof van Holland [3.03.01.01], 295: Resoluties 1738-1739.

Commerzbibliothek Hamburg

Chronik S/649: Tratziger, Adam: Fortsetzung der Hamburgischen Chronica oder Beschreibung

was in der Stadt Hamburg von 1700 und folgenden Jahren [bis 1736] merckwürdiges passiret.

Chronik S/657: Specielle Chronica und Jahr=Bücher der Stadt Hamburg Zusammengetragen von

einem Liebhaber der Hamburgischen Historie. 2 dln. [tot 1730].

Chronik S/659: Hamburgische Chronica [...] Zusammengetragen von einem Liebhaber der Ham-

burgischen Historie. 4 dln. [tot 1739].

Staatsarchief Hamburg

111-1 Senat Cl. VI No. 5 Vol. 2 Fasc. 1: Schreiben Senatus bei Gelegenheit des Todes des Königs Louis

xiv von Franckreich.
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achter de schermen van het stadstoneel

111-1 Senat Cl. VII Lit. Fl No. 1, Vol. 1: Des Herrn Archivar v. Somm Bericht über Opernwesen etc. zu

Hamburg [Senatsprotokoll-Extracte von 1670-1718].

111-1 Senat Cl. VII Lit. Fl No. 1, Vol. 2: Varia das Komödianten- und Opernwesen betreffend (1720-

1810).

111-1 Senat Cl. VII Lit. Fl No. 2, Vol. 1: Schriften von der Moralität der Opern und ob sie daher zu er-

lauben oder nicht. 1677-1687.

111-1 Senat CL. VII Lit. Fl No. 2, Vol. 2a: Generalverordnungen wegen der Oper und des Opernhau-

ses, 1680-1748.

111-1 Senat Cl. VII Lit. Fl No. 2 Vol. 3: Hamburgische Opern respectu auswärtiger Herrschaften.

1716-1736.

111-1 Senat Cl. VII Lit. Fl No. 2 Vol. 4a: Theater des Hrn. Rathmanns G. Schott, später seinerWittwe

u. Erben Eigenthum, anfänglich an Jac. Kremberg als Opern-Director verpachtet. 1694-1714.

111-1 Senat Cl. VII Lit. Fl No. 2, Vol. 4b: Concessionirung der wittw. DrinMeurer zur Repräsentie-

rung von Opern auf 10 Jahre 1719.

111-1 Senat: Cl. VII Lit Hb No. 3, Vol. 2b: Des sel. H. Senioris Schultz eigenhändiges Diarium von

1686-1699.

111-1 Senat Cl. VII Lit. Mc No. 2, Vol. 1b: Personal-Arreste respectu des Kaisers.

111-1 Senat Cl. VII Lit. Ra3 No. 1, Vol. 1 Fasc. 1: Complimenten und Regalirung Römischer Kaiser.

121-1 Erbgesessene Bürgerschaft 1 Band 6 & 70: Protokolle (1686, register).

285-11 Plankammer: Kultur und Brauchtum, Feuerwerk und Illuminationen.

311-1 I Kämmerei I, 13 Band 37, 38 & 40: Protokolle und Akten (1722, 1725, 1729).

332-7 Staatsangehörigkeitsaufsicht, A I d 3 (1700).

511-1 Ministerium: Gruppe II Protokolle 3, 4 & 5: Protokolle (1687-1708).

511-1 Ministerium, III A 1 i & p: Akten (1708 & 1729).

731-1 Handschriftensammlung, Chronik 248: Fortsetzung der Hamburgischen Chronica von 1700

an biß 1730.

731-1 Handschriftensammlung, Chronik 1539: Fortsetzung Tratziger Geschichte von Hamburg

von 1681-1707.

Diplomatieke Archieven Parijs

Ministerie van buitenlandse zaken: Correspondance politique, Correspondance entre la Cour et

ses agents à Hamburg: No. 50-55 (1722-1727).

Het Utrechts Archief

Familiearchief Huydecoper [67]: 314, Afschriften, aantekeningen en concepten betreffende de ge-

schiedenis van de schouwburg over de jaren 1630-1730.

Familiearchief Huydecoper [67]: 315, Afschriften, aantekeningen en concepten betreffende de ge-

schiedenis van de schouwburg over de jaren 1630-1730.

Familiearchief Huydecoper [67]: 316, Afschriften, aantekeningen en concepten betreffende de ge-

schiedenis van de schouwburg over de jaren 1630-1730.

Familiearchief Huydecoper [67]: 318, Lijsten en aantekeningen betreffende de inkomsten en uitga-

ven van de schouwburg over de jaren 1637-1731.

Familiearchief Huydecoper [67]: 319, Lijsten en aantekeningen betreffende de inkomsten en uitga-

ven van de schouwburg over de jaren 1637-1731.

Familiearchief Huydecoper [67]: 350, Pamfletten betreffende de schouwburg verzameld door Bal-

thasar Huydecoper, 1727.
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bronnen

Familiearchief Huydecoper [67]: 354, Stukken betreffende de verkoop van het alleenrecht op het

drukken van in de schouwburg opgevoerde toneelstukken, 1724-1732.

Familiearchief Huydecoper [67]: 357, Verslag van Balthasar Huydecoper over de gebeurtenissen

met betrekking tot de opvolging van J. Pluimer als regent van de schouwburg.

Oostenrijks Staatsarchief Wenen

Hofarchiv, Reichshofkanzlei, Diplomatische Akten: Hamburg, 1708.

Hofarchiv, Obersthofmeisterambt: Zeremonialprotokolle, 1700-1709.

Kranten en tijdschriften

Amsterdamse Courant, Amsterdam 1678-1749 [UBA: UBM: Kr. 11].

Il Corriere Ordinario, Wenen 1677-1721 [ÖNB: 77.N.7].

Die europäische FAMA, welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdecket, Leipzig 1702-1735

[HStab: A/80506].

Europische Mercurius, Amsterdam 1690-1740 [UBU: S qu 470-519, 1-50].

Le glaneur historique, critique, politique,moral, litteraire, galant& calotin,DenHaag 1732-1733 [KB: 234 L 11].

’s Gravenhaegse Courant, Den Haag 1708-1795 [KB: C 94].

Hamburger Relations-Courier, Hamburg 1675-1738 [HStab, versch. signaturen].

De Hollandsche spectator, Amsterdam 1731-1735 [UBU: MAG: Z oct 1347-1352].

Hollantse Mercurius, Haarlem 1651-1691 [UBU: S qu 822: 1-41].

Mercure historique et politique: conenant l’état present de l”Europe, Den Haag 1686-1782 [HStab: X/9343].

Nederlandsch gedenkboek of Europische Mercurius, Amsterdam 1740-1756 [UBU: S qu 520-536, 51-67].

Der Patriot,Hamburg 1724-1726 [ed.WolfgangMartens, Berlin 1969].

Stats- und gelehrte Zeitung des hollsteinischen unpartheyischen Correspondenten, Schiffbeck 1721-1730

[HStab, versch. signaturen].

De vervrolykende Momus of Koddige berisper, Amsterdam 1726-1727 [UBA: OTM: O 63-2313].

Overige bronnen

Aantekening van den opkomst en voortgang der Schouwburg, tot op het vieren van ’t Eeuwgetyde der zelve op den

7 Januarii Ano 1738 [UBL: Ltk 2136].

Adelungk,W.H., Kurtze Historische Beschreibung Der Uhr=Alten Käyserlichen und des Heil. Römischen

Reichs Freyen=An=See= Kauf= und Handels=Stadt HAMBURG, Hamburg 1696 [HStab: A/103709].

Als der Aller=Durchlauchtigste/ Großmächtigste Fürst und Herr/ Herr PETRUS ALEXEWITZ, [...] Zu ALTONA

den 1. Decembr. Angelangt/ und darauf eben der Hohe Nahmens=Tag Ihro Groß=Czaar. Majest. Der Russi-

schen Kayserin/ Den 5. Decembr. St.N. einfiel/ Wurde dieses Zu Bezeugung der hertzlich darob geschöpften

Freude in Gegenwart Ihro Groß=Czaar. Majest. Auf dem Hamburgischen Schau=Platz Durch hohe Vergün-

stigung Nebst einem Musicalischen Sing=Spiel Allerunterthänigst vorgestellet,Hamburg 1716 [HStab:

MS 639/3:9, 150a].

Als vor Einem Hoch=Edlen und Hoch=Weisen RATH der Kayserlichen freyen Reichs=Stadt HAMBURG die OPE-

RA, das Carneval von Venedig genannt 1733. aufgeführet wurden/ ward Einem Hoch=Edl. und Hochweisen

Rath zu Ehren/ bey Abdanckung der bisherigen Verwaltung der OPERA, folgender PROLOGUE vorgestellet,

Hamburg 1733 [HStab: MS 640/3:4, 43].
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Angelkot, H. en Langendijk, P., Cato of de ondergang der Roomsche vryheid. Treurspel/ gevolgd naar ’t Engels

van Addison, Amsterdam 1715 [UBU: TeWinkel 643A].

APOLLO ermunterte Seine MUSEN, Dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn/ Herrn Ernestus Ludewig/

Land=Grafen zu Hessen=Darmstadt etc. etc. in einem PROLOGO zu der OPERA ORPHEUS Ihre unterthä-

nigste Freude zu bezeugen, Hamburg 1709 [BStab: Mus T 3 R, 32].

Arends, Th.,De krooninge Van haare Majesteiten, Wilhelm Hendrik, én Maria Stuart, Tót Koning, én Konigin-

ne van Engeland, Vrankryk, én Yrland, Amsterdam 1689 [UBU: Z oct 3058 dl 4]

Arends, Th., Ter lykstaatzie van de alleruytmuntentste Koninginne Maria, gemalinne van den onoverwinnelij-

ken Willem Hendrik, Koning van Engelant, Schotlant, Vrankrijk en Yrlant, Amsterdam 1695 [UBL: 1089

G 51].

Ariosti, A.,Die Liebe unter denen Feinden, Wien 1708 [ÖNB: 407368-A. Adl Mus].

Asselijn, Th., Antwoord op de t’Zaamen-spraak, onlangs in druk uit gegeven, teegen het blyspel van Jan Klaasz,

Amsterdam 1682 [UBA: OK 63-8937: 3].

Asselijn, Th.,De dood Van de Graaven Egmond en Hoorne, Amsterdam 1685 [UBA: OK 63-3159: 3].

Bacmeister, H.L.C., Beyträge zur Geschichte Peter des Großen, 3 dln., Ann Arbor 1982 [Riga 1774-1784].

Bernagie, P., Voorspel. Aan de ed: groot achtbaare heeren, de heeren burgermeesteren, en regeerders der stad Am-

sterdam vertoond, Amsterdam z.j. [ca. 1683] [UBA: O 63-5631].

Der Beschluß Des CARNEVALS OPERA COMIQUE, auf dem Hamburgischen Schau=Platze vorgestellet/ Im Mo-

nat Februarii Anno 1724, Hamburg 1724 [NMI: 2 I 85].

Bidloo, G.,G. Bidloo’s Vertooningspel, op de vreede, geslooten den 10den van oegstmaant des jaars 1678: tussen

zijn alderchrist. maj: den koning van Vrankrijk, en de hoog mog. heeren Staaten der Vereenigde

Nederlanden, Amsterdam 1678 [UBA: OK 63-8875].

Bidloo,G.,Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse vanM.Adr. deRuiter,Amsterdam 1685 [UBL: 1090G

49: 1].

Bidloo,G.,GovardBidloosMengel Poëzy.Met konstplaaten versiert, Leiden 1719 [UBA:O75-19].

Bidloo,G.,Demuitery ennederlaag vanMidas, koningOnverstand, of comma,punct, parenthesis, Leiden 1723

[UBA:OK63-9145].

LEBONVIVANT,Oder die LeipzigerMesse,Hamburg 1710 [HStab:MS639/3:8, 132].

Bostel, L. von,THESEUS,Hamburg 1683 [HStab:MS639/3:2, 22; gecensureerd: BStab:MusT 1R, 21].

Bostel, L. von,DerHochmüthige/Gestürtzte/ undwieder erhabeneCROESUS,Hamburg 1684 [HStab: Scrin

A/94, 20; gecensureerd:HStab:MS639/3:2, 25].

Bostel, L. von,DerGlücklicheGrosz=Vezier CARAMUSTAPHA,ErsterTheil/NebenstDer grausahmenBelage-

rung/ undBestürmung derKayserlichenResidentz=StadtWIEN,Hamburg 1686 [HStab:MS639/3:21,

304; gecensureerd:HStab: 27 inMS639/3:2].

Bredero,G.A.,G.A.Brederoods SpaenschenBrabander Ierolimo,Amsterdam 1729 [UBA:UBM: 2762G5, 3].

Bredero, G.A.,G.A. Bredero’s Moortje en Spaanschen Brabander, ed. E.K. Grootes, Amsterdam 1999.

Bressand, F.C., Jason, Brunswijk 1692 [HAB: Textbuch 389].

Bruin, C.,De grootmoedigheid van Epaminondas, veldheer der Thebaanen: treurspel, Amsterdam 1723

[UBU: LBNED RAR L*XVIII*BRU-B-4].

