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na

Het stukje speelt in de Residentie in onze dagen.

Een smaakvol gemeubileerd vertrek, met drie uitslaande ramen
op den achtergrond, die tot dell tuin toegang geven, waarvan de
midddste ~opend is. Voor lut ve1zster, links van dm toesclwuwer,
cen fraaie sierplant of tropisclu heester. Voor lut ven8ter rechts,
eenigzins meer binnenwaarts, em b/oemenmand, met inheemsche
planten. Links, em zijdeur. Op den voorgrond rechts, een schrijfbureau, met boc/«n en papierett bedekt. op den vooroaorond links,
een canape, met kleine ronde tajd, waarop een dameswerkmand/e.
Bij lut ophale1Z van het sclzerm is de luer des huizes, met de
hand onder lui Iwold, v66r de schrijltajd gezeten, in de leclutlr
van een boek verditpt, terwijl zijn vrouw zich met tapisseriewerk
ontedig houiit.

EERSTE TOONEEL.

Lou i s e.

Karel.

Lou i s e.
Welke belangrijke zaak moet je nu we~r behandelen, die je
zoo geheel bezig houdt, dat je voor niets anders oogen en ooren
schijnt te hebben? [Na een oogenblik 1LJachtens] Karel, antwoord
dan toch!
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K are 1 [zich op ziJn stoel omwendendJ.
Zou je dan Iiever willen rlat ik mijn praktijk verwaarloosde en
de belangen van ons gezin minder emstig ter harte nam?
Lou i s c.
Zoo bedoel ik het niet, maar tusschen die beide uitersten bestaat nog een middenweg.
Karel.
Denk je dan dat ik me voor mijn pleizier in de twistgedingen van anderen meng, om allerlei netelige z.aken te ontwarren, die, bij nadere kennismaking, gewoonlijk niet in waarde
winnen, zoo als bij de beschouwing van kunstwerken 't geval is.
Lou i s e.
'k Dacht dat 't grootste kunstwerk van den advokaat
't verwarren en niet in 't ontwarren bestond ?

III

Karel.
Hoor eens, Louise, dat zijn van die zaken, waarvan je geen
verstand hebt en waarover ik dus liever niet met je spreek, maar
zeg me eens openhartig, waarin je over me te klagen hebt?
Louise
Niets, maar ais je kon besluiten daags eenige uren ;tan je bezigheden te onttrekken, om die aan het huiselijk verkeer te wijden ,
zou de gezelligheid daarbij wmnen.
Karel.
Zou je den ken dat dit werkelijk het geval zou zijn? Ik vrees
dat we spoedig lOuden zijn uitgepraat, en daar het noch in uw
of mijn aard ligt, den tijd in ledigheid door te brcngen, zou ik
waarschijnlijk spoedig tot een of ander boek de toevlucht nemen ,
of hetgeen nog wei zoo verstandig zou zijn, tot mijll gewone
bezigheden terugkeeren. Zou je partijen willen geven of misschien
meer willen uitgaan?
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Lou i s e.
Je weet even goed, als ik, Karel, dat ik op een uitgebreide
conversatie volstrekt niet gestdd ben en het hebben van veel
kennissen, wier omgang zich daartoe bepa:tlt dat men elkander
op gezette tijden bezoekt en met wie men nooit vertrouwd wordt,
mijn ideaal niet IS. Ik geef met u aan weinige m!lar hartelijke
vrienden de voorkeur, doch tegenwoordig leiden we een waar
kluizenaarsleven.
Karel.
We hebben het voorrecht onbekommerd te kunnen kven, de
zorgen voor ons klein gezin drukken ons niet, we voelen ons in
onzen kleinen kring gelukkig, wat zou je nu nog meer verlangen?
Lou is e [opstaand en

1I,zar

Karel toelrede1UlJ.

Niets, niets, niets, of liever toch iets! Je weet dat de muziek
de eenige kunst is, die ik, na mijn huwelijk, nog beoefen, sinds
me voor lectuur en teekenell de tijd onbreekt, waarom zouden
we niet meer naar de opera kW11len gaan?
K are 1.

Een goed operagezelschap is een zeer kostb:lre inrichting en
dus een zaak van weelde, die maar enkele groote steden, waar
vele vreemdelin.;en verblijf houden, zich kunnen veroorlooven.
't Is niet genoeg een paar middelm:ltige zangers of eell enkele
begaafde zangeres te bezitten, het geheel moet goed zijn en dat
is aileen voor veel geld te verkrijgen. Wanneer je me een sonate
van Beethoven hadt voorgespeeld, heb ik dikwijls meer genoten
dan bij menige opera-voorstelling.
Lou i s e.
'k Erken dat de uitvoeringen aan ollze opera dikwijls veel te
wenschen overlaten, vooral de koren kunnen soms erbarmelijk
slecht zijn, maar toch blijft het een aangename verpoozing.
Karel.
Als jl! me ruet verder ontstemmen wilt, verzoek ik je van dit
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onderwerp af te stappen.
K-amer, de stemmen niet
me liever eens waar de
den geheelen ochtend niet

't Schijnt dat in de opera, als in de
gekeurd, maar geteld worden. Vertel
kleille Anna is, want ik heb 't kind
gezien.
Lou i s e.

't Reb haar met het mooie weer In den tuill laten spelen ,
want voor killderell is het goed, dat zij veel van de frissche lucht
genieten.
Karel.
Dat ben ik geheel met je eens, Louise, en daarom is het een
gelukkige inval van je geweest, voor Anna dat tuingereedschap
te koopen, omdat dit voor haar een ongezochte aanleiding zal
zijn, zich veel in den tuin op te houden. De grootste kunst bij
de opvoeding van kinderen bestaat dikwijls daarin, hen onbewust
datgene te laten verrichten, wat we in hun belang noodig oordeelen. 'k Zal eens gaan zien, wat de kleine uitvoert. [vertrekt
door de openstaande middendeur].
T WEE DE TOO NEE L.
Lou is e.
Die mannen kunnen gemakkelijk praten, ze vinden in hun
studien en bezigheden genoeg afleiding en verstrooiing, zoodat
het verblijf in den familiekring voor hen een ware verademing is.
En dat zijn dan nog de besten van hun geslacht. Wat de overigen
betreft, ze vinden zooveel gelegenheid zich buiten het huis te
te vermaken, dat ze aan een huiselijk verkeer niet eens behoefte
hebben. [Na een korte pauze]. Maar handel ik eigenlijk niet
ondankbaar en onverstandig over mijn toestand te morren, waar
zoovelen, die een droevig en eentoonig leven voortslepen, van
vreugde zouden opspringen, indien ze hun lot met bet mijne
konden roilen. [blijft een oogenblik in gedachten verzonken]. lk
kon weI eens naar mijn bloemen gaan zien, die ik in den laatsten
tijd wat verwaarloosd heb. [Zij staat 01' en begeeft zich naar
de bloemmmand, waar zij, neuriend, eenige dorre bladeren verwijderl en eenige pollen anders rangschiktJ.
't Is waar dat ik
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vroeger voor die bloemen, waarmee Karel me op mijn verjaardag verrast had, veel hart heb gehad. Maar in dcnlaatsten tijd
begonnen ze te kwijnen en minder bloemcn te geven, zoodat
mijn beIangstelling daardoor ook minder werd. Daarbij komt
dat de zorgen voor onze kleine en andere huiselijke bezigheden mijn tijd in beslag namen, zoodat er voor onze planten
weinig overbIeef.
DERDE TOONEEL.
Lou i s e.

K are I.

K are I [door de tuindeur binnentredentfJ.

't Voorjaar blijft toch altijd een heerlijke tijd. Het lengen
der dagen, het uitloopen der boomen, de eerste wanne zonnestralen, in een woord het vooruitzicht dat de winter achter den
rug is en we den zomer we~r te gemoet gaan, is een der aangenaamste indrukken, die ik ken. Hoe dikwijIs heb ik de herhaIing
van datzeIfde tafereel reeds beleefd en altijd we~r met hetzelfde
genoegen ! Maar wat zie ik, Louise bij de bloemenmand, dat is
ook sinds lang niet gebeurd.
Lou is e.
'k Erken dat onze planten me minder belangstelling inboezemen
dan vroeger, maar ill den laatsten tijd zijn ze ook literk verminderd, zoodat mijn moeite aan ondankbaren is verspild geweest.
Karel.
Je weet beter dan ik, Louise, dat kamerplanten, om haar
het gemis der buitenlucht te vergoeden, veeI zorg en oplettendheid \:'ereischen. Men behoort een gezellig plekje voor hen op
te zoeken, waar zij hun deel van het zonlicht ontvangen, verder
behooren zij zorgvuldig van het stof te worden ontdaan en vooral
moeten zij geregeld begoten worden.
Lou i s e.
Waarom heb je dan, wanneer de bloemen je zoo ter harte
gingen, niet zelf beter daarvoor gezorgd? Vroeger had je nog
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weI eens de gewoonte mij bij dat werk behulpzaam te zijn, maar
mij aileen voor de verwaarloozing aansprakelijk te stellen, is
ollbillijk. Indien ik onsehuldig ben, heb ik een medepliehtige
in den advokaat!
Karel.
Dus cen advokaat van kwade zaken; ik dank je voor het
compliment, maar ik heb weI iets anders te doen dan bloemen
op te passen, een kunst, waarin overigens de vrouwen meer
bedreven zijn dan wij. Maar, Louise, weet je wat de ware reden
is? Sinds die vreemde indringer [naar de sierplant 7Vijzend]
zich in ons huis genesteld heeft en daar de beste plaats inneemt,
is je liefde voor onze eigen bloemen aanmerkelijk bij je bekoeld !
Lou i se.

Je meent den laurier, dien we van onze buren, gedurende
hun reis naar Italie, zoolang in bewaring hebben genomen!
Waarom moet nu die onschuldige heester het eensklaps ontgelden?
Welnu, 'k wil weI weten dat die vreemde sierplant mij beter
bevalt dan onze eigen verlepte planten.
Karel.
De wellevendheid cischt dat we het ons toevertrouwde goed
van een ander in goeden staat onderhouden, maar die welwiilendheid mag niet tot verwaarloozing van onze eigen belallgen leiden.
Al te goed is buurmans gek, is, geloof ik, ditmaal op OilS vall
toepassing. Wie zegt je of ook onze bloemen zich niet in een
beteren staat zouden bevinden, wanneer zij dezelfde zorgen en
belangstelling ondervonden, die aan dat vreemd gewas wordt ten
koste gelegd. Er zijn planteu, die van de lucht leven, maar de
meesten hebben toch nog aan iets meer behoefte.
Lou is e.
Wat ben je bloemrijk van daag. Is dat omdat je uit den tuin
bent gekomen, waar je de ontbrekende bloemen door denkbeeldige tracht aan te vullen? Waulleer je van je uitstapje naar de
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b loemmarkt bent te buis gekomen, hen ik weer te spreken. [ver·
wijdert zich ijlings door de zijdeur links].
VIERDE TOONEEL.
Karel.
't Is duidelijk dat er tusschen mijn vrouw en mij een misverstand bestaat. Ik heb figuurlijk gesproken en zij heeft alles
letterlijk opgevat, ziedaar de eenvoudige oorzaak van onze onecnigheid. Het gesprek over de opera verstoorde op onaangename
wijze mijn eigen denkbeelden over het nationaal tooneel, waarmede ik mij juist bezig hield. Toen ik uit den tuin kwam en
Louise bij de bloemenmand zag staan, lag de vergelijking van
onze eigen planten met het nationaal tooneel en van de vreemde
kasplant met de opera zoo voor de hand, dat zij me onwillekeurig ontvallen is. De verklaring is gemakkelijk genoeg, vooral
voor mij, maar hoe kon mijn vrouw met mijn ware bedoeling
bekend wezen? Het beste zal zijn, dat ik de zaak niet langer
voor haar verbloem, maar, wanneer zij komt, haar onmiddelijk
uit den droom help.
V IJ F D E TOO NEE L.
K are l.

L0

l\

i s e.

Lou i s e [door de zijdeur optredend].
Zijn je bloemen uitverkocht, mijnhecr de bloemist?
K are I [haar Ie ge11loet tredend].