Buysero, D.,De Triomfeerende Min: Vredespel. Gemengt met Zang- en Snaarenspel, vliegwerken, en Baletten,

Amsterdam 1680 [UBA: O 62-4202: 3].

Chevalier, N., Relation des fêtes, que son excellence monseigneur le comte de Tarouca a données au sujet des na-

issances des deux princes de Portugal et de plusieurs autres fêtes aussi données par sad. excellence en differen-

tes occasions, Utrecht 1714 [UBU: RARIORADUOD 252].

Cuno,M.,Der Angenehme Betrug/ Oder: Der CARNEVAL von VENEDIG, Hamburg 1707 [HStab: MS

639/3:7, 119].

Cuno,M.,Die lustige Hochzeit/ Und dabey angestellte Bauren=MASQUERADE, z.p. 1708 [NMI: 2 I 44].

Droste, C.,Overblyfsels van geheugchenis der bisonderste voorvallen in het leeven van de Heere Coenraet

Droste, terwijl hy gedient heeft in veld- en zee-slaagen, belegeringen en ondernemingen, 2 dln., ed.

R. Fruin, Leiden 1879 [UBU: HG qu 57].
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bronnen

Duim, F.,Het hondertjaarige Jubilée Wegens het stichten van den Amsterdamsche Schouburg. Plechtiglyk ge-

viert den 7 van Loumaant, in den Jaare 1738, Amsterdam1738 [UBU: TeWinkel 1034].

Duim, F., Zaïre, bekeerde Turkinne: treurspel [...]; hier nevens de Ontmaskerden Amstelophilus; naar de verta-

linge van den Naamlozen Schryver, en Philomusus ; met eenige aanmerkingen op het befaamde Eeuwgetyde,

Amsterdam z.j. [ca. 1738] [in: UBA: Hs. XXI B 27: 18].

Elmenhorst, H.,Dramatologia antiquo-hodierna. Das ist: Bericht von denen Oper-Spielen, Leipzig 1978

[Hamburg 1688].

Feind, B.,Deutsche Gedichte, facs. ed.W.G.Marigold, Bern [etc.] 1989 [Stade 1708].

Feitama, S., Tooneelpoëzy van S. F. onder de zinspreuk Studio fovetur ingenium, 2 dln., Amsterdam 1735

[UBU: LBNED RAR*L XVIII*Feita b1].

Feustking, F.Chr.,Die betrogene Staats=Liebe/ Oder die Unglückselige CLEOPATRA, Hamburg 1704

[HStab: MS 639/3:12, 182; gecensureerd: HStab: MS 639/3:7, 108].

Fiedler, G., LA GIERUSALEMME LIBERATA [...] Das Befreyte Jerusalem, Hamburg 1694 [HStab: MS

639/3:11, 174; gecensureerd: HStab: MS 639/3:4, 52].

Franck, J.W.,ALCESTE,Hamburg z.j. [HStab:MS639/3:21, 302; gecensureerd:HStab:MS639/3:1, 13].

Der Genius von Europa an dem frohen Geburths-Tage Ihrer römischen Käyserlichen Majestät Josephi, Ham-

burg 1708 [ÖNB: 4273-B.Mus].

Haken, C.W., Als Seiner Allerchristlichsten Majestät LUDOVICI des xv. Königes von Franckreich und Navarra.

Gemahlin Majestät/ Mit zwey Printzeßinnen glücklich entbunden; Ward Auf Gnädigsten Befehl/ Sr. Excel-

lence des Herrn de Poussin, Ihro Allerchristl. Majestät Hochbetrauten ENVOYE Extraordinaire, im Nie-

der=Sächsischen Creyse etc. Nachgesetzter PROLOGUS Nebst einer Prächtigen ILLUMINATION Auf dem

Hamburgischen Schau=Platz In unterthänigster Devotion vorgestellet Im Jahr 1727, Hamburg 1727

[HStab: MS 640/3:7, 81].

Halma, F., Blyde inkomst Van Zyne Majesteit Frederik, (door Godts genade) Koning van Pruyssen, enz. enz.

Binnen Amsteldam, Den 26 van Hooimaand, 1702, Amsterdam 1702 [GAA: B 53].

Hattum,M. van,De verkeerde waereldt: Kluchtige opera. Met dans kunst en vliegwerken / Ten deelen gevolgt

na het Fransche van de heeren Le Sage & d’Orneval, Amsterdam 1742 [UBA: OK 63-8132].

Hinsch, H.,HANNIBAL, Hamburg 1681 [HStab: MS 639/3:2, 17; gecensureerd: HStab: MS 640/3:1,

11].

Historie van den Amsterdamschen Schouwburg, beneevens de Viering van Desselvs Eerste Eeuwgetijde, den 7den

januari 1738 [hs.] 1765 [TIN: Bk-A-18].

Hooff, N.W. op den, Blyde Aankomst van zyn Hoogvorstelyke Doorluchtigheid, Willem karel Hendrik Friso,

Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Als Stadhouder, Admiraal- en Kapitein-Generaal der Vereenigde

Nederlanden; Vreugdefeest,Amsterdam 1747 [UBL: 1092 G 26: 3].

Hoven, J. van,De treurende Theems hersteld, door de krooning van George den Eersten [...] Toonneelspel, Am-

sterdam 1714 [KB: 6 J 45].

Huydecoper, B., ‘Journaal van het gepasseerde tusschen de regenten van den Schouwburg; raaken-

de de Fransche comedianten, Ao. 1727 enMemorie van het gepasseerde tusschen de regenten

van den Schouwburg en den dichter Sybrand Feytema, wegens het recht onzer privilegie’, ed.

H.A. Ett, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 43 (1949), 25-75.

In magnis voluisse sat est, x. reedenvoeringen van M. T. Cicero: in Nederduits overgebragt, Amsterdam

1702 [UBU: RIJS 257-318].

In magnis voluisse sat est,Dichtkunstig onderzoek op het vertaald treurspel Pompejus, Amsterdam 1685

[UBL: 1094 F 57].

Kaarsgieter, F. de, Aanmerkingen, Gedagten, Gronden en Vindingen Het Tooneel betreffende Ter Loops en

stuksgewijze aangetekend. Anno 1699 [hs.] [UBL: Ltk 520].

Kaarsgieter, F. de, Aantekeningen betreffende werkzaamheden van het Amsterdamsch Genootschap van 1694-

1699 [hs.] [UBL: Ltk 374].

Keiser, R., Kayserliche Friedens=Post/ nebst verschiedenen moralischen Sing=Gedichten und Arien mit allen dar-

zugehörigen Instrumenten geseetzt [...] von Reinhard Keisern, Hamburg 1715 [HStab: M C/90].
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Klefeker, J., Sammlung der Hamburgischen Gesetze und Verfassungen in Bürger- und Kirchlichen, auch Cam-

mer- Handlungs- und übrigen Policey Angelegenheiten und Geschäften samt historischen Einleitungen. Der

Achte Theil in welchem der Kirchlichen Verfassungen gesammte Abtheilungen als die ersten drey: die Ge-

schichte des Kirchen-Wesens die vierte: die Kirchliche Regierung und die fünfte: die Kirchliche Verwaltung

begriffen sind, 13 dln., Hamburg 1765-1774 [HStab: A 1945/470].

König, J.U., Anhang zu dem PROLOGO in einem Lustigen Nach=Spiel, benannt: Herr Fändrich Nothdurfft aus

dem Lager bey Mühlberg, Hamburg 1732 [HStab: MS 640/3:8, 96].

König, J.U.,Die gecrönte Tugend: Musical. Schau-Spiel, Hamburg 1714 [BStab: Yp 5230-no24].

König, J.U., L’INGANNO FEDELE Oder: Der getreue Betrug. In einem Heroischen Schäfer=Spiele Auf dem

Hamburgischen Schau=Platze Musicalisch aufgeführ, z.p. 1714 [HStab: MS 639/3:9, 140].

König, J.U., Triumph des Friedens: Vorhin Bey dem von einem Hoch=Edlen und Hochweisen Rath der Stadt

Hamburg über die geschlossenen Reichs=Frieden angestellten Freuden=Mahl In einer Serenata; Nun auch

auf dem Hamburgischen Schau=Platz vorgestellt, Hamburg 1715 [HStab: A 1955/796: 7].

Korten inhoud van het spel, vertoond op de Amsteldamsche schouwburg, den 28. Oct., 1697; onder de naam van

De Vrede hersteld, Amsterdam 1697 [UBA: Port. ton. 89-1: 1].

Krook, E. en Kroon, D.,Den roemruchtigen zegenpraal van den veldslag by Hoogstet: oorlogsspel: versierd met

verscheidene vertooningen, zang, dans, konst- en vliegwerken/ Door yver bloeid de kunst, Amsterdam 1704

[UBU: TeWinkel 949 dl 1].

Krook, E. en Kroon D., Staatkunde, vredespel: vers. Met vertooningen, zang, dans en vliegwerken/ onder de

zinspreuk, Door yver bloeid de kunst, Amsterdam 1713 [UBA: OK 63-9187].

Langendijk, P., Julius Cezar en Kato: treurspel, Amsterdam 1720 [UBU: Z oct 4084].

Lediard, Th., Eine Collection verschiedener Vorstellungen in Illuminationen und Feuer=Werken, so in den Jah-

ren 1724 bis 1727 inclusive bei Gelegenheit einiger Festins und Rejouissances zu Ehren des allerhöchsten Kö-

nigl. Gross=Brittannischen Hauses, auf dem Hamburgischen Schau=Platze unter der Direction und von der

Invention Thomas Lediard’s sind vorgestellet worden, Hamburg 1729 [HStaa: A 331/0810].

Der Lustige HARLEQUIN, wird vorgestellet in einem Singe=Spiel, z.p. 1693 [HStab: MS 640/3:3, 26].

Marre, J. de,Apollo aan de kunstlievendeBurgerye der stadAmsteldam,Amsterdam 1738 [UBL: 1087E 14: 7].

Marre, J. de,Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen schouwburg, volbouwd in den jaare 1637, en voor de eer-

stemaal geopend den derden van Louwmaand, 1638, Amsterdam 1738 [UBL: 1087 E 14: 4].

Mattheson, J.,Grundlage einer Ehren-Pforte, woran der Tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikge-

lehrten, Tonkünstler etc.Leben, Wercke, Verdienste etc. erscheinen sollen, Berlin 1910 [Hamburg 1740].

Mattheson, J.,Der musicalische Patriot, Leipzig 1975 [Hamburg 1728].

Mattheson, J., PROLOGO per il SACRO del RÈ CHRISTIANISSIMO LODOVICO.xv., Hamburg 1722

[HStab: MS 639/3:15, 220].

Mauricius, J.J., Pimpinon, Kluchtig zingspel,Amsterdam 1745 [UBU: TeWinkel 927 dl 3].

Mauricius, J.J., Vorspiel zur Oefnung des Holländischen Schau=Platzes in Hamburg, zur Ehre Eines

Hoch=Edlen und Hoch=Weisen Raths. VOORSPEL [...], Hamburg z.j. [UBU: Moltzer 2 c 8].

Nil Volentibus Arduum, Tieranny van Eigenbaat (1679), ed. T. Holzhey en K. van der Haven, Zoeter-

woude 2008 [Amsterdam 1679].

Pamflet: Apollo Aan de E.E. Heeren Regenten Van het Wees- en Oudemannenhuis. Over het mishandelen der

Schouwburg [UBA: Pfl. Port folio 1685: 8].

Pamflet: De geheimschryver van Apollo, aan de verlaate Schouwburg [UBA: Pfl. K y 9d: 1685].

Pamflet: Op het verbieden van het tooneel-spel Van de graven Egmont en Hoorne [UBA: Pfl. Port. fol 1685: 9].

Pamflet:Waerschouwingen aen de E.E. heeren regenten van de respective godshuyzen, het weez en oudemannen-

huys, wegens de tegenwoordige directie over den schouwburg/ gedaen door een regtsinnig liefhebber, in den

jaren 1693, en 1694, Rotterdam 1693/1694 [UBA: Port. ton. 21-20].

Pater, L., Leeuwendaal hersteld door de vrede: zinnespel. Met zang en dans, Amsterdam 1749 [UBA: OK 63-

7143: 1].

Pels, A., A. Pels Méngelzangen, Amsterdam 1717 [UBU: LBTHE RAR 430 D29: 1].

Pels, A.,Gebruik én misbruik des tooneels, ed.M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, Culemborg 1978

[Amsterdam 1681].
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bronnen

Pluimer, J.,Gedichten Op en aan den Prinse van Oranje tegenwoordig Koning van Engeland, &c. Sedert zijn ver-

trek uit Holland, &c., Amsterdam 1689 [KB: Pamflet 13273].

Pluimer, J., J. Pluimers Gedichten, Amsterdam 1692 [UBL: 1205 B 6].

Pluimer, J., J. Pluimer’s Voorspel vertoond ter openinge van de schouwburg, in Sprokkelmaand 1678, Amster-

dam 1678 [UBL: 1093 H 2: 3].

Pluimer, J., J. Pluymers Gedichten: Tweede deel, Leiden 1723 [UBL: 1205 B 7].