Louise, wil je weten, welke belangrijke zaak me bezig hield,
toen je me straks hebt aangesproken?
Lou i s e.
Hoe zou ik dit kunnen weten, waar je niet de gewoonte hebt
me over zaken te spreken, die, volgens je eigen bewering, mijll
begrip te boven gaan.
Karel.
Geloof me Louise, je hadt in mijn plaats advocaat moeten
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worden, dan hadt je misschien de processen gewonnen, die ik
nu verlies, maar raad dan toch eens!
Lou i s e.
Ik herhaal DOg eens dat ik daaromtrent niet de geringste
gissing kan maken.
Karel.
't Is een zaak, die geheel van mijn gewone zaken afwijkt,
maar die me juist daarom veel belang inboezemt. Welnu, ik
zal het je dan maar zeggen [haar bij de hand vat/end en naar
den voorgrond gele£dend]. Toen je me straks hebt aangesproken
doorbladerde ik het Tijdschrift van het Nederlandsch Tooneelverbond, waarvan ik lid ben geworden.
Lou i s e [Iuid lachendJ.
Ditrnaal geloof ik toch werkelijk dat je een wanhopig proces
begonnen hebt? Nu heb ik tevens den sleutel van je bloemrijke
taal gevonden. De prachtige kasplant is natuurlijk de opera en
de verlepte bloem het nationaal tooneel! Juist, zoo als ik er·
over denk, we zijn het volkomen eens, man!
K are 1 [nadat bezden aan de talel hebben jJlaats genomen].
Lach niet, Louise, want het geldt hier een zeer ernstige zaak.
Ret tooneel is een machtige hefboom voor de volksontwikkeling,
die niet ongebruikt mag blijven liggen, of wat nog erger is,
verkeerd moet worden aangewend. Zijll rol in de toekomst zal
misschien nog belangrijker zijn dan in het verleden.
Lou i s e.
Maar hoe zou je het dan willen aanleggen, om de zaak tot een
goed einde te brengen, of liever, want zoo ver zijn we nog niet,
op ceo doelmatige wijzc te bcginnen?
Karel.
De aandacht van het beschaafd publiek moet op het nationaal
tooneel worden gevestigd en hare belangstelling worden opgewekt.
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Lou is e·
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar beantwoord
me eerst de vraag, of we ooit een nationaal tooneel hebben
gehad?
Karel.
In dien zin, zoo als het bij de Grieken, Spanjaarden en Engelschen wordt aangetroffen, zeker niet. Een nationaal tooneel,
zoo als we ons kunnen beroemen een nationale schilderschool
te bezitten, die onmiddelijk uit het volksleven is voortgekomen,
hebben we nooit gehad, evenmin als de Franschen en Duitschers.
De Franschen hebben hun klassiek tooneelspel aan de Grieken
ontleend en de Duitschers zijn bij de Franschen, Engelschen ell
Nederlanders ter school gegaan.
Lou i s e.
Bij de Nederlanders, dat had ik nog nooit gehoord!
Karel.
'k Beweer zelfs dat Duitschland het eerst begrip van een regelmatig tooneel van ons ontvangen hecft, toen Nederlandsche
tooneelspelers te Hamburg, waur de ruwc kluchten van een Hans
Sachs nog in zwang waren, met veel bijval in de stukken van
Vondel optraden, die weldra als voorbeelden ter navolging aangeprezen en vertaald werden.
Lou i s e.
Je spreekt van de dagen van Neerlands grootheid, toen de
tijden voor de ontwikkeling der kunst bizonder gunstig waren,
maar die gouden eeuw is voorbijgegaan en keert niet weder.
Zou je dan denken dat Vondel's tooneelwerken door ollze tegenwoordige schrijvers als modellen moeten worden bestudeerd en
nagevolgd ?
Karel.
'k Bewonder en vereer Vondel als den grootsten dichter, dien
Nederland heeft aan te wijzen. Ais zoodanig voelde hij zich
bizonder tot het treurspel aangetrokken, dat in de eerste plaats
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een dichterIijk kunstwerk behoort te zijn. De renaissance, die
ook op de Ietterkunde haar invloed deed gevoelen, heeft hem
onwillekeurig gedwongen het Grieksch tooneel tot voorbeeld te
kiezen. Hij heeft als kind zijner eeuw op het aItaar van den
tijdgeest geofferd, maar daarom meen ik, [lallg..;aam en wet/elentlJ
dat de vorm zijner stukken thans eenigzins verouderd is.
Lou i s e.
Ik dacht dat 't verheven pathos, waarin Vondel zoozeer uitmunt, voor onze taal zeer geschikt en bovendien in volkomen
overeenstemming is met den ernst van ons volkskarakter?
Karel.
Wie de arendsvIeugelen van Vondel's genie niet heeft, doet
beter zich lager bij den grond te houden. Niet alleen de ernst,
maar ook eenvoud en waarheid worden tot de kenmerken van
ons volkskarakter gerekend. Geloof me, Louise, iedere tijd heeft
zijn eigen behoeften en eischen en zoo ook de OIlze. Het tooneel
behoort vooral in onze dagen een getrouwe afspiegeling der wer-

kelijkheid te zijn. We willen menschen your ons zien optreden
van gelijke beweging, als wij, en de toestanden moeten binnen den
kring onzer waarnemingen en aandoeningen liggen, wanneer ze
onze belangsteIling zullen opwekken.
Lou i s e.
Die stukken waarme~ je het beschaafd publiek zoudt willen
lokken, zullen weI altijd op zich laten wachten.
Karel.
'k Geloof het niet, wanneer we slechts de handen aan het werk
slaan en niet aan onze eigen kracht wanhopen. Er vertoonen
zich reeds enkele gunstige voorteekenen, die een betere toekomst
voorspellen. Het uitschrijven van prijsvragen kan misschien een
mid del zijn om de eerzucht der schrijvers te prikkeIen ..... .
Lou i s e.
Maar wat baten goede stukken, wanneer ze niet behoorlijk
worden vertoond?
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De Penningmeester verklaart nader wat hij bedoclde met de weinige
syrnpathie. die het Verbond van de bestaande gezelschappen mocht verwachten.
Dit verschijnsel ligt in den aard der zaak. Beider doel is niet geheel het·
zelfde; het Tooneelverbond wil aileen verhefling van het Nederlandsch
tooneel ; de tooneelgezelschappen willen dit ook weI, maar in de eerste plaatS
mocten xij geld maken. Bel is dus niet te verwachten !!at beiden steeds hand
aan hand zullen gaan.
De V 00 r zit t e r resumeert als slotsom der beraadslagingen over dit punt.
dat men wei degelijk de plicht erkent van het Verbond om de leerlingen der
Tooneelschool, na volbrachten studietijd, te blijven steunen, en daarbij
zeddijk~ sleun als regel, 1Ilaterieele steun als uitzondering wenscht in acht
genomen te zien.
Tweede vraagrunt:
Vele ouders betoonen zich hUiverig om hunne kinderen,
ook al bezitten zij onmiskenbaren aanleg voor het
tooneel, ter opleiding tot tooneelspeler aan de Tooneelschool toe te vertrouwen. Vooringenomenheid
tegen den stand van tooneelspeler schijnt hiervan de
h oofdreden. Bestaat er grond voor deze vooringeno·
menheid? Wat kan er gedaan worden om ze te be·
strijden en den tooneelspelersstand in de schatting
der open bare meening te doen rijzen?
De Sec ret a ri s zegt dat. naar hem door den Directeur der Tooneelschool
is medt:gedeeld, sornrnige ouders, na het plan te hebben gemaakt om hunne
kinderen op de Tooneelschool te plaatsen, zich op het laatste oogenblik terug
trekken, daar zij er ten slotte toch niet toe kunnen besluiten om hunne zoons
of dochters, hoeveel aanleg voor het tooneel zij ook bezitten mogen, tot leden
van dien zoo weinig geachten tooneelspelersstand te doen opleiden. Zeker is
die voormgenomenheid niet zonder grond, er zijn maar al te veel tooneel·
spelers en tooneelspeelsters wier karakter en levenswijze veel te wenschen
overlaten. Maar mag men daarom de hand van hen aftrekken? Spr gelooft
dat de bescbaafden en ontwikkelden meer tot ben behooren te naderen dan
tot nu toe in den regel geschiedt. Wei zal de ontwikkeling, die de Tooneel·
school beoogt. op het toekomstig geslacht der tooneelspelers gunstig werken
en hen daardoor van zelf meer in de beschaafde kringen brengen; maar de
tooneelisten van thans mag men niet vergeten. ook op hen zal meerdere
toenadering van onze zijde zeker van gunstigen invloed zijn.
Rot t e r dam wijst op het voorbeej,J van de Rotterdamsche afdeeling der
Holl Maatscbappij voor fraaije kunsten, die, na een tooneelvoorstelling in
een harer vergadcringen gegeven. de voornaamste acteurs en actrices aan een
souper noodib'tle. Daardoor zijn punten van aanraking ontstaan tusschen de
tooneelspelers en mannen van ontwikkelillg, welke l:eil"er niet zonder invloed
zijn gebleveu.
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De heer Duparc (Leeuwarden) meent dat men over 't algemeen niet
toegevend genoeg is voor de Tooneelwereld. Men beweegt zich hier in een
vicieusen cirkel; doordat de maatschappij hen uitstoot, moeten zij weI een
wereld a part vonnen. Dit is altijd zoo geweest. Bovendien bet vcortdurend
te samen reizen en trekken, de bijzondere toestanden en verboudingen waarin
zij tot elkander tengcvo!ge van dit alles geraken, mogen niet uit bet oog
worden verloren. Gevo!g en oorzaak zijn hier moeielijk uiteen te bouden.
De toonee1spelers zelven zijn zoo d9Qrdrongen van bet discrediet waarin zij
staan, dat velen bunner buiverig zijn om hunne kinderen in bun vak op te
leiden. Veel zal bier aan den tijd moeten worden overgelaten, maar ook
bet Tooneelverbond kan zijn invloed ten goede bier doen gelden, door de
tooneelspelers tot zicb te trekken.
's Gravenbage wijst op betgeen deze afdeeling gedaan beeft; ook daar
is men na a/loop van eene Vergadering, waarbij de artisten van den Schouw·
burg bunne medewerking badden verleend, gezellig met ben bijeen geb!even.
De tooneelspe1ers zelven bebben bet echter ook voor een goed dee! in bun
hand om den toestand te veranrleren en bet bestaande vooroordeel te breken.
De beer J a cob son ('s Gravenbage) berbaalt betgeen hij op het letterkundig congres te Maastricbt gezegd beeft omtrent de verbetering, die gebracht
moet worden in de wijze waarop de stukken worden ingestudeerd, Wanneer
men wi! leeren wat tooneelspelen is, moet men zich tot Franl.:rijk wenden.
Daar is bij iedere goede troep de vaste gewoonte om zeer veel te repeteeren; de auteur woont die· repetitil!n steeds bij; op bet umundgffeckl"
maken van een stuk, op de wijze van uitvoering en de mise en scme oefent
bovendien ieder lid van een geze1schap zijn invloed uit. Het gevolg is wederkeerig goed. De tbeorie, door den r.cbrijver vertegenwoordigd, en de
praktijk, vertegenwoordigd door de acteurs, wilen elkander aan. Bij ons
is bet bijwonen van eene repetitie door den schrijver een onbekende
zaak; toch zou dat van veel invloed kunnen zijn op de ontwikkeling
van den tooneelspe1er. Spr. beeft eens in een gezellige bijeenkomst naast
een van onze voornaamste acteurs gezeten, die bj!m verklaarde dat dit in
zijn 22jarigen kunstcnaarsloopbaan de eerste maal was dat hij in een kring
van letterkundigen en kunstvrienden werd opgenomen I
De Voorzitter moet de bewering Van den beer Jacobson, dat een
schrijver bij ODS niet wordt toegelaten bij de repetitien van zijn stuk, uit
eigen ervaring tegensprekell. Maar, toegelaten of niet - het resultaat is
tamelijk betzelfde. Men luistert weinig naar de aanmerkingen die gewaakt worden
of men begrijpt ze niet.
Z w 0 II e meent, dat wanneer een acteur altijd konde optreden in goede
stukken, dit veredelend op bern ZOli werken. Maar zoo iets kan niet zonder
geldelijke ondersteuning. Wij bebben sedert eenigen tijd aan het Departement
van Binnenlandsche Zaken eene afdeeling voor scboone kunsten, aan wier
boofd een man is geplaatst die bet weI meent met de kunst. lou daar de
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Tooneelspeelkunst ook niet bij opgenomen mogen worden, en heeft deze
niet, zoo goed als de andere vakken van kunst, recht op ondersteuning?
Wellicht zou door het Tooneelverbond een poging gedaan kunnen worden om
den Staat te bewegen, toezicht te honden op het tooneel en dit te steunen.
De Voorzitter verheugt er zich in, dat het hooghartig woord ·Kunst
is geen regeeringszaak" heeft afgedaan, maar zou toch in dit geval, op de
wijze als Lwolle verlangt, ongaame den Staat ter hulp roepen. In de eerste
plaats hebben wij te zorgen voor beschaving en ontwikkeling van de tegenwoordige en toekomstige tooneelspelers.
De heer B I 0 e m be r g e n meent dat het antwoord op de drie gestelde
vraagpunten samenhangt met de vraag: wie exploiteert onze Schouwburgen?
Het antwoord is: Directeurs, die er eenvoudig een geldquaestie van maken.
Een groote verbetering zou het zijn, wanneer wij althans een tooneel hadden,
een theatre mo~le, waarbij die vraag op den achtergrond zou treden. Zoo
heeft men het voor twee jaren te Amsterda'll gewild; maar men is teen
afgestuit op de dubbeltjesquaestie, die door het gemeentebestuur van de hoofdslad werd vooropgesteld, Aileen door aan een Vereeniging van mannen, die op
de hoogte van de zaak zijn, concessie te verleenen tot het bespden van den
Schouwburg, kan men iets goeds verkrijgen. Konden wij het zoover brengen ,
dan was de vraag opgelost: waar moeten wij heen met de leerlingen van de
Tooneelschool? en tevens die andere vraag beantwoord: hoe moeten wij den
tooneelspelersstand opheffen? Zou het niet op den weg van het Tooneelverbond
liggen om, als het contract van de teg~nwoonlige pachters van den Amsterdamschen Schouwburg zal geeindigd zijn, het vr0e scre dectkbeeld weer op te vatten ?
De Voorzitter meent het debat over dit punt aldu, te kunnen resumeeren :
Het discrediet, waarin de tooneelspelers staan, hebben zij in de voomaam ste
plaats aan zich zelven te wijten, maar toch het is een fout, wanneer men
wat aan den enkelt'n tooneelspeler ontbreekt, op den geheelen stand wii
wreken. Beschaaf en ontwikkel den tooneelspeler, zooals de Tooneelschool
het doet, en de vooringenomenheid zal allengs wijken.
lIet laatste vraagpunt luidt:
Het repertoire der bcstaande tooncelgczclschappe n
laat over 't algemeen veel te wenschen over. Dit is
te wijten zoowel aan den gebrekkigen smaak van
tooneelbesturen en publiek, alsook daaraan dat de
tooneelbesturen de gelegenheid missen om zich op
de hoogte te stell en van aile uitgegeven en onuitgegeven stukken en hun meerdere of mindere verdiensten ernstig te onderzoeken. Op welke wijzc k an het
Tooneelverbond, behalve door het bewerke n van oude
stukken, zijn invloed doen gelden tot verbetering
van het repertoire der bestaande schouwburgen?
Dordrecht meent dat het eenige middel om het repertoire te verbeteren
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is. dat men zelf het bestuur van een schouwburg in handen krijgt. Zou
echter Diet door het Tooneelverbond iemand kunnen worden aangewezen. die
de tooneelbesturen wilde voorlichten bij de keuze van stukken?
's Gravenhage acht het publiek de hoofdschuldige. Stukken als de
De Thee Weezen waarbij een beroep op het grof zinneJijke wordt gedaan,
en waarin tooneelen voorkomen, die gelijke walging moeten wekken als het
tafereel in een slachterij, vinden, zoowel hier te lande als elders, grooten
bijval. Dat is een verontschuldiging voor de tooneelbesturen. Wij kunnen
Diet gratis onze adviezen aan de Directie aanbieden of als aalmoezen gaan
uitreiken. Het Tooneelverbond za I hier weinig directen invll)ed kunnen uitoefenen.
Rotterdam beweert dat men bij de meeste Tooneelgezelschappen Diet
zeer gesteld is op de voorlichting van de schrijvers. Maar deze zijn dan ook
bij ons Diet zoo op de hoogte van de techniek van het tooneel en de eischen
van de tooneelspeelkunst, als dit bij de Fransche auteurs het geval is, die
voor en ook bijkans in den Schouwburg leven. Zoo vergete men ook Diet
dat ons pubJiek te klein is dan dat een stuk weken en maanden· achtereen
kan gegeven worden. Naarmate het aantal stukken, dat gedurende een sai·
wen gegeven moet worden, grooter is, zal het aantal repetitien, dat aan
elk stuk kan worden bestee<I, kleiner zijn. Subsidien tot verbetering van
het repertoire acht Rotterdam Diet wenschelijk. Het uitstekend gehalte van
het repertoire van een TMiitre Fra1t,ais is minder het gevolg van de subsidie,
die het geniet. dan wei van de traditie, die dezen Schouwburg noopt enkel
degelijke stukken te geven. Te Rotterdam waar de tooneelgezelschappen
geen subsidie geDieten, is het repertoire zeker niet minder, maar eer beter ,
dan in den Haag waar men wei subsidie geniet.
De Voorzizter resumeert als slotsom van het besprokene: het repertoire
moet in de eerste p!:l.ats verbeterd worden door het publiek, maar in de
tweede plaats door eene hoogere beschaving en ontwikkeling van den tooneel·
speier, waarvoor de Tooneelschool den weg opent.
Nadat RoUerdam, s Gravenhage, Amsterdam en Dordrech t
achlereenvolgens den wensch hebhen Ie kennen gegeven om de volgende
Algemeene Vergadering in haar midden Ie mogen ontvangen wordt met 22
van de 40 stemmen Rotterdam als plaats van bijeenkomst aangewezen.,
De Voorzi tt er zegt dank aan de afdeeling Leeuwarden voor de ontvangst,
die xij deze Vergadering heeft bereid, zoowel als aan het dagelijksch bestuur
der gemeente, die, zijne sympathie toonde door de monumenteele raadzaal ten
gebrnike af Ie staan, en sluit de Vergadering met den wensch, dat voor het
Tooneelverbond 1876 in dezelfde verhouding mage staan tot 1875 als dit
jaar tot xijn voorganger.