Postel, C.H., Ancile Romanum, das ist Des Römischen Reichs Glücks=Schild [etc.], Hamburg 1690 [HStab:

MS 639/3:3, 37].

Postel, C.H.,Der bey dem allgemeinen Welt=Friede von dem Grossen Augustus geschlossene Tempel des JANUS

auf dem lang=gewünschten Frieden=Feste Welches im Jahr 1698. in Hamburg gefeiret ward, Hamburg

1698 [HStab: MS 639/3:5, 75].

Postel, C.H.,Der Durch Groß=Muth und Taperkeit besiegete PORUS, Hamburg 1694 [HStab: MS 639/3:4,

58].

Postel, C.H.,Die durch WILHELM Den Grossen In Britannien/ Wider eingeführte IRENE, Hamburg 1697

[HStab: MA/403, 13].

Postel, C.H.,Die Glücklich=wieder=erlangete HERMIONE In einem Singe=Spiel Vorgestellet, z.p. 1695

[BStab: Mus T 2 R, 15].

Postel, C.H.,Der Königliche Printz Aus Pohlen SIGISMUNDUS, Oder Das Menschliche Leben wie ein Traum,

Hamburg 1693 [HStab: MS 639/3:3, 47].

Postel, C.H.,Der Tapffere KAYSERCAROLUS MAGNUS, Und Dessen Erste Gemahlin HERMINGARDIS,

Hamburg 1692 [HStab: MS 640/3:2, 21; gecensureerd: HStab: MS 639/3:3, 43].

Postel, C.H.,Die Unglückliche Liebe Des Tapffern JASONS, Hamburg 1695 [HStab: MS 639/3:5, 69].

Praetorius, J.Ph., Bey Der höchst=glücklichen Verbindung Seiner Allerchristlichsten Majestät LUDOVICI xv,

Königes von Franckreich und Navarren, Mit der Durchlauchtigsten Printzeßin MARIA, Ward, Auf gnädigen

Befehl Sr. Excellence des Herrn de Poussin, Envoyé extraordinaire, Nachgesetzter PROLOGUS, Nebst einer

Prächtigen ILLUMINATION Auf dem Hamburgischen Schau=Platze Allerunterthänigst vorgestellet, Ham-

burg 1725. [HStab: 241 in MS 639/3: 16].

Praetorius, J.Ph., BUCHHÖFERDer Stumme Printz ATIS, In einem INTERMEZZO Auf dem Hamburger

Schau=Platze Vorgestellet, Hamburg 1726 [NMI: 2 I 98].

Praetorius, J.Ph.,Der Hamburger Jahr=Marckt Oder der Glückliche Betrug/ In einem schertzhafften

Sing=Spiele, Hamburg 1725 [HStab: MS 639/3:17, 251].

Praetorius, J.Ph.,Der HAMBURGERSchlacht=Zeit/ Oder Der Mißlungene Betrug, Hamburg 1725 [HStab:

MS 639/3:17, 243].

Praetorius, J.Ph.,Der lächerliche Printz JODELET, Hamburg 1726 [BStab: Mus T 6 R: 16].

Praetorius, J.Ph.,Über die Ehre der Hohen Gegenwarth [...]HERRN AUGUST WILHELMS/ Hertzogen zu

Braunschweig Lüneburg/ etc. etc. etc., Hamburg 1725 [BStaa: Mus T 6 R: 6].

Praetorius, J.Ph.,Die Ungleiche Heyrath/ Oder das Herrsch=süchtige Cammer=Mädgen. In einem schertzhaff-

ten Zwischen=Spiele/ Auf dem Hamburgischen Schau=Platze Aufgeführet, Hamburg z.j. [NMI: 2 I 91].

PROLOGUS der Musen/ Zu Ehren E. Hoch=Edlen und Hoch=weisen Raths, wie auch E. Hochlöblichen Bürger-

schafft, Oder Vor=Singe=Spiel, bey Eröffnung des OPERA-Schau=Platzes zu Hamburg unter einer neuen DI-

RECTION, aufgeführet, Hamburg 1737. [HStab: MS 640/3:10, 113].

Rohr, J.B. von, Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschafft der Privat-Personen, ed. G. Frühsorge,Weinheim

1990 [Berlin 1728].

Rousseau, J., VENUS Und ADONIS, In einer/ sowohl Der Poësie, als Musique nach/ Frantzösischen OPERA,

Nebst einem Teutschen Comiquen Vorspiel, Hamburg 1725. [HStab: MS 639/3:15, 248].

T’ Saamenspraak over de klucht van Jan Klaasz, Tusschen een poeet, commediant en een lifhebber der poezy, Am-

sterdam 1682 [UBA: OK 63-7147: 2].

Schwemmschuh, CRITIQUE Des Hamburgischen Schau=Platzes/ In einem schertzhafften PROLOGO: Nebst

beygefügten 3. Pieces Comiques. Die Siegende Schönheit/ L’Amour Saltinbanque, Und Pourceaugnac en Mu-

sic. Zur Carnevals Belustigung, Hamburg 1725 [NMI: 2 I 87].
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Sperling, O, Chronici Hamburgensis, 7 dln. [hs.] [HStaa,Mikrofilmarchiv].

Steffani, A. enMauro, O, Il Triumfo Del Fato, oder das Mächtige Geschick Bei Lavinia Und Dido, Hamburg

1699 [HAB: H: Yv 2345.8 Helmst].

Steltzner, M.G., Versuch einer zuverläßigen Nachricht von dem Kirchlichen und Politischen Zustande der Stadt

Hamburg, 6 dln., Hamburg 1731-1739 [HStab: A 1946/47964:1-6].

Uffenbach, Z.C. von,Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland, 3 dln., Frankfurt

1753-1754 [UBU: LBKUN RARBRDUI UFFE].

Verzameling gedichten van, voor en tegens den schouwburg [hs.] z.j. [UBA: Hs. XXI B 22].

Vier Bedencken Fürnehmen Theologischen und Juristischen Facultäten, Wie auch Herrn Doct. Johann

Friedrich Mayers/ P.P. und Königl. Schwedischen Ober=Kirchen=Raths/ Was doch von denen so ge-

nandten Operen zu halten,Frankfurt amMain 1693 [HFS: 78 D 12, 28].

Vondel, J. van den, J. v. Vondels Gysbrecht van Aemstel. Treurspel. Nu voor de eerste reize van woord tot woord

gedrukt, gelijk het op den Amsterdamschen schouwburg gespeeld wordt, Amsterdam 1729 [UBA: OK 63-

9588].

Vondel, J. van den,Gysbreght van Aemstel, ed.M.B. Smits-Veldt, Amsterdam 1994.
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Zusammenfassung

Noch immer betrachtet ein Teil der Forscher die politische und sprachliche Einheit der

Nation als geeigneten Rahmen für die Untersuchung der Literatur des siebzehnten und

achtzehnten Jahrhundert. Oft bleiben die regionalen und lokalen Aspekte der histori-

schen Literaturentwicklung unbeobachtet. Gleiches gilt für die deutsche und nieder-

ländische Theatergeschichte der frühen Neuzeit, ein Forschungsgebiet, das bis vor kur-

zem fast nur von Literaturhistorikern erkundet wurde. Sieht man von der Sonderform

des Hoftheaters ab, hat sich das niederländische und deutsche Theaterleben 1675-1750

aber hauptsächlich im städtischen Raum abgespielt. In der vorliegenden Studie werden

deshalb nicht nationale Repertoires verglichen, sondern das Repertoire zweier literari-

schen Institutionen, die tief im städtischen Leben verwurzelt waren. Der Vergleich be-

zieht sich auf das städtische Theater in zwei dezentral verwalteten politischen Konstel-

lationen: der Niederländischen Republik und demHeiligen Römisch-Deutschen Reich.

Traditionell würde man diesem komparatistischen Ansatz als ‘international’ bezeich-

nen; hier aber könnte man an die Bezeichnung ‘interstädtisch’ denken.

Das Theater in der Stadt bezieht sich hier auf das institutionalisierte Theater in den

Städten Amsterdam und Hamburg während der Jahre 1675 bis 1750. In dieser Epoche

gab es zwei stehende Theater, in denen sich ein lokales Theaterprogramm entwickelte:

die Hamburger Oper und die Amsterdamer Schouwburg. Für die vorliegende Studie er-

gab sich zunächst die Frage,welche Institutionen sichmit den Spielplänen der Schouw-

burg und der Oper befasst haben, und imAnschluss daran, inwiefern die von diesen In-

stitutionen vertretenen Auffassungen die Spielpläne selbst bestimmten. Anhand von

vier Institutionen, die die Ausrichtung des Theaterprogramms beeinflusst haben, soll

im Folgenden das städtisch-gesellschaftliche Umfeld des Theaters erkundet werden.

Der Begriff ‘Institution’ wird dabei breit verstanden. Er umfasst sowohl Gruppen, die

sich als Institutionen bekundeten – die Stadverwalter und die Prediger – als auchGrup-

pen, die sich nicht oder weniger als solche profilierten – Investoren und Diplomaten –,

die aber wohl durch gemeinsame Belange oder einen gemeinsamen sozialen Hinter-

grund gekennzeichnet sind.

[Kapitel 2 & 3] Für die Amsterdamer und Hamburger Theatergeschichte ist eine in-

stitutionelle und damit lokale Betrachtungsweise besonders relevant, da die politische

Konstellation Ähnlichkeiten aufweist: die Reichstädte des Deutschen Reiches und die

Städte der Niederländischen Republik waren politisch ‘frei’, das heißt, sie waren der

Haager undWiener Zentralgewalt nicht untergeordnet.Der städtischeMagistrat war es

denn auch, der jeweils Schouwburg und Oper beherrschte. Die Amsterdamer Bürger-

meister waren für die ganze innerstädtische Politik verantwortlich und damit auch für

das, was in der Schouwburg gespielt wurde. Der Hamburger Rat war als Magistrat der

freien Reich- und Hansestadt Hamburg gleichfalls verantwortlich für die öffentlichen

Vergnügungen, so auch für die Oper.

Amsterdam und Hamburg waren nicht nur freie Städte, sondern auch Zentren des

281



achter de schermen van het stadstoneel

internationalen Handelsverkehrs.Wegen der Ansiedlung vieler ausländischer Kaufleu-

te war die Amsterdamer und Hamburger Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad

‘multinational’, was nicht ohne Wirkung für die kulturelle Entwicklung blieb. Die Re-

formierte Kirche in Amsterdam und die Lutherische in Hamburg sahen sich genötigt,

den ‘Kosmopolitismus’ der neuen Stadtbürger und die Ansiedlung verschiedener Glau-

bensgemeinschaften zu akzeptieren. Trotzdem behielten die Prediger der beiden Kir-

chen ihre feste Position innerhalb des städtischen Lebens, eine Tatsache, die dem Ver-

hältnis von ‘Kirche’und ‘Theater’Gesicht gab. InHinsicht auf die Frage, bis zuwelchem

Grad ein Theater in ihrem Gemeinwesen überhaupt zulässig sei, huldigten die Refor-

mierten und Lutheraner freilich sehr verschiedenen Auffassungen.

Natürlich gab es auchUnterschiede zwischen den beiden Städten.Wirtschaftlich er-

lebte Hamburg im 18. Jahrhundert einen Aufschwung, während Amsterdam um 1675

schon sein größtes wirtschaftliches Wachstum hinter sich hatte. Im Gegensatz zu Am-

sterdam kennzeichnete das politische und kulturelle KlimaHamburgs sich – besonders

während der letzten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts – durch anhaltende bürgerliche

Unruhen. Ganz verschieden war auch die Lage der beiden Städte im politisch-territori-

alen Gefüge Europas: Hamburg sah sich regelmäßig vom dänischen König bedroht,

während Amsterdam sich territorial in weitaus sicherer Lage befand und sich in der

internationalen Politik viel selbstbewusster und selbständiger zu positionieren wusste.

DagegenwarHamburg, anders als Amsterdam, das diplomatische Zentrumder Region,

des so genanntenNiedersächsischenKreises,während inAmsterdamkaumDiplomaten

sesshaft waren. Den Haag war das politische und damit auch diplomatische Zentrum

der Niederländischen Republik. Doch waren bei all diesen Divergenzen die Ähnlichkei-

ten der beiden Städte stark ausgeprägt.Umsomerkwürdiger ist es, dassAmsterdamund

Hamburg, zwei der wichtigsten protestantischen Handelsmetropolen im Nordwesten

des frühneuzeitlichen Europas, bisher noch nicht vergleichend untersucht worden

sind, nicht in kultureller Hinsicht und auch nicht – oder nur in geringemMaße – in po-

litischer, wirtschaftlicher und religiöser Hinsicht.

[Kapitel 4] Sowohl in Amsterdam als in Hamburg gab es eine enge Beziehung zwischen

TheaterundMagistrat.DieSchouwburgwarEigentumderStadtundwurdevonzweika-

ritativenEinrichtungengeleitet,densogenanntenGodshuizen (Gotteshäusern):demWai-

senhausunddemAltersheim.DieOperwareinPrivatunternehmen,1678voneinemKon-

sortium einzelner Mäzenen gegründet, unter der Leitung des späteren Ratsherrn Ger-

hardt Schott. Auch die meisten Direktoren der Oper unterhielten enge persönliche Be-

ziehungen zumMagistrat. Indem sie Aufträge für Gelegenheitswerken erteilten, nutz-

tendieAmsterdamerundHamburger StadtherrendasTheater überdies für ihre eigenen

politischen Zwecke. Im Theater wurden regelmäßig internationale Friedensverträge

und andere politische EreignissemitGelegenheitsaufführungenbedacht.Dazuwurden

manchmal spezielle Festspiele verfasst, von denen nicht immermit Bestimmtheit zu sa-

gen ist, ob sie entweder von denTheaterdirektoren selbst initiiert oder in Zusammenar-

beitmitdemMagistratveranstaltetwurden.SicherwarensieTeil eineröffentlichenstäd-

tischen Festkultur. Sicher ist auch, dass während solcher Festaufführungen die Belange

vonAmsterdamundHamburg als freie Handelsstädte immer wieder betont wurden; in

der Praxiswar dasTheater damit ein Propagandainstrument der Stadtpolitik.

In einigen dieser Festspiele wurde deutlich versucht, das politische Verhältnis der
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Stadt zu anderen Mächten im Deutschen Reich und in der Republik neu zu definieren.

Für Hamburg als deutsche Reichsstadt war das Verhältnis zumKaiser von entscheiden-

der politischer Bedeutung. Von 1690 an, dem Jahr der Krönung Josephs i. zum Römi-

schen König, bis zum Jahre 1745, als Franz i. Stephan den Kaiserthron bestieg, wurden

den deutsch-römischen Kaisern beinahe alljährlich im Hamburger Opernhaus gehul-

digt. Auf diese Weise versuchte man sich des kaiserlichen Wohlwollens gegenüber der

Stadt zu versichern, in der Hoffnung, dass der Kaiser die alten Rechte der Reichsstadt

auch inZukunft schützenwürde.Die kaiserlichenGesandtenwaren oft die eigentlichen

Veranstalter dieser theatralischen Kaiserhuldigungen, arbeiteten dabei aber eng mit

den politischen Vertretern der Hansestadt zusammen. Bei den Festaufführungen in der

Schouwburg handelte es sichmeistens um das schwierige Verhältnis zwischen Statthal-

ter undAmsterdamer Bürgermeistern.Das Friedensspiel aus dem Jahre 1678, ausAnlass

des Nimwegischen Friedens, hatte einen politisch neutralen Inhalt, imGegensatz zu ei-

nem der Oranienpartei gefälligen Spiel von Buysero; mit diesem wollte man zunächst

den Frieden feiern, was aber die Bürgermeister wahrscheinlich verhinderten. Im Jahre

1749 gab es einenMachtwechsel in der Republik zu Gunsten der Befürworter der Statt-

halterschaft. Im Friedensspiel aus diesem Jahr – Leeuwendaal hersteld door vrede – wurde

dem neuen Statthalter Willem iv. auf dem Boden seiner ehemaligen Gegner in der

Schouwburg gehuldigt.

Obwohl Schauspiele mit einem politisch-aktuellen Inhalt auf der Bühne diskutabel

oder sogar,wie inderAmsterdamerSchouwburg,verbotenwaren,beweisendieverschie-

denenFriedensspiele undKaiserhuldigungen auf der Bühne, dass dasTheater durchaus

für politische Zwecke benutzt wurde. Zur Feier des Friedens von Rijswijk und des Frie-

dens vonRastatt und Baden entschiedman sich inHamburg zumBeispiel für zwei The-

atertexte mit einer zweifelsohne diplomatischen Zielsetzung. Mit dem Gelegenheits-

spiel Der bey der allgemeinen Welt=Friede von dem Grossen Augustus geschlossenen Tempel des

JANUS (1698) hat der Hamburger Rat versucht, die Beziehungen zum Kaiser zu verbes-

sern. Bereits einigeWochen vor den offiziellen Festlichkeiten ließen englischeDiploma-

ten ein Friedensspiel dem englischen König-Statthalter Willem iii. zu Ehren im Ham-

burger Opernhaus aufführen. Daraus kann man nicht nur schließen, dass hier die Ver-

bundenheit Hamburgsmit der Reichspolitik eine Rolle spielte, sondern auch, dassman

mit allenMitteln, auch theatralischen, versucht hat, als selbständige politische Kraft am

internationalen diplomatischen Verkehr teilzunehmen. Aus Anlass des Friedens von

Rijswijk wurde in der Amsterdamer Schouwburg das allegorische Spiel De Vrede hersteld

aufgeführt, in demmit allgemeinen Worten die Handelsbelange der Stadt betont wur-

den.Als das Stück aber speziell für dieBürgermeister aufgeführtwurde, sahendie Stadt-

väter dies als Huldigung ihrer selbst als Friedensbringer. Ein politisch nicht ungefähr-

licherAkt,weilgeradedieFriedenspolitikderAmsterdamerBürgermeisterbiszudiesem

Zeitpunkt für Zündstoff zwischen Statthalter und Bürgermeister gesorgt hatte. Der

Hamburger Magistrat handelte noch selbstsicherer, als er mit Triumph des Friedens 1715

dem französischenKönig neben dem eigenenKaiser auf derHamburger Bühne als Frie-

densstifter huldigte,wodochFrankreich der ErzfeindderHabsburgerwar.

DieAmsterdamer undHamburger Bühnenwurden beimEmpfangwichtiger politi-

scher Gäste auch für politisch-repräsentative Zwecken genutzt.Mit ihren öffentlich zu-

gänglichen Theatern, eine Seltenheit im deutschen und niederländischen Sprachraum,

besaßendieAmsterdamerundHamburger Stadtherren ein einzigartigesMittel,umsich
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kulturell vonanderenStädtenzuunterscheiden.WegenderOperbesuchtenwichtigead-

lige und wohlhabende Persönlichkeiten gerne die Stadt Hamburg. In den Schriften zur

Verteidigung desHamburgerMusiktheaters gegen theaterfeindliche Kritik wird oft die

Oper als ‘eine Zierde der Stadt’ gerühmt. Die Amsterdamer Bürgermeister benutzten,

ebensowie ihreHamburgerKollegen,dasTheater für denEmpfang vonFürstenundan-

deren ‘Staatspersonen’. Während solcher Empfänge wurde der Gast gewöhnlich vom

Theaterdirektormit einer offiziellenAnrede imTheater empfangen,wie etwa der Bran-

denburgerKurfürst, als er 1689die Schouwburgbesuchte.DerDirektordanktedemKur-

fürsten ausführlich für seine Bemühungen, imKrieg gegen Frankreich auch die Interes-

sen der Niederländischen Republik verteidigt zu haben. DieMöglichkeiten für eine der

Diplomatie nützliche Verwendung des Theaters waren aber begrenzt, wie sich beim

Empfang von Peter demGroßen und seiner Gemahlin 1716 in der Hamburger Oper her-

ausstellte.Die gespanntenpolitischenVerhältnisse inNord-EuropazwangendenDirek-

toren der Oper dazu, nur flüchtig und sehr allgemein die wichtigen Handelsbeziehun-

gen zwischen Hamburg und Russland zu betonen, aktuelle politische Themen aber zu

meiden.

DerMagistrat selbstbehielt sich immerdasRechtvor,denSpielplanderOperundder

SchouwburgmitResolutionendirekt zubeeinflussen.Dochverbot ernur eineHandvoll

Theaterstücke inden Jahren 1675-1750.DiePolitikderRatsherrenundBürgermeisterbe-

grenzte die Freiheit des Stadttheaters also kaum,wohl aberwurde sie durchdieTheater-

kritik des städtischen Klerus und auch durch Managementfehler der Theaterverwalter

selbst begrenzt. Diese verhältnismäßig große Freiheit und politische Ungebundenheit

kennzeichnet das neuzeitliche Stadttheater, im Gegensatz zum Theater am Hofe, das

ganz und gar dieWünsche undAnforderungen des Fürsten gebundenwar – auch wenn

dasHoftheater,wie in Braunschweig, für die Stadtbürger öffentlich zugänglichwar.

[Kapitel 5] Von der Gründung der Hamburger Oper 1678 an haben bis in die zwanziger

Jahre des achtzehnten Jahrhunderts Diplomaten als Besucher, Auftraggeber und später

auch als Investoren einewichtige Rolle gespielt.Die Gelegenheitsaufführungen imAuf-

trag des französischen Diplomaten Jean-Baptiste Poussin zum Beispiel zeigen, wie das

Hamburger Theater sich zeitweilig zu einer ‘Diplomatenoper’ entwickelte. Poussin be-

nutzte die Hamburger Bühne im Dienst der französischen Außenpolitik und damit als

Propagandamittel, um den französischen Einfluss auf eine der wichtigsten Städte des

Heiligen Römisch-Deutschen Reiches für die Hamburgische Elite zu veranschaulichen.

Wegen der engen Verbundenheit der Opermit dem lokalen kulturellen und politischen

Leben als auch mit dem diplomatischen Korps war es für diplomatische Auftraggeber

ziemlich einfach, die Aufführung einer Festoper zu veranstalten. Poussin sah überdies,

dass die Hamburger Ratsherren in den zwanziger Jahren nach außenpolitischer Unab-

hängigkeit vom Kaiser strebten und deshalb versuchten, sich Frankreich politisch zu

nähern. So stieß Poussin auf keine Probleme, als er mehrmals Genehmigungen einhol-

te, den französischen König Ludwig xv. im Opernhaus zu ehren.

Poussin war nicht der einzige, der sich für das Theater als Kommunikationsmittel

imdiplomatischenVerkehr und als Ort der diplomatischen Festkultur interessierte. Sei-

ne Kollegen aus England, Dänemark und Russland benutzten das Hamburger Theater

auch für diplomatische Feste. Die Hamburger Diplomaten waren also nicht nur regel-

mäßige Besucher des Theaters, auch waren sie ‘professionell’ mit dem Theater verbun-
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den. In den zwanziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts war ein Teil dieser Diplo-

maten als Investoren am Theaterbetrieb beteiligt. In diesen Jahren entstand ein um-

fangreiches Programm diplomatischer Gelegenheitswerke. Diese Verbundenheit fand

im Jahre 1729 ein unerwartetes Ende, als eine der Sängerinnen nach einer finanziellen

Krise des Theaterbetriebs als neue Direktorin der Oper antrat.

Der Einfluss von Gesandten auf das Amsterdamer Theater beschränkte sich höch-

stens auf Besuche von Diplomaten, die ihren Sitz außerhalb der Stadt, zum Beispiel in

Den Haag, hatten. Den Haag war mit dem Sitz der Generalstaaten das diplomatische

Zentrum der Niederländischen Republik. Im Amsterdamer Stadtleben spielten auslän-

dische Diplomaten keine große Rolle. Die Haager Oper dagegen verdankte sogar ihre

Existenz den dort sesshaften Diplomaten, die das Theater regelmäßig besuchten. Es

gibt aber kaum Hinweise dafür, dass die Haager Diplomaten sich auch aktiv um das

Theater kümmerten, zumBeispiel als Investoren.Damit ist aber noch nicht gesagt, dass

sie überhaupt kein Interesse hatten, das Theater für diplomatische Zwecken zu benut-

zen. Portugiesische Gesandten in Den Haag haben zum Beispiel manchmal die Opern-

truppe engagiert, um ihre Festlichkeiten theatralisch zu umkleiden. Nie kam es aber

zur Abfassung neuer Theatertexte im Auftrag der Haager Diplomaten, wie sie in Ham-

burg regelmäßig zustande kamen.

[Kapitel 6] Die entschiedensten Gegner des Amsterdamer undHamburger Theaters wa-

ren die Orthodox-Reformierten und die Pietisten unter den lutherischen Pastoren. Sie

versuchten immerwieder, die Bürgermeister und Ratsherren davon zu überzeugen, das

Theater entweder endgültig zu schließen oder zumindest dieTheaterstücke strenger zu

zensieren. InHamburg gab es neben den Pastoren die theaterfeindlichenMitglieder der

Bürgerschaft und die sie vertretenden bürgerlichen Kollegien, die sich der Fortsetzung

von Theateraufführungen widersetzten. Falls ihre eigenen Klagen erfolglos waren,

konntendie Pastoren immer noch ‘ihre’Oberalten undDiakone in der Bürgerschaftmo-

bilisieren. Trotz dieser verschiedenenMöglichkeiten, die dieHamburger Pastoren besa-

ßen, um die Verwaltung der Oper zu beeinflussen, war letztendlich ihr Einfluss auf das

Theaterprogramm gering. Wodurch die Kirche ihre Chancen auf eine wirkliche Ein-

flussnahme verspielte, war die innere Spaltung zwischen Pietisten und nicht-pietisti-

schen (orthodox-lutherischen) Pastoren. Die pietistische Minderheit hat in den Jahren

des so genannten Opernstreits immer wieder versucht, das Hamburger Opernprojekt

scheitern zu lassen. Die orthodoxen Pastoren dagegen betrachteten die Oper als ein

Mittelding und damit imWesen als ungefährlich für die Bürger.