Namms llet lioofdbesttmr;
De Secrelaris,

J. N. VAN HALL.
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Het manuscript van een nieuw blijspel van M u 1tat u 1i wordt
in October verwacht.
ANTWERPEN. - Wij zijn op het cinde van September; binnen
weinige dagen heeft de heropening van het Nationaal Tooneel plaats
en nog weten wij niets van de wijze, waarop het den heer bestierder zal gelieven zijne onderneming voortaan te leiden.
Hier, zoowel als in andere steden van Belgic, hebb:!n de schouwburg-directeurs de gewoonte jaarlijks, v66r de heropening van het
saizoen, eene circulaire aan de abonnenten te zen den met de lijst
hunner tooneelisten en de voornaamste stukken, welke zij plan
hebben op te voeren. De heer Driessens matigt zich het recht
aan van die alleszins heusche handelwijze af te wijken. Zijne
circulaire gewaardigt zich niet den abonnenten en gewone bezoekers
iets anders dan de prijzen der plaatsen en enkele onbeduidende
bijzonderheden, ware gemeenplaatsen, te berichten.
Zeer waarschijnlijk Z3.1 de heer bestierder tot zich zelven gezegd
hebben, dat het met een publiek, zoo toegevend en licht bevredigd
als het Antwerpsche, volstrekt onnoodig is zooveel complimenten
te maken, te meer daar hij dezelfde artisten als vroeger heeft en
niet voornemens is van gedragslijn te veranderen.
Wij mogen derhalve er ons aan verwachten dezen winter nogmaals
d..:zelfde versleten stukken door dezelfde acteurs te zien opvoeren.
Dat vertalingen, slechte vertalingen van oude monsterdrama·s
daarbij schering en inslag zijn, hoef ik u niet meer te zeggen.
Naar men verzekert, zou de heer Driessens voornemens zijn
wekelijks met zijn troep een paar vertooningen te Brussel en elders
in Belgie, ze1fs in Holland te gevcn. Ik meen, dat zijn lastkohier
hem zulks nadrukkelijk verbiedt.
Ret koddigste van de zaak is, dat ons Nationaal tooneel het
eenige in Belgie is, waarb~j een zoogenaamde Commissie van
Toezicht fungeert. 't Is waar ook, die Commissie heeft tot hiertoe
zoo weinig invloed op den gang der zaken uitgeoefend, zoo weinig
teeken van leven gegeven, dat het is alsof zij heel niet bestond.
SIGNORE.
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Overdmk Ned. Tooneel 1875/76 W. 2.

JAARVERSLAG

VAN HET NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND
OVER

1874/1875.

Terwijl het maatsch.'1ppelijk jaar van het Tooneelverbond, waarover wij U
heden verslag uitbrengen, met 497 leden aanving, treden wij het jaar
1875/1876 in met 791 leden, verdeeld over 13 afdeelingen. I) De afdee1ing
's Hertogenbosch werd in den loop van het jaar, de afdee1ing Gouda eersl
onlangs opgericht.
Die aanzienlijke aanwas van leden in het jaar waarin de lang verwachtte
Toonee1school werd geopend, mag zeker gelden als een bewijs van instemming
met het belangrijk werk dat het Tooneelverbond ondernam. Nog schitterender
echter was de voldoening. die bet Verbond smaakte, toen in den aanvang
van Januari Z. M. de Koning de aanzienlijke som van f 5000 ter beschiklc.ing van
het Hoofdbestuur stelde, om die, op de wijze welke het 'tgeschiktst oordeelen
rou, aan te wenden tot bevordering van den bloei van het Nederlandsch
Tooneel.
Deze vorstelijke gift, gevoegd bij de subsidie ons door de Maatschappij
tot Nut van 't Aigemeen geschonken, strekt der Tooneelschool tot krachtigen
steun en het Bestuur ten prikkel om op den ingeslagen weg onverdroten
voort te gaan.
Intusschen mag niet nit het oog worden verloren dat de subsidie van het
Nut ons dit jaar voor Mt laatst wordt verstrekt, en dat deze maatschappij
zich aan hare in 1872 gedane toezegging tot het verleenen eener subsidie van
f 10,000 alleen dan nog gebonden rekent. wanneer v66r 1 Juni 1876 de
I) Rotterdam
Amsterdam
Leeuwarden
',Gravenhage

IIiO leden.
14S
2 Donateurs.
liS
68
1 Dunatelll'.
Utrecht
48
1
Dordrcehl
88
" Hertogenboaeh SO

Goriochem
Deventer

Gent
Zwolle
Antwerpen
Gouda
Aigemecne leden.

37 leden.