Als Zwischenlösung schlug der Operneigner Schott den Pastoren vor, freiwillig eine

kirchliche Zensur der Operntextbücher einzuführen. Aus den zensierten Textbüchern

wurden vor allem Stellen mit sexuellen Anspielungen oder Auftritten heidnischer Göt-

ter entfernt oder geändert. Über die Zulässigkeit biblischer Themen konnten die Pasto-

ren sich aber nicht einigen.Die kurze Periode der kirchlichenTheaterzensur (1688-1695)

hatte auf Dauer keine Folgen für den Inhalt der Textbücher. Nach dem Opernstreit ha-

ben die Pastoren nur noch die Komödienaufführungen außerhalb der Oper kritisiert

und vereinzelt auch komischeAufführungen in derOper selbst. Im Jahre 1722wurde ein

Komödienverbot für die Oper eingeführt. Nur noch mit spezieller Genehmigung des

Rates war es erlaubt, in der Oper Komödien aufzuführen.

Das geistliche Ministerium in Amsterdam (kerkenraad) konnte sich, anders als in
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Hamburg, auf eine gemeinsame Haltung dem Theater gegenüber einigen und brachte

damit einen beeindruckendenKompromiss zustande: die AmsterdamerTheatergesetze

von 1677/1678,mit denenAufführungen von Theatertextenmit biblischen Stoffen defi-

nitiv untersagt wurden. Selbst profane Theatertexte mit Verweisen auf Gott und Reli-

gion wurden auf Wunsch der Geistlichen verändert. Das Vondelsche Erfolgsstück Gys-

breght van Aemstel wurde zum Beispiel von Anstößigem gereinigt. Auch komische

Theatertexte wurden verändert, wie Brederos Spaanschen Brabander. Nach Einführung

der Theatergesetze hat das Ministerium sich nur noch über solche einzelnen Theater-

texte beklagt, deren Unsittlichkeit vor allem als anstößig erfahren wurde. Über die Fra-

ge aber, was nun genau als ‘unsittlich’ zu betrachten war, gab es in Amsterdam wie in

Hamburg nie eine eindeutige Antwort und deshalb auch keine konsequente Zensur.

Obwohl die Pfarrer in Amsterdam und Hamburg dem Theater gegenüber also alles

andere als machtlos waren, verstummte die klerikale Theaterkritik im frühen acht-

zehnten Jahrhundert. Die zwei Theater hatten die klerikalen Angriffe der vorangegan-

genen Jahrzehnte ohne allzu gravierende Folgen überstanden. Auf die Dauer waren so-

wohl die theaterkritischen Geistlichen in Amsterdam als auch in Hamburg nicht

imstande, die Theateraufführungen zu beenden, weil entweder sie selbst gespalten wa-

ren (Hamburg) oder es mit einem großen politischen und gesellschaftlichen Gegenge-

wicht zu tun hatten. So meinten die Bürgermeister in Amsterdam, das Theater sei den

Stadtbürgern als moralische Schule und als Ort des Vergnügens sehr nützlich, und dar-

über hinaus sei die Schouwburg den eigenen – oft politisch-repräsentativen – Zwecken

dienlich. In Hamburg war die politische Bedeutung der Oper eher noch größer, da die

verschiedenen diplomatischen Vertreter und Adligen in der Stadt den Operbetrieb tat-

kräftig unterstützten. Die Schouwburg ihrerseits war eine von der Obrigkeit geschütz-

te Institution öffentlichen Vergnügens, an deren Erhaltung die Regenten der beiden

Godshuizen interessiert sein mussten.

Diese breite gesellschaftliche Unterstützung des städtischen Theaters ist charakte-

ristisch für die zwei selbstbewussten und autonomen Handelsmetropolen Amsterdam

und Hamburg. Der politische, repräsentative, wirtschaftliche und moralische ‘Nutzen’

der Theateraufführungen wurde von mehreren gesellschaftlichen Gruppen anerkannt.

Der städtische Klerus war eher isoliert in seiner oft radikalen Theaterkritik. Damit

unterschieden Amsterdam und Hamburg sich deutlich von anderen (kleineren) prote-

stantischen Städten, wie Bremen, Utrecht und Groningen, wo die theaterliebende Elite

sich gezwungen sah, den Forderungen strenggläubiger Kalvinisten nachzugeben und

ihr Theaterexperiment schließlich zu beenden. Augenscheinlich gab es nur in finanz-

starken und international orientierten Städten wie Amsterdam und Hamburg langfri-

stig genügend Unterstützung für ein stehendes Theater.

Letztendlich haben die Amsterdamer und Hamburger Stadtregenten sich immer

wieder zugunsten des Theaters entschieden, freilich erst, nachdem die verschiedenen

Institutionen sich darüber gestritten hatten und nachdem an die (Wieder)eröffnung des

Theaters strenge Bedingungen geknüpft worden waren. Die Stadtherren und Theater-

direktoren konnten die Meinung der Klerus nicht einfach zur Seite schieben, dafür wa-

ren Kirche und Gemeinwesen im siebzehnten und frühen achtzehnten Jahrhundert

noch zu sehrmiteinander verflochten. Damit unterschiedenAmsterdam undHamburg

sich als freie Städte deutlich von den Städten in den absolut regierten Staaten,wie Preu-

ßen und Braunschweig-Wolfenbüttel, wo der Fürst sich ins kulturelle Leben einmi-

286



zusammenfassung

schen konnte, ohne Rücksicht auf die Wünsche und Forderungen der verschiedenen

städtischen Gruppierungen zu nehmen. Am stärksten war der Einfluss der Zentralge-

walt auf das Theater in den Residenzstädten selbst, wo die Theateraufführungen direkt

mit dem Hofleben verbunden waren. Hofprediger waren erfolglos mit ihrer Theater-

kritik, wie zum Beispiel in Braunschweig und Wolfenbüttel, wo der Herzog die thea-

terkritischen Prediger einfach fortschickte.

[Kapitel 7] Im Gegensatz zur Amsterdamer Schouwburg war die Hamburger Oper, wie

schon erwähnt, ein Privatunternehmen und wurde von privaten Investoren verwaltet.

VonAnfang an bot die Oper dem Publikum fast alle möglichen Formen des ‘multimedi-

alen Vergnügens’,wieman sich solche amEnde des siebzehnten Jahrhunderts vomThe-

ater erhoffte. Der Hauptteil des Spielplans bestand aus Singstücke, die fast immer von

visuellen Effekten begleitet wurden, ermöglicht durch die neuesten Maschinentechni-

ken. Die wichtigsten Konkurrenten auf dem Gebiet des Theaters waren die Wander-

truppen, die in den verschiedenen Hamburger Komödienbuden auftraten. Kurz nach

der Gründung der Oper statteten die Direktoren deshalb die klassische opera seria mit

komischen Elementen aus. Im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts hat man das komi-

sche Element immermehr Platz eingeräumt, bis schließlich die komische Oper (opéra co-

mique) entstand. Eine glücklicheWahl, weil den Direktorenmit der komischen Umklei-

dung derAufführungen keine extra Kosten entstanden, sich abermehr Besucher für die

Oper interessierten – wenn wir den über den kommerziellen Erfolg oft sehr positiv ur-

teilenden Vorreden dieser komischen Operntexte glauben wollen.

DieAmsterdamer Pächter der achtziger Jahre des siebzehnten Jahrhundert versuch-

ten ihrerseits, ihr SprechtheatermitMusik und visuellen Effekten kommerziell zu ‘ver-

bessern’. Die Verwendung von kunst- en vliegwerken (d.h. Einlagen akrobatischer undma-

schinentechnischer Art), Lieder und musikalischen Zwischenspielen hatte aber ihre

Grenzen, einerseits, weil sie das Theater in den Augen der Kritiker noch anstößiger

machte, anderseits, weil solche Spiele oft viel teurer waren als das alte Sprechtheater.

Wegen der größeren Kosten hat es nie einen endgültigen Durchbruch der Oper im Am-

sterdam des frühen achtzehnten Jahrhunderts gegeben. Auch eine weitere Popularisie-

rung des Amsterdamer Theaterprogramms mit kunst- en vliegwerken hat sich im acht-

zehnten Jahrhundert nicht durchgesetzt. Die Regenten der Godshuizen zwangen die

Schouwburgdirektoren nach 1699 zu größerer Vorsicht bei der Einführung neuer The-

aterstücke.Diese Behutsamkeit hatte eine ständig sinkende Zahl vonErstaufführungen

zur folge. Einen Tiefpunkt gab es in den Jahren 1725-1727, als es überhaupt keine neuen

Theaterstücke mehr gab. Die Direktoren trauten sich nicht, anders als ihre Vorgänger,

sich mit neuen Theaterexperimenten einzulassen oder etwa Gastauftritte zu gestatten.

Erst in den vierziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts kam das Amsterdamer The-

aterprogrammwieder in Bewegung, alsman vorsichtigmit Formen des komischenMu-

siktheaters experimentierte.

Sowohl inAmsterdamals auch inHamburg führte dasAntreten neuer finanzstarker

Investoren zu den entscheidensten Programmänderungen. Es gibt eine deutliche Paral-

lele zwischen den Theaterexperimenten der Hamburger Investoren, wie Sauerbrey und

von Ahlefeldt, und den von den Pächtern erreichten Änderungen im Amsterdamer

Spielplan der achtziger Jahre des siebzehnten Jahrhunderts. In Amsterdam versuchte

man das Publikummit Spektakeln undMusik, inHamburgmit komischen Singspielen
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zu verführen. In der Forschung sind die Jahre der Pächter bisher als eine Schouwburg-

epoche artistischer Oberflächlichkeit betrachtet worden. So blieben die Spektakelspiele

von Autoren wie Govard Bidloo lange Zeit von Theaterhistorikern unbeobachtet. Doch

wird inzwischen deutlicher, dass gerade die Investitionsbereitschaft und der kommer-

zielle Mut dieser Privatpersonen, sowohl in Amsterdam als in Hamburg, zu den wich-

tigsten Theaterneuerungen geführt hat.

Die Schouwburg als städtische Einrichtung und die Oper als Privatunternehmenwaren

beide ganz und gar Teil des städtischen Lebens. Die Stadtregenten, Diplomaten, Geist-

lichen und Investoren bestimmten Ausrichtung und Gehalt der Spielpläne. Selbstver-

ständlich gab es dabei ganz verschiedenen Interessen zu verteidigen, die einander

manchmal entgegengesetzt waren. Die einen wollten die Bühne benutzen, um ihre po-

litische Macht und Gewalt theatralisch darzustellen, die anderen, um etwas damit zu

verdienen, wieder andere, um ihren moralischen Einfluss auf die ganze städtische Ge-

sellschaft auszudehnen. In allen Fällen aber verkörperten diese sich für das Theater

interessierenden Personen die Interessen einer bestimmten städtischen Gruppe. So-

wohl die Aufsicht über das Theater als die konkrete Zusammensetzung des Spielplans

waren damit Sache verschiedener städtischer Institutionen und ihrer Vertreter. Die Re-

gierungsfreiheit der freien Städte Amsterdam undHamburg galt nicht nur für denMa-

gistrat, sondern auch für die verschiedenen kulturellen Einrichtungen der Stadt. Das

städtischeTheater hat einerseits von dieser Freiheit profitiert, anderseits haben dieThe-

aterdirektoren immerwieder die Existenz des Stadttheaters verteidigenmüssen.Damit

unterscheidet sich das Amsterdamer und Hamburger Theater grundlegend von dem in

den Städten der deutschen Feudalstaaten, wie Wolfenbüttel und Braunschweig. Ob-

wohl die Theater teilweise ganz unterschiedlich mit dem städtischen Leben verknüpft

waren, ist es unwiderlegbar so, dass sie nicht zum Bereich der Herzöge, Statthalter und

Kaiser gehörten – wiewohl den zwei letzten regelmäßig auf der Bühne gehuldigt wur-

den – sondern zu demder Ratsherren, Prediger,Gesandten undUnternehmer.Das städ-

tische Theater war damit das Spiegelbild der kulturellen und sozialen Dynamik und

Verschiedenheit, die das städtische Leben im siebzehntenund achtzehnten Jahrhundert

so sehr prägten.
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Summary

The usual delimitation in carrying out literary-historical research still is formed by the

political and linguistic unity of ‘the nation.’ For this reason, the regional and local as-

pects of historical literary developments have long remained underexposed.This is also

true for research into German and Dutch theatre history, a field of research explored

mainly by literary historians.With the exception of court theatre, public theatre in Ger-

many and the Netherlands between 1675 and 1750 was chiefly centred in an urban envi-

ronment. The present study concerns a comparison between the theatres of the two

most important theatre cities at the time: the Amsterdam Schouwburg and the Hamburg

Opera.Their functioning in a contemporaneous urban context provides the focus for an

investigation that emphatically does not involve the (later) national significance of the

two theatres. The comparison is oriented first of all on the question of which institu-

tions interfered directly and indirectly with the formation of repertoire in the Schouw-

burg and Opera; and secondly, on the question of what views and considerations, such

as emanated by these institutions, underlay the eventual repertoire selection.

[Chapter 2-3] An institutional, hence local approach is especially relevant in the case of

Amsterdam and Hamburg, because the political constellations they partook of had one

important similarity in common: both the free imperial cities of the Holy Roman Em-

pire and the cities of the Dutch Republic to a great extent functioned independently

from the central authorities.The Schouwburg and theOperawere supervised by city au-

thorities. In Amsterdam, the magistracy was responsible for city politics and, by impli-

cation, for what was put on stage in the Schouwburg.TheHamburg city governors like-

wise were free to determine their political course,which included the supervision of the

city’s public institutions, such as the Opera.

The ‘free cities’ of Amsterdam and Hamburg also were renowned merchant cities

and they formed the hub of international trade. The settlement of many foreign mer-

chants contributed to a ‘multinational’ population in both Amsterdam and Hamburg,

which had implications for the cultural development of both cities. Both the Reformed

Church in Amsterdam and the Lutherian Church in Hamburg felt compelled to accept

this advancing ‘cosmopolitism’ and the establishment of different faith communities.

Nonetheless, the ministers of both churches managed to retain their strong position in

city life, which had an impact on the relation between ‘church’ and ‘the theatre.’

There were also differences between the two cities. Hamburg was a city on the rise,

economically, while by 1675 Amsterdam had already experienced its biggest economic

surge. Contrary toAmsterdam,moreover, theHamburg political and cultural climate of

the last decades of the seventeenth century and the first decade of the eighteenth centu-

ry was determined by political and religious turbulence. The regional situation of the

two cities likewise is difficult to compare. Regional circumstances such as the territorial

aspirations of the Danish king formed a continuous source of concern for Hamburg,

whereas Amsterdam had less to fear from such territorial threats and was consequently
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able to operate, in political terms, with much greater autonomy. On top of that, Ham-

burgwas the diplomatic centre of the region,whereas hardly any diplomatswere settled

in Amsterdam, as in the Dutch Republic the city of The Hague functioned as the politi-

cal – and hence diplomatic – centre.

[Chapter 4] There was a narrow relation both in Amsterdam and in Hamburg be-

tween the theatre and the city authorities. Theatre governors maintained good connec-

tions with them. The Amsterdam Schouwburg even had formal, institutional ties with

the burghermasters, who had delegated the official administration of the Schouwburg

to the governors of the city orphanage and home for the elderly – the so-called God-

shuizen (Houses of God). In taking decisions and by passing resolutions, the city author-

ities were effectively able to influence theatre policies directly. Apart from that, the the-

atre had the possibility to express the city’s political course. In this, both formal and

informal connections between the governing bodies of city and theatre were deployed.

The use of the theatre for political ends is illustrated in this study by the custom of

theatre city celebrations. In both Amsterdam and Hamburg, the important political

events were nearly always celebrated with the performance of an occasional play in the

Schouwburg and Opera. It is not always possible to trace back whether these perform-

anceswere instigated by the city authorities orwhether they rather tookplace on the ini-

tiative of the theatre board. It is certain, at any rate, that the theatre formed an impor-

tant constituent of the public city culture of festivities. It is also certain that the interests

of Amsterdam andHamburg asmerchant cities and as free cities were regularly empha-

sised in these occasional plays, so that in practice the two theatres functioned as an ex-

tension of city politics.

[Chapter 5] Political protection was vital both in Amsterdam andHamburg, because

there were opponents too among the aficionados of the theatre. The main group of op-

position to the theatre was formed by the clergy. In Hamburg, the city clergy was deeply

divided on the issue of the theatre. Their position in Hamburg was seriously weakened

in comparison to Amsterdam, because of this division. Members of the divine ministry

in Hamburg only to a very limited extent managed to transpose their criticism of the

Opera into concrete repertorial demands; and this even though they disposed of addi-

tional means for exerting political pressure with, on the one hand, the pietistic and

hence theaterfeindliche (hostile to the theatre) group of representatives in the Bürgerschaft,

and on the other hand the council of Elders and Deacons.

When the conflict surrounding the Opera began to turn into a political affair, the

Hamburg city council started to check the contents of theatre texts on such matters as

the appearance of pagan gods on stage and references to Hell, Satan, or sexual innuen-

do. Censure was highly arbitrary, however, and inconsequently administered evenwith-

in a single play. For instance, the names of pagan gods were deleted in one act but kept

in another. It never came to concrete legislation on the theatre in Hamburg, in contrast

to Amsterdam where the decrees on the theatre of 1678 were since then unwaveringly

and stringently observed. Biblical themes were prohibited in the Schouwburg and all

references to God or to religion were removed from the theatre texts. In realising these

laws for the theatre, the clerical opposition to the theatre inAmsterdamhad a bigger im-

pact on the eventual repertoire than was achieved in Hamburg.

[Chapter 6] Hamburg was a centre for diplomacy, contrary to Amsterdam. Various

diplomats invested in theHamburgOpera company and organised occasional plays.Oc-
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casional plays of this type were completely absent from the Amsterdam scene. The in-

tensive commitment of diplomats to the Opera is not solely due to the easily deter-

minable fact that Hamburg, differently from Amsterdam, numbered many diplomats.

The ease with which they contributed shaping the opera repertoire is connected to an-

other important feature of the Hamburg Opera: its private character and open relation

to the society of Hamburg.With respect to the latter, a clear division can be discerned be-

tween on the one hand the Schouwburg as an urban institution, governed and con-

trolled by the city governors, and on the other hand the Opera as a private enterprise.

[Chapter 7] During the 1680s, the organisational structure of the Schouwburg close-

ly resembled that of the Opera for a brief period of time, as the Amsterdam theatre then

was leased by a number of private individuals. However, this did not last long as the

managerial ties with the above-mentioned Godshuizen soon brought this commercial

venture to an end. The governors of the Godshuizen preferred to have a stable source of

revenues in the Schouwburg and the strongly fluctuating receipts generated by the

leaseholders deterred them from continuing this administrative form any further. They

subsequently decided to take the reigns again and appoint themselves as the prospective

Schouwburg governors.

The Hamburg Opera was, as a private enterprise, many times more vulnerable than

the Schouwburg. Leaseholders changed places at a high rate and they each thought up a

new administrative construction for involving co-investors in the project. The Opera

was usually leased by a consortium. The number of people involved in this group of in-

vestors could extend to no less than a hundred, as occurred between 1727 and 1729. The

owner Schott and his heirs proved to be a constant factor for a long period of time. They

were not always directly involved in managing the Opera, but felt a responsibility for

the continuation of the company and for theHamburg opera tradition. In 1723 the heirs

were forced to sell the Opera as a result from rising debts. An uncertain period followed

for theHamburg opera house after 1729.New investors did not appear and in 1738 it had

to close down.

Both the Schouwburg, an institution of the city, and the Opera, a private company, were

wholly related to and entrenched in city life. City administrators, ministers of the cler-

gy, and private investors together determined the repertoire of performances in the two

theatres. Naturally, different interests had to be defended and for each city these inter-

ests were different again. Some wished to use the theatre in order to radiate political

power and authority (city governors, diplomats), others were primarily interested in fi-

nancial gain (investors), and others again in affirming moral authority in the city com-

munity as a whole (the clergy). In all of these cases, however, those concerned with the

theatre represented the interests of a city group.Thus, both devising and controlling the

theatre’s programme was a concern of city institutions and their representatives. Ams-

terdam andHamburgwere ‘free cities’ and this did not only affect the governance of the

city, but also the city’s cultural institutions. This formed a source of liberty for the city

theatres, but they also had to continuously defend their right to exist. In spite of some

differences in the way the Amsterdam and Hamburg theatres were embedded in city

culture, it will be clear that theywere the domain of councillors, clergymen,negotiators,

and entrepreneurs. Thus, the city theatre formed a reflection of the dynamics and diver-

sity that would characterise themetropolitanway of life in seventeenth and eighteenth-

century international culture.
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-,Der Hamburger Jahr=Marckt 196

-,Der HAMBURGERSchlacht=Zeit 196-197

-,Der lächerliche Printz JODELET 197

-, Tamerlan 120, 186

-,Der Tapffere KAYSERCAROLUS MAGNUS 257

-,Über die Ehre der Hohen Gegenwarth 89

-,Die Ungleiche Heyrath 183, 196

-,Die verkehrte Welt 197

PROLOGUS der Musen 103

Querfurt, Tobias 47

Quesnot de la Chesnée, Jean-Jacques 204

Quinault, Philippe 33, 154, 175, 188, 204

-, Amadis 175

-, Cadmus en Hermione 175

Raap, Daniël 83

Rank, Dirk 34

Rasch, Rudolf 19

Rauch, Christoph 18 (n.11)

Regnard, Jean-François 126

-,Democrite Amoureux 126

-, Les Folies Amoureuses 126

Reincken, Johann Adam 48-49

Reiser, Anton 18 (n.11), 147 (n.16)

-,Der Gewissen-lose Advocat mit seiner Theatropha-

nia 147 (n.16)

-, Theatromania: Oder Die Wercke Der Finsterniß 147

(n.16)

Relations-Courier 45, 89

Richey,Michael 45

Richter, Christian 45

-,Der erschaffene, gefallene und auffgerichtete

Mensch 45, 146-147

Rijk, Frans 29-30, 140

-, Polieukte, Armenisch martelaar 140

Rijndorp, Jacob van 30, 114, 125-126, 161, 186-

187, 203, 205

-,De geschaakte Bruid 92, 249

Rijndorp-de Quintana, Anna van 203-204

Roeland, Hendrik 134 (n.20)

-, Biron 134 (n.20)

Roger, Estienne 33

Rohr, Julius Bernhard von 113

-, Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der grossen

Herren 113

Rousseaux, Jean-Baptiste 119

-, Venus et Adonis 119-120

Roy, Bernard le 183

Ruarus, David 34

Rudin, Bärbel 19 (n.12)

Rückleben, Hermann 18

Ruyter, Michiel de 66 (n.47), 91

Rycaut, Paul 79

T’Saamenspraak over de klucht van Jan Klaasz 137-

138

Sage, René le 197

-, Le Monde renversé 197

Sartorio, Girolamo 49, 52, 202

Sauerbrey, Johann Heinrich 51, 53, 96, 102, 159,

169, 184-185, 191-193, 207

Scarron, Paul 197

-, Jodelet ou le Maître valet 197

Scheits, Andreas 47

Schickhardt, Johann Christian 33

Schmidt, Siegfried J. 19-20

Schönborn, Hugo Damian von 40, 68-69

Schott, Anna Cäcilia 50, 184, 191

Schott, Gerhard 48-54, 56, 60, 79, 87, 93, 101-

102, 146-147, 151, 153-154, 157-159, 166-167,

169-170, 184-187, 191, 200-201, 203-204, 206,

213

Schouwenbergh 186

-, Sigismundus, Prince van Poolen 186

Schröder, Dorothea 17-19, 56, 68, 70, 114, 183

Schröder, François 203

Schultz, S. 151, 153, 157-158
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Schulze,Walter 191

Schwemmschuh 194

-, Il Capitano 194-195

-, CRITIQUE Des Hamburgischen Schau=Platzes

195-196

Scio, Sebestian di 187

Sentrup, Johann Hendrich 51, 116, 184, 193, 198-

200

Snitger, Hieronymus 147

Sophia Charlotte van Brandenburg 91, 93, 149

Sophie Louise vanMecklenburg 93

Spener, Philipp Jacob 150, 152

Sperling, Otto 147-148

Stalboorn, Daniël 31

Stielke, Balthasar 68-69

Störtebecker, Klaus 102

Strijcker, Dirck 33

Strungk, Nicolaus Adam 202-203

Tarouca, João Gomes da Silva, graaf van 126,

205

Telemann, Georg Philipp 48-49, 81, 89, 120-121,

183, 193-196, 203

Teutsch-übende Gesellschaft 45-46

Tewesche Hochtydt 192

Theile, Johann 48, 87

Thesing, Johannes 127, 161-162, 204-205

Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis 15 (n.7)

Triewald, Samuel 45

Tromp,Maarten Harpertszoon 63

Troost, Cornelis 32

Das Unmöglichste Ding 186

Vega, Lope de 186

-, El mayor imposible 186

Velten, Johann 202

Vennekool, Steven 31

Vervrolykende Momus, of Koddige Berisper 180 (n.69)

Vincent, IJsbrand 29, 177

Viocca, Pietro 118

Voetius, Gisbert 25, 160

Voltaire 100

-, La mort de César 100

Vondel, Joost van den 31, 33, 84, 134-135, 138,

140, 172-173

-,Gysbrecht van Aemstel 33, 134-137, 139-140

-, Joseph-trilogie 140

-, Leeuwendalers 84

-, Lucifer 134

-, Phaëton 31

-, Salmoneus 172-173

Voordaagh, Jacob 100, 179

-,De dood van Cezar 100

Voorspel. Met muzyk en danssen (1689) 91, 176

Vos, Isaak

-, Robbert Leverworst 181-182

De Vrede hersteld 76-78

Waerschouwingen aen de E.E. heeren regenten 87

(n.166)