27
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2

2
toekomst der School financieel verzekerd blijkt. Het zal derhalve dringend
noodig zijn dat wij ons voor volgende jaren een krachtigen financieelen steun
verzekeren, hetzij dan door bijdragen van particulieren, hetzij door onder·
steuning van Staat of Stad.
Dat de Too nee I s c h 0 0 I dien steun allezins verdient, moge blijken uit de
volgende mededeelingen, welke wij in hoofdzaak aan het Verslag der Com·
missie van beheer en toezicht on tleen en :
Zoodra de schoollokalen, bij welker inrichting de Commissie, in overleg
met den Directeur, de grootst mogelijke eenvoudigheid heeft betracht zonder
aan de doelmatigheid iets te kort te doen, in behoorlijke orde waren ge·
bracht, is de cursus, na het examen van toelating dat den x6ea November
plaats had, geopend.
Van de Maatscbappij tot Nut van 't Algemeen werden twee leerlingen
(een jongen en een meisje) overgenomen, terwijl vijf anderen (meisjes), na
afgelegd elCamen, op de School werden toegelaten. Twee van deze laatsten
moesten in den loop van den cursus worden weggezonden, de eene wegens
acbteloosheid en onvatbaarheid, de andere wegens ruwheid en onreinheid.
Al was de graad van ontwikkeling niet voor aile leerlingen gelijk , zoowel
de leeftijd als het bevattingsvermogen der jongelieden eischten voor allen,
van den aanvang af, eenzel fde en strenger metbodisch onderwijs dan tot
dusver hun dee) was geweest. De leeraren deelden deze opvatting en waren
volkomen bereid de meerdere moeite, verbonden aan de plaatsing in dezelfde
klasse van in kennis en ontwikkeling niet gelijkstaande leerlingen op zich te
nemen. Het klein aantal leerlingen was mede oorzaak dat van deze regeling
geen nadeel werd ondervonden. Dat zij ten slotte gunstig moest werken was
te voorzien; de drie leerlingen toch, die ook gedurende het tweede schooljaar
nog in de XII klasse blijven, zullen meer vrucht hebbeIi van het onderwijs in
die kJasse. terwijl de 28 klasse nu bezet kan worden door de beide leer·
lingen, welke het Nut aan ons overdroeg, en die het vorige jaar hunne
medescholieren vooruit, de beginselen van enkele vakken door herhaling
beter zijn Meester geworden.
Het oordeel van den Directeur en de leeraren over de vOl'deringen en het
gedrag der leerlingen is over 't algemeen gunstig. Tach mag het niet verzwegen
worden, dat de kinderen nog te veel behooren tot eene klasse der Maatschappij, die in den regel eene hoogere opleiding, als de Tooneelschool be·
doelt, niet genoeg op prijs stell. Vandaar dat niet altijd de noodige zorg
aan het opgegeven werk tehuis wordt besteed en dat de goede invloed door
den beleefden en vriendelijken toon oJ sckool uitgeoefend so,ns door de
manieren en den toon die in de huisgezinnen heerscht word verzwakl.
De aanleg en de gesc:liktheid der leerlingen bleken vooral uit de proeven
in voordracht, welke door hen o. a. bij gelegenheid aan het overgangs examen,
onder de leiding van de hoogst verdienstelijke kunstenares Mevr. Kleine·
Gartman, werden gegeven.
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Terwijl de Commissie met vreugde den buitengewonen ijver dezer begaafde
vrouw vermeldt, die ook buiten de bepaalde lesnren hare zorgen aan de
leerlingen wijdde, acht zij zich tevens gelukkig evenzeer lof te kunnen toe·
brengen aan het gehaJte van het onderwijs der ovenge leeraren I) en aan
den ijver, de lust en den tact waarmede zij werkzaam waren. Ook in den
Directeur, den heer Rennefeld, werd ste!1ig een zeer goedc keuze gedMn.
Bijgestaan door zijne verdienstelijke echtgenoote wijdde hij niet alleen zijnc
zorgen aan het onderwijs, maar Irachtte hij tevens door beschaafden en vrien.
delijken omgang invloed uit Ie oefenen op de algemeene ontwikkeling der
kinderen.
Tot hiertoe over de Tooneelschool.
Aan de besluiten der vorige Aigemeene Vergarlering werd door het 1loofd·
bestuur uitvoering gegeven, door het indienen van een adres aan de Hooge
Regeering, waarin, onder uiteenzetting van onze denkbeelden o;ntrent dit
punt, op eene regeling van het drama tisch sch rij ve rs rech t wordt
aangedrougeu.
Voorts hebben zich op uitnoodie\ing van het Hoofdbestuur twee Com m i s·
sil!n gevormd: de eerste voor de beoordeeling van de tooneelstukken, welke
voor de driejaarJijksche medaille in aanmerking kunnen komen (bestaande nit
de hh. Prof. J. G. de Hoop Scheffer, J. A Alberdin~k Thijm,
Dr. Max Rooses, A. C. Loffelt en F. C. de llrieder); de tweede,
als Centrale Commissie voor het onderzoek van oude stukken, welke voor
het tooneel geschikt gemaakt kunnen worden (bestaande uit de hh. A. C.
Loffelt, D. F. van Heyst en J. II. ROssing).
Het Tijdschrift werd dit jaar voor het eerst uitgegeven in 12 afleve·
ringen, die elkander gedurende het tooneelsaizoen om de 14 dagen opvolgden.
Gaame lOuden wij aan het orgaan van het Verbond uithreiding geven, ten
einde er ook opstellen van eenigen meerderen omvang in op Ie kunnen
nemen, doch de aanzienlijke kosten, welke hiervan het gevolg zouden zijn ,
maken dit ondoenlijk.
Van de afdeelingen hebben de meesten in meerdere of mindere mate
trachten merle te werken tot bereiking van het doe! onzer Maatschappij
In de Amsterdamsche afdeeling werd in den loop van den winter
voor de Ieden met hunne dames eene tooneeivoorsteIling gegeven. waarbij de
Rotterdamsche Schouwburgvereeniging optrad. In eene der afdeelingsvergaderingen werd de Krusemans-quaestie tot een punt van debat gemaakt 2).
V oor het overige heerschte in deze afdeeling weinig leven; niettegenstaande
de opening der TooneelschooI in de hoofdstad, groeide het ledental weinig aan.
Amsterdam. moest het dan ook aanzien, dat eene afdeeling, die een vong
jaar nog tot de kleinste behoorde, baar in weinig wekell hoven het hoof,l
1) De bh. Brals, Delfo8, Nout, Mattern en T,ucb.
2) Zie Ned"l. Tooneel, 4e Jaarg. hlz. 76.
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groeide. Rotterdam heeft getoond wat een ijverig bestuur, met goeden
wil bezield, vermag. Nadat den [4en December [874 eene verandering in
let afdeelingshestuur had plaats gegrepen, steeg het aantal leden weldra van
50 tot [50. Eene commissie uit de afdeeling heeft zich in den loop van
het jaar onledig gehouden met het onderzoek van een utal oudere en
nieuwere stukken ten einde te constateeren of, en op welke wijze, deze nog
voor het tegenwoordig tooneel te gebruiken waren. Oit onderzoek strekte
zich uit over 5 stukken van Kotzebue, [ van Iffland, [ van Ziegler
(aile zeven uit de bibliotheek van den Rotterdamschen Schouwburg), 2 van
Sheridan Knowles, [ van Gautier, [ van Meilhac en Halevy en
[ van S c rib e en Leg 0 u v e. lIet resultaat was echter weinig bevredigend;
geen van die stukken (meende de Commissie) bleek voor het hedendaagsch
tooneel geschikt of eene oiUwerking te verdienen. De opmerkingen in een
der afdeelingsvergaderingen geuit over het g'!brekkig de~oratief onzer schouw.
burgen vonden weerklank; in de vergadering dee aandeelbouders van den
grooten Schouwburg weed namelijk op voorstel van den ijverigen Voorzitter
W. S. Burger tot verbetering van het decoratief van dien schouwburg
besloten. In den aanstaanden winter hoopt men door middel van een of
meer dramaturgische voordrachten, met gelegenheid tot debat, de belang.
stelling in het Tooneelverbond bij leden en stadgenooten op te wekken.
Lee u war den blijft met haar I 13 leden eene eervolle plaats onder de
afdeelingen innemen. Den [Sen April werd door de Vereenigde Tooneelisten uit
Alnsterdam voor de leden der afdeeling eene voorstelling gegeven van het
treurspel SajJo van G r i 11 par z e r (vertaald door N. Don k e r) waarbij
Mevr. KI e i n e in de titelrol welverdiende lauweren oogstte.
's G r a v en hag e mag zeker tot de meest werkzame afdeelingen gerekend
worden. In twee verschillende vergaderingen werden debatten gevoerd over
de vertooning van .Gijsbrecht van Arnstein op het Haagsch tooneel, en over
die van .de Speier" van Iffiand. Aan de gedachtenwisseling werd o. a. deel·
genomen door eenige leden van het I1aagsche tooneelgezelschap, die deze
gelegenheid aangrepen om hunne opvatting van rol tegen de dalromtr ent gemaakte bedenkingen te verdedigen. Eene andere bijeenkomst deed de leden
kennis maken met van Zeggelens nieuwe vertaling van Tartuffi, waarvan eenige
artisten van den Haa,.O'SChen Schouwburg welwillend, de lezing hadden op zich
genomen. Deze proeve van zoogenaamde .kcturu de lover". zooals die te
Parijs aan het Theatre Fran<;ais plaats hebben, slaagde vrij weI. De kunst
van kUn, door Samson het groote geheim van den to()neelspeler genoemd.
wordt hier ter laude bijna niet beoefend; met het oo~ daarop achten wij de
proef, door de Haagsche afdeeling genomen. de belangstelling en navolging
ook van andere afdeelingen overwaard. Het bestuur der Jla:lgsche afdeeling
achtte het van zijn plicht de aandacht van het gemeentebestuur te vestigen
op dl'n toestand van verval, waarin het Hollandsch tooneel in de residentie
verkeert. Ten gevolge van eene samenspreking van het Gemeentebe~tuur met
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eene Commissie uit hd bestuur der afdee1ing is vour het concessiejaar 1876/77
een zoogenaamd .Cahier des charges et avantages" samengesteld. waarop
het afdeelingsbestuur vooraf is gehoord. Einde!ijk werden door de afdee·
ling voorbereidende maatregelen genom en om een 13jarig meisje. dat veel
aanleg toont voor het tooneel, op de Tooneelschool te plaatsen. Men 'hoopt
hiervoor op de noodige geldelijke ondersteuning.
De U t r e c h t s c h e afdeeling onthaalde de leden met hunne dames op
eene lezing van Dr. A. Pierson .Over het KODiische". Twee tooneelvoor·
stellingen werden onder het patronaat der afdeeling gegeven. de eene door
de Rotterdamsche Schouwburg·Vereeniging. de andere door het gezelschap van
den Amsterdamschen Stads-Schouwburg.
De afdeeling Do r d r e c h t zette hare pogingen ter bevordering van het
doel van het Verbond voort. Door hare bemoeiingen werd in het Stedelijk
Dagblad een degelijke en onpartijdige critiek der tooneelvoorstellingen geleverd. Door het gezelschap van den Amsterdamschen Stads-Schouwburg werd
eene tooneelvoorstelling gegeven, waarbij de leden vlijen toegang hadden en
twee door het afdeelingsbestuur uitgekozen stukken (Teruggekeerd van K ell e r
en de (}udt Doos van Z u Put lit z) werden opgevoerd.
De G en t s c h e afdeeling schonk aan de Ledebergsche afdeeling van het
Willemsfonds een verguldeu medaille, om in een prijskamp van Nederlandsche
dec1amatie te "orden uitgereikt als prijs voor de beste uitspraak. De afdeeling is voomemeus om, wanneer Stad of Staat haar willen ondersteunen, een
prijskamp uit te schrijven voor een werk over de vereischten van een toonee1stuk.
Van de overige afdee1ingen vah niets bijzonders mee te deelen.
lIier eindigt ons overzicht van de werkzaamheden van het Tooneelverbond.
Met voldoening zien wij op het afgeloopen jaar terug. De voortdurende vermeerdering van het aantal leden, de aanvankelijk guustige resultaten van
het onderwijs op de Tooneelschool, de vorstelijke ondersteuning aan die
school geschonken, de steeds kJimmende belangstelling in al wat het Nederlandsch toonee! betreft - dat alles verdiellt dankbare vermelding.
Doch men meene niet met .voldoening" en .dankbaarheid" aileen te kunnen
volstaan. Hoe verder men komt. hoe meer er te doen valt; hoe emstiger
krachtsinspanning er wordt vereischt om datgene, wat met zooveel moeite
werd tot stand gebracht, ook in stand te houden en allengs lIit te breidcn.
Met dit opgewekt Ic\"cu moet dus verdubbelde werkzaamheid gepaard gaan
_ verdubbelde werkzaamheid van het Hoofdbestuur en van de besturen der
afdeelingeu, verdllbbelde werkzaamheid ook van ieder lid, die zich met over·
tuiging bij ons Verboud heeft aangesloten.
Aileen onder die voorwaarde hebben wij het Techt de toekomst vertrouwend
tegemoet te gaan

Namens het Hoofdbestuur:
De Stcretaris,

J.