Wagenaar, Jan 31

Wandelaar, Jan 31

Weckmann,Matthias 47

Weichmann, Christan Friedrich 45

Wendt, Christoph Gottlieb

-,Die aus der Einsamkeit/ in die Welt zurückgekehrte

OPERA 198-199

-, BUFFONET und ALGA 197

Wich, Cyril 51, 116-117, 201

Wijbrands, C.N. 16

Willem iii, stadhouder-koning 23-24, 56-57, 60-

64, 72-74, 76-79, 90-92, 110, 124-125, 203

Willem iv, stadhouder 24, 83-84

Willem, prins van Hessen-Kassel 90, 251

Willers, familie 49 (n.84)

Winckler, Johann 149-153, 156

Wisnarowsky, graaf van 96

Wit, Jacob de 31

Witsen, Nicolaas 63, 91-93

Witt, Johan de 60

-,Horace én Curace 253

Wolff, Helmuth Christian 17

Wolff, Johann Christian 45

Worp, J.A. 16

Zesen, Philipp von 45
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aandelen, uitgifte van (theater) 106, 117, 201-202

aanspraken (theater) 34, 89, 91-92, 97, 99-100,

142

Academie zie: rederijkerskamers

acteur (beroep) zie: komediant

actualiteit zie: censuur; stof, recente geschiede-

nis

adiaphora-leer 146, 150-151, 153, 166

admiraliteit 63, 72, 75-77, 90

afgoderij zie: stof, mythologie

allegorie zie: zinnespel

Altona 40-41, 43, 96

ambassadeurs zie: diplomaten

Amsterdam, beeldende kunst 30-32

-, boekenmarkt 27-28

-, burgemeesters 23-25, 31, 34, 55-56, 59-64, 72,

74, 76-77, 80, 83, 85, 88-93, 97-103, 109-110,

129, 131-135, 137-138, 140, 143-145, 167, 176,

209-210, 247, 253-255

-, economie 26-27

-, genootschappen 28-30

-, kerkenraad zie: Gereformeerde Kerk, predi-

kanten

-, muziek 32-33

-, oproer 24-25, 27, 74, 83-85, 144-145

-, politieke koers 23-25, 62-66, 72-77, 80, 83-87,

90-93, 97, 99, 110-111

-, religie 25-26

-, schepenen 23, 74, 247

-, schout 23, 247

-, stadsbestuurders zie: -, burgemeesters; -,

vroedschap

-, Stadstekenacademie 31

-, tijdschriften 28

-, vroedschap 23, 60, 98, 131

Amsterdamse Schouwburg, balletmeester 35,

86, 183

-, brand 19, 31, 207, 214

-, censuur, algemeen 34-35

-, censuur, godsdienstig 129-140, 143-144, 166-

167

-, censuur, politiek-actueel 55-56, 59-60, 110-111

-, directeuren 14, 29-30, 32-35, 49-51, 55-56, 59-

62, 74, 76, 85, 88-90, 93, 97-100, 109, 131,

133-139, 144-145, 166, 170, 172, 176, 178-183,

213

-, directeuren, benoeming 34-35, 171-172, 178-

179

-, doelstellingen 35-38

-, drukkers 35-36

-, gasten, speciale 34, 61, 64, 87-95, 111, 128

-, gastspelers 179-180

-, gelegenheidsvoorstelingen zie: -,vredespelen;

-, stadhouder; -, gasten

-, investeerders 13, 20-21, 169-178

-, jubileum 1738 29, 35, 37, 98, 100, 140-144, 180,

183

-, ontvangsten, zie: -, gasten

-, oprichting 34, 170

-, organisatie (bestuur) 34-35

-, orkest 32-33, 35

-, pachters, zie: -, investeerders

-, Schouwburgstrijd 143, 171-175

-, sluitingen, tijdelijke 131-134, 144-145, 165

-, stadhouder, huldiging van 56, 61-66

-, toneelmeesters 30, 35, 80

-, toneelwetten 30, 36, 55, 60, 134, 145, 166-167,

212-123

-, vredespelen 57-58, 72-77, 79-80, 83-87, 110-

114, 204, 211

antipapisme 37, 137

Augsburg 44

autonomie zie: politieke vrijheid, stedelijke

balletten zie: intermezzo’s (muziek en dans)

bededagen zie: feestcultuur

beeldende kunst zie: Amsterdam, -; Hamburg, -

Berlijn 47, 93, 160, 164

bezoekers (theater) zie: gasten

bijbelse stof zie: stof, geestelijke; censuur

blijspel zie: komisch toneel

boekenmarkt zie: Amsterdam, -; Hamburg, -

Brandenburg-Pruisen 24, 39-43, 61, 88-95, 104,

111, 113, 116-117, 163-164, 167

Bremen 41, 97, 115, 118, 159-160, 162-163, 167
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Brunswijk (stad) 47, 104-106, 108-109, 111-112,

159-160, 165, 187-188, 190-191, 200-202, 207,

210, 214

Brunswijkse Opera zie: Brunswijk

Brunswijk-Wolfenbüttel (hertogdom) 40, 42,

89, 104-108, 157, 164-165, 167, 197, 200

Bürgerschaft zie: Hamburg, -

Buiksloot 33, 175

burgemeesters zie: Amsterdam, -

burgerschool (theater) zie: deugden, algemene

Burgerweeshuis zie: Godshuizen

Casuariestraat, theater aan de (Den Haag) 125,

127, 161-162, 203-205

Celle 90, 108, 147-148, 187

censuur zie: Amsterdamse Schouwburg, -;

Hamburgse Opera, -

charitatieve instellingen zie: Godshuizen;

Hamburg, Armenkasse

coccejanen 25, 131, 160

collegianten 25

commercie zie: investeerders

commissie zie: keizerlijke comissie

componisten zie: Amsterdam,muziek; Ham-

burg, muziek; Hamburgse Opera, compo-

nisten

dankdagen, zie: feestcultuur

dans zie: intermezzo’s (muziek en dans)

decors 31-32, 37, 42, 46-47, 50-51, 70, 85, 108,

122, 141-142, 148, 176, 206

Denemarken 15, 26, 40-41, 44, 51, 71, 87-88, 95-

96, 113-117, 128, 148-149, 194

deugden, algemene 29, 35-36, 45, 54

deugden, politieke 35-36, 98-101, 103

diakenen (kerk) zie: Gereformeerde Kerk, -

diakenen (politiek) zie: Hamburg, -

dialecten, gebruik van (toneel) 191-193, 195

diplomaten 11, 13, 15, 17, 20-21, 40, 46, 51, 54, 58-

60, 63, 68, 70-71, 77-79, 81, 83, 87-89, 95-96,

110, 113-129, 162, 169, 184-185, 193, 197-201,

205, 207, 209, 212

directeuren zie: Amsterdamse Schouwburg, -

Doelenzaal (Amsterdam) 32

Doelisten 24, 83-84

doelstellingen van het theater zie: Amsterdam-

se Schouwburg, -; Hamburgse Opera, -

dominees zie: Gereformeerde Kerk, predikan-

ten; Lutherse Kerk, geestelijk ministerie

doopsgezinden 25, 41, 160

Drillhaus (Hamburg) 49, 81, 157

drukkers van toneelteksten zie: Amsterdamse

Schouwburg, -; Hamburgse Opera, -

economie zie: Amsterdam, -; Hamburg, -

edellieden zie: gasten; investeerders

eigenaren van het theater zie: Amsterdamse

Schouwburg, Godshuizen; Hamburgse

Opera, eigenaren

Engeland 23-24, 26-28, 40-41, 43, 46-47, 49, 51,

56, 61-65, 68, 71-72, 77-80, 83, 90-91, 95-96,

113-14, 116-118, 120, 124-126, 128, 144, 201,

205

Enkhuizen 26

experimenten, komisch toneel 174, 181-182, 186-

199, 202, 206-207, 211

-, muziektheater 32-33, 173-178, 183, 206-206,

211

faillissement zie: Hamburgse Opera, -

feestcultuur, stedelijke 56-59

feestopera’s zie: Hamburgse Opera, -

financiële organisatie zie: Amsterdamse

Schouwburg, organisatie; -, investeerders;

Hamburgse Opera, organisatie; -, in-

vesteerders

Frankfort 44

Frankrijk 14, 23-24, 26, 28, 40-41, 43, 62, 64, 68,

70-81, 83-84, 89-91, 99, 127-128, 131, 144, 177,

183

Franse toneeltraditie 14, 16-17, 29-30, 36, 119-

120, 125-26, 171, 178-179, 183, 191, 208

Friesland 35, 62, 90

Fuhlentwiete, theater aan de (Hamburg) 51

Gänsemarkt-theater zie: Hamburgse Opera

gasten (theater) zie: Amsterdamse Schouwburg, -;

Hamburgse Opera, -

gastspelers zie: Amsterdamse Schouwburg, -;

Hamburgse Opera, -

geestelijk ministerie zie: Lutherse Kerk, -

geestelijk toneel zie: stof, geestelijk

geldhandel 27, 44

gelegenheidsvoorstellingen zie: Amsterdamse

Schouwburg, -; Hamburgse Opera, -

genootschappen zie: Amsterdam, -; Hamburg, -

Gereformeerde Kerk, algemeen 14, 20, 25-26,

131

-, diakenen 25, 131

-, ouderlingen 25, 131

-, predikanten 13-14, 20-21, 25, 36-37, 57, 111, 129-

145, 159-162, 165-169, 172-173, 203, 207, 210,

212, 214

gezanten zie: diplomaten

godsdienstvrijheid 25, 42
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Godshuizen, algemeen 13, 23-24, 26, 34, 37, 59-

60, 90, 109, 129, 138, 143, 145, 169-170, 172,

176-177, 181, 206-207, 213

-, regenten: 24, 29, 34, 55, 59-60, 73, 80, 85, 100,

134, 167, 170-180, 206-207, 213

Gotteskasten zie: Hamburg, -

Gottorf (stad) 146

groep (begrip) 13

Haag, Den 15, 23, 30, 33, 57, 75-76, 78-79, 84, 91,

93, 106, 114-115, 124-128, 160-162, 168, 176-

180, 187, 203-205, 207

Haagse Opera zie: Casuariestraat; Voorhout

Habsburgers 24, 41, 43, 58, 66-72, 79, 83, 118-119

Habsburgse Rijk zie: Heilige Rooms-Duitse

Rijk

Hagenmarkt-theater (Brunswijk) 201

Halle 150, 158, 160, 163-164, 185

Hamburg, Armenkasse 170

-, beeldende kunst 46-47

-, boekenmarkt 44-45

-, Bürgerschaft 39-40, 42, 54, 68, 71, 78, 117, 146-

150, 159, 166, 212, 248

-, diakenen (politiek) 39, 147, 149, 166, 212, 248

-, economie 42-44

-, geestelijk ministerie zie: Lutherse Kerk, -

-, genootschappen 45-46

-,Gotteskasten 44, 147

-,Hauptrezeß 40, 117

-, Johanneum 47-49

-, Kämmerei 71-72

-, Komödienbuden 51, 206

-, literatuur 44-46

-, muziek 47-49

-, oproer 18, 39-40, 44, 68, 78, 148-149, 158-159,

166

-, ouderlingen (politiek) 39, 81, 95, 147, 149-150,

158-159, 166, 212, 248

-, politieke koers 39-41, 68-72, 78-79, 81-83, 115-

116, 127-128

-, Priesterreglement 40, 159

-, Priesterstreit 41, 153

-, raad 39-40, 42, 44, 46, 48-51, 53-54, 58-60, 66,

68-69, 71-72, 77-79, 81, 83, 87-89, 92-93, 95-

96, 99, 101-104, 113, 115, 117-120, 128-129,

146-151, 157-159, 166, 185-186, 196-198, 200,

212, 248

-, religie 41-43

-, stadsbestuurders zie: -, raad; -, diakenen; -,

ouderlingen

-, tijdschriften 45-46, 117

-,Währungsstreit 44, 116

Hamburgse Opera, censuur, algemeen 50, 256-

258

-, censuur, godsdienstig 152-157, 166, 212

-, censuur, politiek-actueel 56, 59-61, 111

-, componinsten 48-49

-, directeuren zie: -, organisatie

-, doelstellingen 52-54

-, drukkers 50

-, eigenaren 49-51, 169-171, 185-187, 193, 200,

206, 213

-, faillissement 51, 72, 198-200

-, feestopera’s zie: -, keizerhuldigingen; -, vrede-

spelen; -, gasten

-, gasten, speciale 61, 87-88, 93-97, 101-104, 111

-, gastspelers 157-159, 186-187

-, gelegenheidsvoorstelingen zie: -, keizerhuldi-

gingen; -, vredespelen; -, gasten

-, investeerders 13-14, 20-21, 49-52, 54, 72, 114,

116-117, 120, 146, 169-170, 183-200, 205-208,

213

-, kapelmeesters 45-50, 193

-, keizerhuldigingen 56, 66-72, 93, 95, 110, 211

-, ontvangsten zie: -, gasten

-,Opernstreit 18, 41, 50, 146, 149-151, 153, 156-157,

159, 165-166, 170, 184

-, oprichting 49, 146, 169

-, organisatie (bestuur) 49-51

-, orkest 48-49

-, pachters, zie: -, investeerders

-, sluitingen, tijdelijke 41, 51-53, 59, 95, 147-149,

158-159, 166, 185, 193, 210

-, vredespelen 58, 77-83, 110-111, 204, 211

-, zangers 48-52, 88, 147, 198-201, 213

Hannover 41-42, 47, 49, 88, 108, 125, 163, 205

Hanze 43, 77, 81, 115

Heilige Rooms-Duitse Rijk 11-12, 14-15, 44, 58-

59, 66, 78, 80, 83, 110-111, 113, 117-119, 127,

210

historische kennis zie: stof

hofsteden zie: Brunswijk; Wolfenbüttel; Berlijn

hoftheater 12, 104-109, 163-165, 184, 201-202, 210

Hof van Holland 28, 161-162, 204

Holland 23, 34, 62, 64, 73-75, 80, 84, 100

Hollandse Oorlog 115

Holstein-Gottorf (hertogdom) 40, 113

Hoorn 26

impresario’s zie ook: pachters 71, 169, 200, 204

inkorten van theaterteksten 136-139, 156, 188-

190, 256-258
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institutie (begrip) 13