N. VAN HALL.
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October 1875 in de Raadzaal te Leeuwarden.

Tegenwoordig van het Hoofdbestuur:
H. J. S chi m mel (Voorzitter), lIlr. J. N. van H a II (Secretaris;,
Dr B. J. Stokvis (penningmeester), W. J. Hofdijk, Mr. Julius
Vuylsteke en Mr. A. Bloembergen Ez.
Vertegenwoordigd zijn de afdeelingen:
Rotterdam, 8 stemmen door P. H a v e r k 0 r n van R ij sew ij k.
Amsterdam, 8 stemmen door J. Eli asH a c k e.
ileuwardm; 66temmen door F. J. van der Veen, Vogel en van
B 0 e 1 ens van E y sin g a.
's Gravmhage, 4 stemmendoor Mr. A. Wm. J aco bson en Mr. J. E Banelt.
Utrecht, 3 stemmen door Mr. J. E. van Sioterdijck.
Dordrecht, 2 stemmen door A C. L 0 f f e I t.
Gorinc1um, 2 stemmen door Mr. C. J. van Mar I e.
's Hertogmbosch, 2 stemmen door Ds. R 0 1<l a nus.
Dezenter. 2 stemmen door C. W. Mar gad ant.
Gmt, 2 stemmen door Mr. J u I ius V u Y1st eke.
Zwolle, I stem door J. E. Slingervoet Ramondt.
te samen uitbrengende 40 stemmen.
De Voorzitter:

M ijne Heeren I
Bij de opening van de vierde Algemeene Vergadering van het Tooneelverbond mocht ik er op wijzen, dat ons Verbond van lieverlede beter gekend
en gewaardeerd en dat ons hoofddoel: de vestiging eener Tooneelschool,
steeds meer en meer werd genaderd.
Die woorden zijn in allen deele in het afgeloopen jaar bevestigd.
Het aantal onzer leden is bijna verdubbeld; de Tooneelschool is geopend
en belooft rijke vrucht. Dat wij die school niet aileen kunnen openen, maar
ook op den breeden grondslag vestigen, welke wij voor de verwezendlijking
oDler wenschen noodig keurden, hebben wij in de eerste plaats te danken
aan onzen Koning, die met Vorstelijke mildheid ons een subsidie verleende,
en ook daarin bewees dat Hem alles ter harte gaat wat de ontwikkeling van
zijn volk bevorderlijk kan zijn.
Hem zij bij deze nogmaals daarvoor dank en hulde gebracht!
Maar. Mijne Heeren! wij hebben nog kracbtig te strijden eer wij een
algeheele overwinning hebben behaald. Wij hebben te kampen tegen de
onverschilligheid van zoo velen, die een verheffing van het Nationaal Tooneel
weinig achten of, zoo ze daaraan al eenige waarde toekennen, toch het
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lidmaatscbap van ons verbond niet begeeren, omdat bet geen dadelijk voordeel of genot verleent; wij hebben bovendien te kampen tegen partijzucht en
vooroordeel van de zijde van hen, die eigentlijk bet eerst naast ons behoorden
te staan, en ons krachtig te steunen. Wij hebben tocb uit de rijen onzer
tooneelspelcrs, zelfs onzer letterkundigen, stemmen hooren 6pgaan, welke
bet door ons beoogde hoofddoel: de verheffing van den tooneelspeler en
diens ontwikkeling door algemeene en vakstudie, veroordeelen, als overbodig,
zelfs als nadeelig, en door die uitspraak bewijzen, dat zij bet oog moedwillig
sluiten voor eene waarheid, welke zich den minst bekende met onze tooneeltoestanden met onweerstaanbare kracht als opdringt.
Hoe lang die strijd eehter nag dure, hoe heltig die oak worde, wij zullen
hem niet sehromen; wij zullen stil en bedaard, zander opbef, maar daarom
niet minder kraebtig, voortgaan als mannen, die wetm wat zij willett en
willm wat zij U'eten en dan oak geen oogenblik twijfelen aan de uitkomst.
Het laatste doen we zeker r,ugEns minder dnn hier, waar wij ons door de
Afgevaardigden van zoo menige Afdeeling uit aile oorden van Nederland
omringd zien, waar wij de gastvrijheid genieten eener Afdeeling, welke
bewijzen geeft van rijke levenskraeht en alzoo van levendige sympatbie voor
het doel van ons VerLond; eene sympathie, te eerbiedwaardiger naar mate
ze meer belangeloos is. Leeuwarden tach, de sehoone hoofdplaats eener
Provineie, welke door tal van eeuwen heen, de nobelste aspiraties met de
besten onzer gemeen had, bezit zelve geen zelfstandig tooneel!
Moge ook deze Vergadering getuigen van ons nuttig en tevens eendrachtig
streven -- met dezen wenseh heb ik de eer deze Vijfde A1gemeene Vergadering
van het Nederlandseh Tooneelverbond te openen.
De Seeretaris leest het Verslag over 1874/1875.
Lee u war den brengt rapport uit omtrent de R eke n in g. die door
haar is nagegaan en in orde bevonden, en stelt voor deze goed te keuren.
De heer van E y sin g a zou gaame in 't vervclg de Rekening in haar
geheel op de Punten van Beschr. medegedeeld willen zien.
De Pen n in g m e est e r, de rechtmatigheid van dezen wensch erkennende,
zegt dat het eehter aileen dan mogelijk zal zijn daaraan te voldoen, wanneer
de afdeelingen allen daartoe willen medewerken, door het '/5 aan de algemeene kas tijdig over Ie maken. Tot ntt toe waren er, op het oogenblik
dat de Punten van be,(l: l ijving worden afgedrukt steeds een of meer afdeelingen in gelJreke am het versehttldigde te voldoen, 2000at de Rekening
niet kon worden afgesloten.
De R eke n i n g wordt bierop, onder dankbetuiging aan den Penning.
meester. go e d g e 1; e u rd.
Bij de Beg roo tin g voor 1875/1876 komt ter sprake een voorstel van
bet Hoofdbestuur am niet aileen de frankeerkvstm van het Tijdschrift ad 24
cents per lid, naar de volle 'lI(1'zendi,lgs;'osten ad 31 cents voortaan aan de
afdeelingen in rekening te brengen.

8
G 0 u d a (niet vertegenwoordigd) heeft zich bij missive tegen dit voorstel
verklaard; deze afdeeling meent dat de algemeene kas die reeds 3/. van de
contributie tot zich neemt, deze kosten behoort te dragen.
Ook '5 G r a v e n hag e spreekt in dien geest.
De Pen n in g me est e r wijst er op dat, sedert de opening der Tooneel·
school, het Tijdschrift bijzaak is geworden; de financieele krachten van
het Verbond moeten gespaard blijven voor de Tooneelschool, die telken
jare grootere geldelijke offers zal gaan eischen. Men late zich dan ook niet
verblinden door het vrij aanzienlijk batig saldo, dat op de begrooting voor·
komt; dit zal ten volle benoodigd zijn in het jaar 1876/77, wanneer de subsidie van het Nut ophoudt. Bovendien geene afdeeling wordt gedwongen tot
betaling van die verzendingskosten; gevoelt men er zich door bezwaard, dan
heeft men slecht den wensch te kennen te geven om het Tijdschrift per hoek.
verkoopersgelegenheid te ontvangen.
Het voorstel van het Hoofdbestuur wordt hierop bij acclamatie a a n g e·
nomen.
Bij den post betreffende het T ij d 5 C h r i f t doet '5 G r a v en hag e het
voorstel om het Tijdschrift voortaan niet meer uit te geven in 12 alleveringen
gedurende het tooneelsaizoen, maar weder terug te keeren tot den vroegeren
vonn, toen er vier alleveringen '5 jaars verschenen. Sedert de uitgaaf in
aIIeveringen van slechts een vel geschiedt, heeft het Tijdschrift in gehalte
verloren. men wil actucel zijn en neemt schier uitsluitend tooneelcritiek op,
terwijl er voor degeJijke studien geen plaats is. Die actualiteit is echter,
naar het oordeel van '5 G r a V en hag e, onnoodig, daar zorgen tegenwoordig
de voomaamste Dagbladen voldoende voor. maar in een orgaan van het
Tooneelverbond verIangt men iets meer. Waarom zoekt men in het Tijdschrift te vergeefs naar bijdragen van de gevierde letterkundigen, die in het
Hoofdbestuur zetelen?
De Sec ret a r is zegt dat deze quaestie in de eerste plaats een geldquaestie is. Om leden te winnen en te behouden, vooral in de kleinere
plaatsen. moet men blijven voortgaan met hun het Tijdschrift kosteloos te
verstrekken. Wi! men, zooals '5 Gravenhage verlangt, vier alleveringen
'5 jaars, dan zal elke aIIevering toch niet meer dan 40 11 50 blodzijden kunnen bevatten, en zal men, wanneer men althans, behalve grootere opstellen,
zij 't dan ook geen eigenlijke tooneelcritiek, toch een overzicht wil geven van
hetgeen er in de tooneelwereld voorvalt, zeker ruimte te kort komen. Aan
een uitbreiding van het Tijdscbrift tot 20 of meer vel valt, met het oog op
de kosten, niet te denken. Hoe gaame Spr., als Redacteur, verhetering en
uitbreiding zou wenschen - hij acht het in de tegenwoordige omstandigheden
niet mogelijk dien wensch te vervullen.
Rot t e r dam en de heer V 0 gel uit Leeuwardell ondersteunen het
voorstel - '5 Gravenhage.
De Pen n i n g m e est e r meent dat men zich de vraag zoo moet stell en :