intermezzo’s, komische zie: komisch toneel

intermezzo’s (muziek en dans) 172-173, 181-183

investeerders (theater) zie: Amsterdamse

Schouwburg, -; Hamburgse Opera, -

Italiaanse toneeltraditie 14, 17, 169, 196-197,

200, 202

jaarmarkt zie: kermis

joden 25-26, 42

jubileum zie: Amsterdamse Schouwburg, -

Kämmerei zie: Hamburg, -

kapelmeester zie: Hamburgse Opera, -

keizerhuldigingen zie: Hamburgse Opera, -

keizerlijke commissie 39-40, 68-69

Keizersgracht, theater aan de zie: Amsterdamse

Schouwburg

kerkenraad zie: Gereformeerde Kerk, predikan-

ten

kermis, toneel op de 161-162, 203

kermisvermaak 144, 160, 187, 195-196, 199

klassieke historie zie: stof, Grieks-Romeinse ge-

schiedenis

Kleef 92

klerikale theaterkritiek zie: Gereformeerde

Kerk; Lutherse Kerk

klucht zie: komisch toneel

komedianten (beroep) 50-51, 102, 156-164, 166,

186-187, 191-192, 195, 197, 199, 202

komisch toneel 35, 99, 120, 137-140, 155-156,

173-174, 182-183, 186-199, 202, 206-208, 211,

269

Komische Person zie: Lustige Person

kuisen van toneelteksten zie: censuur

kunst- en vliegwerk zie: spektakeltoneel

Leiden 30, 187, 203, 207

Leidse Schouwburg zie: Leiden

Leipzig 28, 44, 106, 192-193, 202-203

Leipziger Opera zie: Leipzig

lering zie: deugden

liefdadigheid zie: Amsterdam, Godshuizen;

Hamburg, Armenkasse

Londen 27-28, 62-63, 79, 117, 125

Lübeck 81, 115, 118, 123

Lustige Person 155, 188-190, 197, 202

Lutherse Kerk, algemeen 14, 41, 50, 146

-, geestelijk ministerie 58, 106, 130, 146-159, 162-

163, 165-166, 210, 212

-, orthodoxen 39, 41, 68, 149, 153

-, piëtisten 39, 41, 68, 149, 150-1530, 158, 163-164,

166, 212

lutheranen 14, 25-26, 167, 212

magistraat, stedelijke zie: Amsterdam, burge-

meesters; Hamburg, raad

marionettenspelers 159, 195-196, 198

mecenassen zie: investeerders

mennonieten zie: doopsgezinden

Middelburg 24, 26

ministerie zie: Lutherse Kerk

ministers zie: diplomaten

Monnikendam 90

moraal zie: deugden

muzenhof 104-106

muziek zie: Amsterdam,muziek; Hamburg,

muziek; intermezzo’s (muziek en dans)

mythologie zie: stof, -

naspelen 33, 69, 71, 96

Nassaus, Friese zie: Friesland

nationaal theater 17, 214

nationale traditie 11-12, 210

Nederlandse Republiek 11-15, 20, 23-28, 30-31,

41, 43, 47, 57-58, 62, 64, 72, 74-77, 79-80, 83-

84, 86, 88, 90-92, 95-97, 110-115, 118, 124-

126, 128, 143-145, 160, 162, 181, 203, 210, 214

Nedersaksische Kreitz 113

Negenjarige Oorlog 41, 77-78, 92, 115, 176-177

Neurenberg 44

Noordse Oorlog 70, 95

onbetamelijkheid zie: stof, seksueel beladen;

Amsterdamse Schouwburg, censuur;

Hamburgse Opera, censuur;

ondernemers (theater) zie: investeerders

ontvangsten zie: Amsterdamse Schouwburg, -;

Hamburgse Opera, -

onzedelijkheid zie: stof, seksueel beladen

Oostenrijkse Nederlanden zie: Zuidelijke

Nederlanden

Oostenrijkse Successieoorlog 60, 83-84

opdrachtgevers 13, 20-21, 66, 114-115, 123, 125,

127-129, 200, 212

opera’s (genre) 13-14, 33, 131, 151-153, 162, 175-

178, 260

Opera zie: Hamburgse Opera

operatroepen zie: gastspelers

operisten zie: gastspelers

Opernstreit zie: Hamburgse Opera, -

oppositie tegen het theater zie: Gereformeerde

Kerk; Lutherse Kerk

oprichting zie: Amsterdamse Schouwburg, -;

Hamburgse Opera, -

oproer zie: Amsterdam, -; Hamburg, -
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opvoeding zie: deugden

opvoeringspraktijk 11-12

orangisten 24-25, 83, 87, 110

Oranjes zie: stadhouder

organisatie van het theater zie: Amsterdamse

Schouwburg, -; Hamburgse Opera, -

orkest zie: Amsterdamse Schouwburg, orkest;

Hamburgse Opera, orkest

orthodoxen, luthers zie: Lutherse Kerk, -

Oude Kamer zie: rederijkerskamers

Oudemannen- en -vrouwenhuis zie: Godshui-

zen

ouderlingen (kerkelijk) zie: Gereformeerde

Kerk, -

ouderlingen (politiek) zie: Hamburg, -

paalwormplaag 57, 161, 204

pachters zie: Amsterdamse Schouwburg; Ham-

burgse Opera, -

pamfletten 135, 137, 173, 179

Parijs 19, 28, 115-117, 123, 192, 197

paskwillen zie: pamfletten

piëtisten zie: Lutherse Kerk, -

poëtica 14, 18, 28-29, 31, 46-47

Polen 26,120

politieke koers, stedelijke zie: Amsterdam, -;

Hamburg, -

politieke propaganda, toneel als 36, 60, 114 e.v.,

209

politieke vrijheid, stedelijke 11, 14, 39-40, 54,

101, 110, 112, 210, 214

Poolse Successieoorlog 116

Portugal 42-43, 79, 113, 126-128

predikanten zie: Gereformeerde Kerk, -; Luther-

se Kerk, geestelijk ministerie

premières, aantal 174, 177-179, 181, 187, 199, 207,

211, 213, 259-260

prestige zie: representativiteit

Priesterreglement zie: Hamburg, -

Priesterstreit zie: Hamburg, -

prologen zie: voorspelen

propaganda zie: politieke propaganda

Pruisen zie: Brandenburg-Pruisen

quakers 25, 41

raad zie: Hamburg, -

Rampjaar 72, 84, 131

Ratskomödie 102

recente geschiedenis zie: censuur; stof, -

rederijkerskamers 32, 170, 213

regenten zie: Amsterdamse Schouwburg, direc-

teuren

regentenspiegel zie: deugden, politieke

religie zie: Amsterdam, -; Hamburg, -

religieus toneel zie: stof, geestelijk

repertoire (begrip) 20

repertoirevernieuwing zie: experimenten

representativiteit 17-18, 34, 53, 56, 59, 88, 95,

106-109, 111, 125, 167, 202, 209

residentiesteden zie: hofsteden

rijkssteden 11, 13-15, 20, 39-40, 54, 58, 68, 70, 77,

81, 110, 119

Romeinse historie zie: stof, -

rooms-katholieken 25, 42-43, 115, 160

Rostock 52, 151, 153-154, 156

Rotterdam 26, 91

Royal Academy of Music 117, 201

Rusland 26, 31, 43, 71, 88, 95-97, 109, 111, 113-114,

123-125, 128

schepenen zie: Amsterdam, -

schooltoneel 152, 162-164, 200

schout zie: Amsterdam, -

Schouwburg zie: Amsterdamse Schouwburg

Schouwburgjubileum zie: Amsterdamse

Schouwburg, jubileum

Schouwburgstrijd zie: Amsterdamse Schouw-

burg, -

seksuele toespelingen zie: stof, seksueel bela-

den

serenata’s 18, 81-83, 89, 96, 108, 111

sluitingen, tijdelijke zie: Amsterdamse Schouw-

burg, -; Hamburgse Opera, -

Spaanse Successieoorlog 27, 69-70, 79, 83, 115,

160

Spanje 43, 69, 79-80, 126-127

spektakeltoneel 29-31, 33, 35, 97, 172-173, 179,

206, 208, 211

staatsgezinden 24-25, 60, 72, 74

stadhouder, huldiging van zie: Amsterdamse

Schouwburg, -

Stadhouderloze Tijdperk 24

stadsbestuurders zie: Amsterdam, -; Ham-

burg, -

stadsgeschiedenis 15

stagionetheater 169, 200

stapelmarkt 26-27

Staten-Generaal 11, 23-24, 57, 72, 75, 92, 114, 124,

128, 209

Staten van Holland enWest-Friesland zie: Hol-

land

stof, geestelijk (bijbels) zie ook: censuur 21, 36,

53, 13 e.v., 146-147, 152, 154, 156, 158, 161,
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zakenregister

163, 165-166, 212

-, Grieks-Romeinse (klassieke) geschiedenis 21,

61, 98-101, 152

-, mythologie 98, 101, 153-155, 166-167, 212

-, recente geschiedenis zie ook: censuur; politie-

ke propaganda 29, 55 e.v., 60, 81-82, 86-87,

92-93, 97-99, 110-111, 121-122, 126

-, seksueel beladen 153 e.v., 166, 189-190, 212

-, vaderlandse geschiedenis 36, 98

straattheater 186-187, 189

Synode van Dordrecht 142

systeem (begrip) 19-20

taalschool (theater) 36

territoriale steden zie: Brunswijk; Wolfenbüt-

tel; Leipzig; Berlijn; Halle

theaterkritiek zie: Gereformeerde Kerk; Luther-

se Kerk

theaterverboden 17, 29, 36, 55-57, 60-61, 87, 110-

111, 129-131, 135, 137-140, 147, 159-164, 166,

197-198, 203, 210, 212

tijdschriften zie: Amsterdam, -; Hamburg, -

toneelmeester zie: Amsterdamse Schouwburg, -

toneelmuziek zie: intermezzo’s (muziek en

dans)

toneelwetten zie: Amsterdamse Schouwburg, -

tucht, kerkelijke 129-130

tussenspelen, komische zie: komisch toneel

vaderlandse historie zie: stof, -

Venetiaanse Opera 13-14, 196, 200

verboden toneelstukken zie: censuur

Verenigde Oost-Indische Compagnie 26

Verlichting, de 18

vermaak (toneel) 35-36, 52-53, 56, 87-88, 97, 99,

101, 109, 127, 134, 149-150, 152, 157-159, 162,

167, 187, 195-196, 200, 205-207, 209

Vlaanderen zie: Zuidelijke Nederlanden

Vlissingen 24

voetianen 25, 131, 160

Voorhout, theater aan het (Den Haag) 125, 204

voorspelen 11, 91, 98-99, 102, 134, 172-173, 176-

177, 209

vorstenhuldigingen zie: Hamburgse Opera,

keizerhuldigingen

vredespelen zie: Amsterdamse Schouwburg, -

vredesverdag, Aken 56, 83-87

-, Baden 41, 56, 80-83, 110, 115

-, Nijmegen 56, 72-74, 110

-, Nystad 124-125

-, Rastatt 56, 80-83, 110

-, Rijswijk 47, 56, 58, 66, 74-79, 99, 110, 204

-, Utrecht 24, 57, 79-81, 126

vroedschap zie: Amsterdam, -

vuurwerken 31, 35, 47, 54, 57-58, 62-63, 66-67,

71, 75, 77-79, 88, 93, 97, 107, 123-125

Weesp 90

West-Indische Compagnie 26

windhandel 27, 44, 179

Wittenberg 52-53, 151, 156

Wolfenbüttel (stad) 47, 104-109, 111, 164, 214

-, theater 104 e.v., 164, 214

zang en dans zie: intermezzo’s (muziek en

dans)

zangers zie: Hamburgse Opera, -

zangspelen zie ook: opera’s 14, 33, 69-70, 73, 78,

86-87, 108, 110, 122, 146-147, 175, 178, 192,

194, 196, 199, 207, 260

Zeeland 30, 83, 144

zigeuners 190

zinnespelen 60, 84-86, 99-100, 110, 140-143, 173-

174, 183

Zuidelijke Nederlanden 91, 144
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