wenscht men in het Tijdschrift te vinden toonetkriiUk of wtltnscluzpptlijkt
opstellen ? In het eerste geval dient men den tegenwcordigen vorm te behouden, in bet Jaatste het voorstel - 's Gravenh age bij te treden. Een ding
sta echter vast: er kan geen geld meer aan het Tijdschrift besteed worden
dan tot nu toe geschiedt. De Tooneelschool - Spr. wees er reeds op eischt jaarlijks grooter offers.
A m s t e r dam is tegen het voorstel. De toonee1critiek in de Dagbladen
maakt die in het Ti;dschrift niet overbodig; de eerste is uitsluitend lokaal,
het Tijdschrift geeft gelegenheid om de zaak meer van verschillende zijden
te zien en te bespreken.
G 0 r inc hem wijst op art. 2 f. der wet. De. bevordering van eell degelijke
tooneelcritiek" kan het best door het Tijdschrift geschieden.
De heer Ban c k stelt voor de zaak thans niet te beslissen maar he t
Hoofdbestuur uit te noodigen over de inrichting van
he t 1'ij d s c h ri f t z ij neg e d a c h ten tel ate n g a a n end a a rover op de volgende Algemeene Vergadering te rapporteeren
Dit wordt met algemeene stemmen a a n g e nom e n; het voorstel 's Gravenhage komt hierdoor te vervallen.
Nadat de Pen n in g me est e r heeft medegedeeld dat hij voomemens
is voortaan in Janllari of Febntari aan de afdeelingen eene kwitantie te
zenden voor het door haar verschuldigde bedrag, berekend naar het aantal
leden die het Tijdschrift hebben ontvangen - wordt de Beg roo tin g
goedgekeurd.
Bij de Begrooting voor de Tooneelschool declt de V 0 0 r zit t e r mede
dat de renten van het legaat groot f 1000 van Dr. Hacke van Mijnden zuHen
worden aangewend ten behoeve van de Bibliotheek der Tooneelschool.
Aan de orde is thans de behandeling der verschillende v r a a g pun ten.
Ret eerste vraagpunt luidt:
Veelbelovende leerlingen bezoeken de 1'ooneelschool
Wat zal hun toekomst zijn na het doorloopen van al1e
klassen en het verla ten der school? ligt het op den
weg van het Tooneelverbond hen te blijven steunen
en, zoo ja, op welke wijze?
De Pen n i n g m e est e r (tevens lid van de Commissie vc.or de T ooneelschool) is van oordee! dat de sympathie. welke het Toonee1verbond tot dusver
vall enkele tooneelgezelschappen ondervindt, niet van dien aard is, dat men
er zeker van zijn kan dat de leerlingen der Tooneelschool, na volbrachten
studietijd, terstond een hun waardige plaats bij die gezelschappen zullen vinden.
Ret staat te vreezen dat zij bij de bestaande troepen niet zullen worden aangenomen
dan onder OInstandigheden waardoor wellicht in korten tijd wordt afgcbroken
wat de school heeft opgebollwd. Met het oog daarop werd dit vraagpunt gesteld.
'5 G r a ve n hag e en Rot t e r dam achten in de eerste plaats udt/yllt"
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steun en, alleen bij volstrekte noodukelijkheid, stojjdykm st\~un wenschelijle.;
oole. Do r d r e c h t geeft aan ztfklylun steun de voorkeur.
Rotterdam wijst er bovendien op dat de tegenwoordige leerlingen der
Tooneelschool nog zeer jong zijn; zij zullen op J6jarigen leeftijd hunne studien
voltooid hebben. Wat zal men dan met hen doen? Is het wenschelijk dat zij zich
reeds op zoo jeugdigen leeftijd aan het tooneel verbinden? lou het niet mogelijk
zijn aan de school nog een cursus voor hooger tooneelonderwijs toe te voegen?
De Pen n i n g m e est e r antwoordt dat het reeds een punt van emstige
overweging bij de Commissie heeft uitgemaakt, of men niet genoodzaakt zou
zijn den Jiarigen cursus Ie nrlengen. Met het oog op den leeftijd en den
graad van ontwikkeling van de leerlingen zal het moeiIijk zijn hen in den
tijd van 3 jaar tot degelijke tooneelspe\ers te vormen. Reeds nu bestaat de
gelegenheid ook voor volwasseuen am mktle lessen, als die in costuumkunde.
geschiedenis van het drama. em. bij te wonen Men had verwacht dat van deze
gelegenheid door reeds fungeerende tooneelspelers gebruik zou zijn gemaakt doch tot heden toe is dit niet geschied.
Zwolle meent, dat er bij de tooneelgezeJschappen geen antipathie tegen
de Tooneelschool bestaat. al verwachten zij er wellicht niet zooveel van als
velen OIlZer dit doen. Bij de behoefte, vooml ook aan beschaafde en ant·
wikkelde actrices. zal ieder leerling van de School weI aanstonds een goed
engagement kuunen vindcn, zander dat hij van het Tooneelverbond geldelijken steun behoeft te genieten. die allicht nadeelig op zijn karakter zou
werken. Zwolle wi! dan ook aileen zedelijken steun, niet opgedrongen;
geen voogdij. Wanneer de School goed is, moet de leerling. na het
afioopen van den cursus. op eigen beenen kunnen staan.
Amsterda m is van oordeel. dat het verleenen van zedelijken sleun 'Ian
zelf spreekt. maar wi! ook materieele ondersteuning in dien :r:in. dat het
Tooneelverbond zich in verbinding zal moeten stellen met de tooneelgezelschappen ten einde den leerlingen. die het eindexamen aan de School met
goed gevolg hebben afgelegd, eene goede plaats te bezorgen.
De heer V oge I (Leeuwarden) acht de groote verdeeldheid, de versnippenng
van krachten, het groote gebrek van onze tooneelgezelschappen Wil men
het Nederlandsch Tooneel maken tot wat het zijn moet, dan trachte men
een degelijk Tooneel.gezelsehap te vormen. Dit zal men niet verkrijgen door
de leerIingen aan hun lut over te laten, maar aileen door met de leerlingen,
die den cursus hebben afgeloopen, een nieuw gezelschap op te riehten.
De afgevaardigde van De v en t e r kent de tooneelgezelschappen en hunne
leden sinds jaren, en weet dat zij geen antipathie hebben tegen het Tooneelverbond , maar voorlichting en terechtwijzing van die zijde zeer op prijs stell en'
Wat nu het gestelde vraagpunt aangaat. acht Spr. zedeJijken steun voor den
leerling. die de School heeft verlaten. allemoodzakelijkst; de atmosfeer achter
de coulissen toch is van dien aard dat zij op de jonge • onervar.en tooneelisten
al spoedig een Dadeeligen invloed uit zou oefenen.
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Karel.

Ik erken dat de uitvoeringen van het nationaal too ned dikwijls
nog veel te wenschen overlaten, hoewel ook in deze zaak veel
vooroordeel bestaat. 't Gaat hiermede, als met de beweerde
ongeschiktheid van de Nederlandsche taal voor den zang. HoeweI dit vooroordeel door mannen als Verhulst, HoI en NicolaI
reeds lang is te niet gedaan, blijft het nog altijd bij velen voortbestaan. Nauwelijks heeft er een gezegd: "de Hollanders zijn
geen acteurs" of een ander haast zich daaraan de liefelijke opmerking te verbinden: lien zullen het ook nooit worden." Er
bevinrlen zich onder onze Nederlandsche tooneelspelers ontegenzeggelijk mannen van aanleg en talent, die slechts waardering
hunner gaven en aanmoediging hunner pogingen behoeven, om
weldra een sieraad van ons tooneel te worden, indien zij het
niet reeds zijn.
Lou is e.
Zou je den ken dat de oprichting van een tooneelschool veel
nut zou kunnen stichten?
Karel.
't Is altijd goed en nuttig dat er een gclegenheid bestaat, waar
de jonge tooneelspelers voor hunne moeielijke kunst kunnen worden opgeleid, hoewel ik niet de overdreven verwachtingen van
sommigen koester, alsof we daardoor eensklaps met een stortvloed
van genie en zouden overstroomd worden, met wie we geen weg
zouden weten, Een groot acteur wordt als ieder begaafd kunstenaar niet gevormd, maar geboren.

Louise
Maar dan ben je het toch in ieder geval met me eens, dat er
nog veel te verbeteren is!
Karel.

Ik erken dat onze dramatische lusthof voor het oog van den
kenner een eenigzins verwilderd aanzien moet hebben. Waar het
onkruid in de paden is opgeschoten, zal er moetcn worden ge-
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schoffeld en gewied , hier en daar zal het doode hout moeten
worden weggesnoeid, maar vooral zal er met liefde moeten worden aangekweekt.
ZESDE TOONEEL.
Lou i s e.

K are 1. Ann a.

Ann a [met een bloempotje in de eene hand en in de andere
een kleine spade, die, zij bij het binnenkomen laa! vallen].
Vadei, Moeder, zie eens welk een prachtige bloem jk gevonden heb!
Lou i s e [met welgevallen het kind bez:end].
Wei, dat is allerliefst, en waar heb je dat aardige plantje
ontdekt?
Anna.
Achter in den tuin, waar er nog meer zijn; als u met me
mee wilt gaan, zal ik u den plek wijzen.
Karel.
Vertel me eens, kleine, hoe je dat hebt aangelegd, om die
bloem in dien pot te krijgen?
Anna.
Toen ik laatst eenige geplukte bloemen in den blond had
gestoken, hebt u me gezegd, dat zij op die wijze onmogelijk
konden groeien. U hebt me toen geleerd' hoe ik eerst de aarde
langzaam moest losmaken, en vervolgens het plantje voorzichtig
uit den grond moest nemen, wanneer het in Ievell zou blijven.
'k Reb nu gedaan, zoo als u me gezegd hebt, maar mag ik nu
ook het plantje v~~r mij houden?
Karel.
WeI zeker - en dan zal ik je ook leeren hoe je nu verder
daar m~ handelen moet.
Zie, Louise, de kinderell wijzen ons, onbewust, in hun eenvoud
den weg, dien we te volgen hebben. Laat ons niet steeds het
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vreemde bewonderen en najagen, maar het goede, dat bij ons
wordt aangetroffen, ook waar het zich nederig voordoet, niet
versmaden. Onze inheemsche bloemen, die niet in de trekkas
behoeven te worden aangekweekt, maar op den kouden grond
ontluiken, kunnen zeer goed de vrije lucht verdragen, maar dan
moeten zij ook met belangstelling worden ontvangen en liefderijk
worden verpleegd. Dit is het eerste middel om tot een beteren
toestand te geraken.
Lo u i s e.
Je hebt je proces bij mij reeds gewonnen, onder voorwaarde,
dat ik in je gezelschap de voorstellingen van het nationaal tooneel
mlg bijwonen II
K are I [/taar de hand reikendJ.
Dan neb ik tw minste niet vergeefs gepleit en reeds een lid
voor het Tooneelverbond gewonnen.
Mr.

J.

E.

BANCK.

BERWHT·EN EN MEDEDEELINGEN.

AMSTERDAM. Na het 0P 3 September II. gehouden.toelatingsexamen, bezoeken thans acht leerlingen de Tooneelschool, te
weten: zes meisjes en twee jongens. Zes hunner zijn in de eerste
(laagste) klas3e geplaatst; twee (een meisje en een jongen) zijn
bij het overgangsexamen in de tweede klasse gekomen.

Bij het gezelschap De Vereenigde Tooneelisten isgeengageerd de heer de Groot, tot dusver aan den Stads Schouwburg
verbonden; de heer Otten en mej. M. Stoetz zijn tot het gezelschap
van den heer Valois te 's Hage overgegaan. In stu die zijn de
beide volg~nde oorspronkelijke stukken: De Sterren liegen niet!
door Betsy Perk en Afaria van Utrecht door N. Donker I).
ROTTERDAM. Van het gezelschap De Rotterdamsche
Schouwburgvereeniging is het toch al zeer zwakkedamespersoneel nog meer ingeslonken. Mevr. ten Hagen heeft nl. goedgevonden haar contract te verbreken en het land te verlaten.
In de plaats van de hh. Dutilleux, Ant. van Zuylen en de Heer,
die vertrokken zijn, zijn de hh. S. H. Spoor (vroeger bij Henri
Morrien) en de hh. Kreukniet en Landman aan het gezelschap
verbonden.
Onder den titel Be/wud en Vooroitgan!{ is Sardou's blijspel Les
Ganachcs, door den heer LeGras vertaald, in stu die genomen.

J) Het Bestuur van den Amsterdamsch,en Stads Schou wburg, de hh. Albregt
en van Ollefen, door mij uitgenoodigd am even als andere Directien dit
doen, het een en ander mede te deele n omtrent de plannen voor het aanstaand
saizoen. met name omtrent het engageeren van nieuw perso!leel eo het in
studie nemen van nieuwe stukken, heeft geweigerd aan dit verwek te voldoeo..

De Hoofdredacteur.

TOONEELKRONIEK.
Amsterdam. October 187!i.

DE STERREN LIEGEN NIET,
HISTORISCH DRAMA

van BETSY PERK.

Ik voel mij gedrongen Op te komen tegen het al te harde en
rlaardoor onrechtvaardige vonnis, over het nieuwe drama van
Mej. Per k in de drie voornaamste Amsterdamsche dagbladen
uitgesproken. Ik doe dit niet nit gaianterie, immers deze zou
alhier geheel misplaatst zijn. Humaniteit mag echter een ieder vorderen, die voor het eerst een drama laat opvoeren. Zeker, het
zou ook humaniteit kunnen heeten, als men iemand, die volstrekt
geen talent heeft, voor immer tracht af te schrikken. Naar mijne
wijze van zien is echter dit geval hier niet aanwezig.
Ik heb het stuk dat, gelijk men weet, in den loop van October
door de Vereenigde Tooneelisten is opgevoerd, gaan zien
toen ik de ongunstige oordeelvellingen meerendeels reeds gelezen had.
Ik yond - geen wonder na deze veroordeelingen, - een klein
publiek; dat publiek echter riep , gedurende den avond , tweemaal na
een bedrijf de hoofdpersonen terug. Ook ik heb mij niet verveeld.
Werd het drama nu gered door de vertoollers? Hoewel ik het
met Dr. Jan ten Brink eens bell dat de opvoering verdienstelijk
was, is dit naauwelijks denkbaar, want op eene, hoogstens twee
uitzonderingen na, zijn de rollen niet zeer dankbaar. Ret kwam
mij cchter dadelijk voor, dat aile recensenten (zelfs ten Brink,
die anders nog al humaan was) het drama onjuist hebben opgevat, want ik vond de motivering der toestanden niet zoo slecht.
Ik ben echter niet over eene nacht ijs gegaan, maar heb mij,
door vriendelijke tusschenkomst van den uitgever, het gedrukte
drama weten te verschaffen en ben, na lezing, in mijne meening
3
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versterkt. Laat mij·, tot staving van mijn gevoeIen, een kort
verslag van het stuk geven.
De hoofdpersoon is de artist Bevenuto Cellini, een man evenzeer bekend door zijn prachtige beeldhouw- en ciseleerwerken als
door de woestheid en zonderlingheid van zijn karakter. Rier
wordt hij voorgesteld als een levenslustig, wild genie, doch met
een uitmuntend, zelfs kinderlijk eenvoudig gemoed. De handeling is in Rome, ten jare 1539.
De opgewekte kunstenaar viert feest omdat hij een groot werk
heeft vervaardigd. Dat feest heeft plaats bij zijne hospita, moeder
Mara, op wier dochter, Corinna geheeten, Cellini verliefd is.
Mara is den kunstenaar weI zeer genegen, maar wi! hare dochter
niet afstaan, alvorens hij zijne wilde haren zal verloren hebben.
Op dit feest verschijnt de fransche gt'zant om hem uit naam van
den koning uit te noodigen zich in Parijs te gaan vestigen waar
hem eene schitterende toekomst verbeidt. Wanneer de feestelingen, dat wil zeggell het Romeinsche volk, vernemen dat Benvenuto aan die roepstem zal gehoor geven, hebben zij geeo lust
meer vOor feestvreugde. Corinna berust in zijn besluit om zijn
geluk oiet in den weg te staan.
Intusschen heeft een gesprek plaats tusschen de beide vijanden
van onzen hoofdpersoon, name1ijk Pietro Luigi, hertog van
Faroese en Michele, sterrenwichelaar en voormalig beeldhouwer.
Farnese, die gunsteling is van den Paus, verkeert in geldgebrek ,
en draagt buitendien Cellini een kwaad hart toe, omdat hij zich
teo onrechte inbeeldt, dat de sympathie, die zijne vrouw Jacominetta den artist en leermeester van haar misvormden doch zeer
kunstvaardigen zoon Teroetti toedraagt, van schuldigen aard is.
Michele is de verklaarde vijand van Benvenuto, niet slechts
omdat zij medeminnaars zijn, maar ook oilldat de wichelaar
vroeger als beeldhouwer geheel door Cellini was overschaduwd,
weshalve dan ook de laatste hoofd der gildenaars is geworden,
een titel waarnaar de wichelaar gedongen heeft. Gebruik makeode
van eene dwaasheid, die Benvenuto zelf eens heeft uitgekraamd,
beweert Michele dat Cellini de tiara zou bestolen hebben. Gesteld
dat dit te bewijzeo ware, dan zou het groote vermogen van den
oogehuwde aan den staat vervallen, en.... dan zou Faroese
zijne slechte finantien gemakkelijk kunnen herstellen. Buite odieo
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is het zaak hem bij den Paus aan te klagen, opdat hij in
hechtenis worde genomen. Benvenuto is de man niet om dat
rustig te verdragen; hij zal dingen zeggen, die hem compromiteren, en zoo doende zelfs veroordeeld kunnen worden, al is hij
onschuldig. Wat vooral den Rertog tot den euveldaad voert is,
dat het Geheime Gerecht hem ten dienste staat. Rij vindt het
plan uitstekend en begint maar vast met Cellini te arresteren.
De laatste, overtuigd van zijne onschuld, meent dat hij zich dit
door het een of auder gpitenstuk heeft op den hals gehaald, en
gaat opgewekt met de Sbirren mede.
Famese ontvangt werkelijk het bevelschrift van den Paus om
Benvenuto Cellini te doen vonnissen, echter met de bijvoeging :
indien luj schuldig mocht worden bevonden lUln den roof. De
schurk weet echter de laatste woorden door een bijtend vocht
uit te wisschen, hetwelk echter door den anderen schurk, Michele
wordt ontdekt. Ret geheime gerecht komt bijeen. De vier
rechters zijn allen gemaskerd en ontvangen van Farnese het
bevelschrift des Pausen om Cellini te vonnissen. Hoewel i contre
coeur willen drie rechters, ook zonder voldoend onderzoek, den
kunstenaar veroordeelen, de vierde echter maakt zwarigheid.
Farnese begeeft zich in een aaugreuzend vertrek en Cellini wordt
binnen geleid. Reeds verontwaardigd bij het aanschouwen dier
gemaskerde mannen, betuigt hij op olleerbiedige wijze zijn onschuld, de schuld van al dat misbaar op Farnese werpende.
Deze komt daarop binnen en bewijst dat het bevel van den Paus
zelf is uitgegaan. In zijn toorn vloekt Benvenuto den Paus en
Farnese grijpt daaruit aanleiding om hem dadelijk te doen kerkeren. Ret doodvonnis wordt opgemaakt, doch de vierde rechter
weigert te teekenen. De hertog, sterk door den Paus , verklaart
dat wie niet teekent, zijn huis niet levend verla ten zal. Daarop
ontmaskert de vierde rechter zich het gelaat en .... Farnese's
eigen zoon, de kardinaal Alessandro, staat voor hem! De vader
staat verplet, hij had er niet aan gedacht, dat juist kort te voren
Alessandro door den Paus tot geheim rechter was benoemd. De drie
rechters druipen beschaamd weg. Michele treedt op als de zaal geheel
verlaten is, ziet het door Alessandro in zijne woede verscheurde
dokument van den Paus op den grond liggen en raapt het op.
Wij zien ODS verplaatst in het boudoir der hertogin , alwaar
3-
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haar tweede, misvormde zoon Ternetti op een rustbank ligt en
door zijne moeder voorbeeldig wordt opgepast. Daar vernemen
wij dat Cellini uit zijn kerker is ontvlucht en zich, echter
met een gebroken enkel, in het paleis van den bejaarden kardinaal Cornaro bevindt. Die vlucht is met zeer vele moeijelijkheden gepaard gegaan, weshalve aIleen een sterk man van groote
wilskracht haar had kunnen volbrengen. Moeder Mara en
Corinna komen bij mevrouw de hertogin in Cellini's belang en
vernemen daar met blijdschap zijne redding. Kort daarop echter
komt kardinaal Cornaro ontsteld binnen en verhaalt dat Cellini
weder gevat is. Ook de hertog verschijnt en, geprikkeld
door de verwijtingen die men hem toevoegt, geeft hij, gesteund
door den pauselijken zegelring, bevel om Cellini naar het onderaardsch gewelf van de Torre di Nona (het verblijf der terdoodveroordeelden) te voeren en hem binnen vierentwintig uren te
doen sterven. De eenige, die bij den Paus invloed zou kunoen
uitoefenen om dell slag te keeren, is Alessandro, doch dan moet
hij zijl1 vader verraden, waartoe hij niet besluiten kan.
Cellini wordt in het onderaardsche gewelf krankzinnig van al
dat lijden. Corinna, als geestelijke verkieed, komt hem bevrijden, doch zij heeft de gelegenheid daartoe moeten koopen van
Michele door eene trouwbelofte. Zij vindt Benvenuto in een
toestand zoo treurig, dat haastig halldelen ondenkbaar is. De
geestelijke, die den veroordeelde ter slachtplaats moet begeleiden,
komt reeds op, doch nu verschijnt de fransche gezant, die,
terwijl al de voorafgaande gebeurtenissen plaats hadden, den tijd
gehad heeft om in het voordeel van Cellini met zijn vorst te
corresponderen en dientengevolge bij den Paus werkzaam te zijn,
om denongelukkige te bevrijden. Cellini blijft echter even rampzalig,
want Corinna ontvliedt hem om aan Michele toe te behooren.
De ontknooping heeft in het paleis Cornaro plaats. N u, op aandrang
van Frans I, de Paus de schatkamer laat ol1derzoeken, blijkt
Cellini's onschuld zonneklaar. Michele, thans de verloofde van
Corinna, hij die het eerst, Benvenuto beschuldigd heeft, wordt
opgeofferd door den hertog, doch de wichelaar, die in het bezit
is van het vervalschte pauselijke dokument, doet zijn best om
Farnese in zijn val mede te sleuren. Cellini echter, door de
vriendschap voor de hertogen en hare zonen gedrongen, ziet van
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aile wraakneming af, al mag hij Corinn;l ook niet de zijne noemen.
lk heb mij de moeite getroost een verslag van het geheele
drama te geven, omdat ik hoop daardoor reeds bewezen te hebben, dat de charpente niet zoo onbeduidend of gebrekkig
is, als men heeft beweerd. Het is bij voorbeeld nie! waar, dat
men vijf bedrijven lllng wordt opgehouden voor iets, dat bij
eenvoudig onderzoek, reeds in het eerste bedrijf zou opgelost
zijn - namelijk de rehabilitatie van Cellini. Er is toch eene
vaste, onveranderlijke wet, namelijk dat niemand - zelfs de almacltt
niet - iets doen kan wat hij niet doen wil. Ik kan niet gaan
De hertog, Michele, de
wandelen, als ik wil gaan zitten
geheime rechters, zelfs Alessandro, zij onderzoeken nie!, omdat
zij het niet willen, en dat niet willen en de daardoor
ontsproten onrechtvaardigheden teekenen juist het tijdvak, nog
zoo grenzende aan de middeleeuwen, en de maatschappij, waarin
het stuk speeh. Dat de onmogelijkheid van het onderzoek meer
door de karakters dan door toevallige omstandigheden wordt
gemotiveerd, lOU eerder pleiten v66r dan tegen het drama. Er
is een die onderzoeken wil, namelijk de Fransche gezant, maar
die kan het niet eerder doen, dan na instructies van zijne regering te hebben ontvangen. Zoodra men onderzoeken kan wordt
het gedaan, doch wanneer niet zeeT veel tusschenbeiden gekomen
was, ware Cellini een lijk geweest v66r de Fransche gezant
handelen kon. Dit alies zit vrij goed in elkander.
Summa summarum Er is veel op de karakterteekening , zeer veel
op de_ taal, veel op de lokale kleur, veel op het min of meer draakachtige van dit product aan te merken. Bet s y Per k heeft een
zwak, misschien zelfs een slecht drama geschreven , maar met dat
a1 is het niet aIleen niet slechter , maar zelfs minder slecht dan eene
massa producten van ervaren auteurs uit het buitenland, niet
slechter, en wat de motivering der toestanden beter zelfs , dan Rose
Michel, wat nagenoeg overal furore heeft gemaakt. Men mag dus
eene vrouw, die zoo debuteert, nietafschrikken voor het vervolg.
Nog iets. Wie verlost ons van de oppervlakkige kritiek? Ik
althans zou verlangen dat een recensent niet gaat schrijven,
alvorens eene opvoering mins!ens tweemaal te hebben bijgewoond.
Waarlijk, de auteur heeft er wat langer over gedacht!
A. Z.
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Rotterdam, 26 October 1875.
Waarde Redacleur!

Zooals ge reeds in de Couranten zult gezien hebben, is de
wintercampagne onzer beide Tooneelgezeischappen aangevangen
met een rijken voorraad van nieuwe stukken en met cen nieuw
acteur. Nieuwe stukken! 't Is in ons vaderland reeds zoover
gekomen, dar elk daaronder van zelf verstaat "voor het eerst vertaalde stukken", terwijl het een zeldzame verrassing LOU zijn
indien daarmede een nieuw voortbrengsel van Vaderlandschen hodem bedoeld werd. Dit verwijt geldt natuurlijk niet
de Tooneeldirectien, maar de natie en met name hen die
getoond hebben. den naam van dramatische auteurs te verdienen. Edoch, er begint leven te komen, en ik mag er gemst
bijvoegen, dank zij het Tooneelverbond; het is den HH. Schimmel
en Hofdijk reeds ter oore gekomen wat men van hen verwacht,
en wij willen ook hopen dat G. Keller en Glanor zich in hun
tenten hebben temg getrokken, niet uit toorn over miskenning en teleurstelling - wat zou er van een Scribe en zQoveel
andere thans beroemde dramatisten geworden zijn, indien zij door
een drie- viermaal herhaalde echee waren afgeschrikt? - maar
om na te gaan, welke fouten zij wellicht te vermijden hebben om
hun onmiskenbare talenteD beter te doen waardeeren, welke omwerking hun reeds bestaande stukken behoeven, ten einde zich de
blijvende belangstelling van beschaafde toeschouwers te verzekeren.
Ondertusschen is reeds een nieuw vaderlandsch tooneelspel aangekondigd van de HH. Slingervoet Ramondt en Margadant, terwijl
ons ook een tweede heuchelijk feit van dien aard is ter oore
gekomen, dat echter den volke nog niet mag verkondigd worden.
Na deze uitweiding over de dingen die wij verwachten en hopen,
keer ik terug tot hetgeen wij weten en gezien hebben en tot de
"nieuwe stukken" waarvan ik U in den aanvang sprak. Slechte
tijden uit het Duitsch van J. Rosen, de Gouden Sc/wenpodser
of het Testament eens Zonderiings, naar D i c k en s' Our mutual
friend bewerkt door Ch. Birch-Pfeiffer, ziedaar een tweetal,
reeds opgevoerd door het gezelschap van de HH. Albregt en van
Ollefen. Daar tegenover trad de Nieuwe Schouwburgvereeniging
op met een vertaling van Sa r d au, les Ganaches, bewerkt door
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den Heer Le Gras, onder den tite1 van Behoud en Vooruilgang
en met de ,"wee Weduwen naar les deux Veuves, een vervolg op
de Iwee Weezen.
Gij ziet, waarde Redacteur, hoe onpartijdig wij hier zijn en hoe wij
ons voordeel doen met het Duitsche zoo wei als met het Fransche
genie. Gij vergt niet van mij dat ik al deze stukken bespreek en
ik zal mij dus voorloopig bepalen tot die, welke door beide gezelschappen het eerst zijn opgevoerd, SLee/lle lijden en Behoud en Vooruilgang.
Het Fransche stuk wint het verre van het Duitsche. De
nauwgezette en kundige verslaggever van den N. Rotterdammer
heeft over Steehle tijden in het nummer van 16 October
een oordeel uitgesproken dat door geen beschaafd toeschouwer
zal gewraakt worden. "Het behandelt een onderwerp aall
de geschiedenis van onzen tijd ontleend, uitstekend geschikt
voor een schets van maatschappelijke toestanden a ta MoLiere.
Maar in plaats van tot een ware ComMie verwerkt te zijn, waarin
al lachende de waarheid gezegd wordt, weet R 0 sen de gevolgen
van de speculatlezucht slechts in eenige tamelijk onbeduidende,
larmoyante tooneelen voor te stelleu, en voegt hij, om er een blijspel
van te maken, daarbij eenige flauwe kluchten, die met het onderwerp noch met de handeling in verband staan." Wat een dergelijk
stuk - waaruit men zonder schade voor den samenhang van
het geheel een of twee tooneelen kan weglaten - volle zalen bezorgt, want zij waren vol, is het talent van enkele acteurs. De
Heer Albregt heeft de gave die L e s sin g in den Comicus
verlangt "om zijn grappigheden slag op slag te zeggen, en z66
dat de toeschouwer geen tijd heeft om te onderzoeken hoe wit·
ziJ{ oder unwilzig zij zijn"; de "unwilzigen" hadden echter hier
het monopolie. Evenzoo ontwikkelden ook hier Mevrouw de
V r i e s en de Heer Moo r de gaven van hun beschaafd en
natuurlijk spel. Bovendien trad hier voor het eerst op de Heer
S. S t eve n s, die reeds vroeger elders als tooneelspeler werkzaam was, zich vrij en gemakkelijk beweegt, en door uiterlijk,
aanleg en eenige reeds verkregen oefening iets voor het Tooneel
belooft. Hoe jammer echter dat de recelle ten onzent nog steeds
van hen moet komen, die met stukken van minder ailooi tevreden zijn. Een beschaafde vrouw, die de voorstelling had bijgewoond, was alweder afgeschrikt, om het Hollandsche Tooneel
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vooreerst weder te bezoeken. .. Welke geschikte acteurs, maar
wat een onbeduidend stuk! Los aaneengeregen tooneelen, nu
cens laf, dan weer zonder motief pathetisch." Ik kon dat oordeel
niet tegenspreken, al voegde ik er bij dat de groote recelles van
zulke stukken de middelen aan de hand geven tot opvoering
van beteren. I) Is het weI mogelijk or den duur slechts goede
stukken te geven zonder geldelijken steun van buiten? Terecht
is er te Leeuwardel~ op gewezen dat ook het Tooneel een Re·
geeringszaak moet worden, naast Onderwijs en beeldende Kunst
uit 's Lands kas gesubsidieerd. Ik verzeker U, waarde Redacteur,
en Gij weet het zelf even goed, dat onze beste acteurs wei degelijk het onderscheid tusschen prullen en echte waar weten te
onderscheiden en heel wat liever van het opvoeren der eerste
verschoond bleven, maar - "het kan er niet op overschieten", en
zoo blijven wij in den ouden kring ronddraaien, totdat men de
handen ineenslaat om een kapitaal bijeen te brengen, en een
tooneelgezelschap samenstelt uit reeds bestaande en nieuwe
krachten, dat alleen aan het zijner waardige zijn krachten wijdt;
ook de auleurs zuilen dan niet langer op zich laten wachten.
Doch ik haast mij U nog het een en ander te schrijven over
de opvoering van Behoud en Vooruilgang door leG r as, van
Z u ij len en Has pel s. Het ontwerp en de strekkillg van het stuk
zijn werkelijk niet onaardig. Het geheel is echter wat al te zorgeloos behandeld. Drie "oude pruiken", ganacllCs, een Markies,
een Doctor en een Rentenier, door een toeval, dat weI wat zonderling is, bijeengebracht, wonen te samen op het kasteel van
den eersten te Quimperll in Bretagne, treuren en knorren een1) Iemand die Sleehte hiden ook in den vreemde in het oorspronkelijk
had zien spelen, beweerde dat het stul.:, mits goed gespeeld, beter
kan voldoen. Daar ginds werd de rol van het jonge meisje, hier door
Mej. F u c h s vervuld, door een talcntvolle actrice zoo opgevat en weergegeven, dat zij door het gansche stuk de hoofdpersoon bleef, dat alle intrigues en iflcidenten van haar uitgingen en door haar geleid werden, zoodat haar alles bezielende persoon een eenheid aan het stuk wist te geven,
die hier ter stede geheel ontbrak en 001'. aileen door een zeer bekwame tooneelspeelster er in gebracbt kan worden N aar zijn oordeel miste de voor~telling
haar meets niet om bet stuk, maar ten gevolge der weinig zorgvuldige studie
en uitvoering.
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drachtig over het tegenwooTdige (het stuk speelt in 186z), hun
troost zoekende bij de whisttafel en afleiding vindende in dagelijksche kibbelarijen, want bij hun gemeenschappelijke veete tegen
het bestaande, loopen zij uiteen over de middelen tot herstel;
immers de een is volbloed aristocraat, de ander Jacobijn en
atheist, de derde een lid der oude bourgeoisie.
De stokoude vader van den Markies en zijn zuster, Rosalie,
het type van een nijdige oude-jufvrouw, voltooien met een aanmatigenden knecht den kring op het kasteel.
De scene aan de whisttafel, in het eerste tooneel, doet ons
het nuttelooze, vervelende, zelfzuchtige bestar.n van het ontevreden
vijftal op geestige wijze gevoelen. Wat zal hun genezing brengen?
Het is de verschijning van een ingenieur, Mr. C a val i e r, de ver·
tegenwoordiger van den modernen tijd, die te Quimpertt een
spoorlijn komt opmeten, en van een wees, een nichtje van den
Markies, M n r g u er it e, wier moeder met een man zonder titel was
weggeloopen, gehuwd en door de haren verstooten. Een notaris
brengt het meisje ongevrJagd op het kasteel, waar een weI wat ongemotiveerde verzoening plants grijpt. Het meisje is in stilte verliefd op den ingenieur, die een huisvriend was van hare vroegere
lJleegouders, en bespiedt hem als hij , van niets bew'Jst, om het kastee! zijn opname bewerkstelligt. Maar Rosalie waakt! zij waaTschuwt den Markies tegen den belager, die daar buiten rondwaart. De ingenieur komt 0(\ het kasteel, denkt aan geen
Marguerite, is vol van zijn plannen, maar verneemt van den
Markies dat deze, 0 wonder, zelf naar Parijs zal gaan, om
daar het invoeren dier verderfelijke nieuwigheid te beletten ; de
ingenieur kan later om rapport komen. Mar g u e r i t e vraagt
wat de ingenieur is komen doen en hoort van R 0 s a lie, dat hij
zich verstout heeft haar hand te komen vragen, maar dat hem
door den Markies de deur is gewezen. Het kind wordt doodziek.
De 11arkies komt terug, is tot ergernis van R 0 s a lie gehee
verzoend met het moderne Babel, dat Parijs heet, vindt QuimperU
erg achterlijk en erkent: nous sommes des gallaches. Ondertusschen
verneemt de doctor in een aandoenlijke maar keurige scer.e de eigentlijke kwaal van het meisje; hij ziet in hoe zelfzucht aIleen hen het
meisje deed opnemen tot opvroolijking van 't sombere kasteel en
zijn egoiste bewoners, en stelt den Markies voor, haar met

C a val i e r te laten trouwen. Maar de Markies is nog niet
zoover gevorderd. 10 stilte denkt hij haar zelf te huwen eo wil
als eeoig redmiddel toestaan dat de iogeoieur Mar g u er i t e een
troostbezoek komt brengen. C a val i e r verschijot, en ou voIgt een
allergewaagdste scene die echter met zorg bewerkt eo vrij goed gespeeld is: de ingenieur weet van niets ; het meisje verhaalt van haar
liefde en teleurstelling eo is verbaasd over zijo terughoudeode
koelheid; alleogs gaan hem de oogeo operl, hij is werkelijk
opgetogeo over het lieve kind en ligt aao haar voeten als de
Markies weder binnenkomt. Deze ziet dat van spel ernst is geworden en jaagt den ingenieur weg, terwijl de gedienstige R 0 s a lie
haar nichtje komt vertellen dat C h e val i e r slechts komedie speelde
uit medelijden en op verzoek van den Markies. Nieuwe wanhoop
en nieuwe crisis der zieke! Eindelijk bewijst de doctor aan den
Markies, hoe zijn egoisme hem tot een moord zou brengen en
krijgt gedaan wat hij van den aanvang wenschte. C a val i e r
komt terug, overtuigt Marguerite van zijn onschuld en beide
ontvangen den zegen ook van den ouden vader.
Ziedaar kortelijk den loop van 't stuk. Ik heb cen persoon nog
niet genoemd, den zoon van den rentenier, een jongen losbol,
die met den gang van het geheel niets te maken heeft en eigentlijk
bestemd was om als derde medeminnaar op te tredeo. Zijn
figuur en ook dat van den rentenier bewijst met veel andere
gegeveos rlat het stuk nog al losjes is ineeogezet en eigentlijk
oorijp op de planken is verschenen.
En nu nog iets over het spel der tooneelisteo. De heer J. H a spels, de doctor, was in den aanvang, wat al te ruw en te barsch
maar later geheel en al de zorgvuldige en beminnelijke arts
tegenover Mar g u e r it e, en de mannelijke verdediger van plicht en
humaniteit tegenover zijo vriend den Markies. De heer leG r a s
was als Markies vrij goed, hoewel het ons moeite kostte in hem
altijd den deftigen aristocraat te herkennen. De heer van Z u y 1en
toonde als altijd Zijll talent, maar misbruikte het in den loop van
het stuk door van den bekrompen rentenier, die overigens nergens
ingrijpend optreedt, een parodie te maken, die weI de lachlust
der hoogst gezeteoe toeschouwers opwekte, maar in het stuk
ten eenemale misplaatst was.
De ingenieur, de heer D. Haspels, was weder zeer £(;ed;

van hem en zijn broeder geldt het woord van Lessing "dass
"die Rede aus einem durehdrungenen Herzen, und nieht bloss
"aus dem fertigen Geda.chtnisse fiiesst." De rol van Mar g u er i t e
scheen zeer gesehikt voor het beseheiden en stille spel van mejufvrouw E. van Rijk, doehmevrouwv. Offel-Kley sloeginhaar
opvatting van R 0 s a lie den bal geheel mis; zij had niets van
een adelijke dame en parodieerrle haar rol bovendien door gebaren en voordraeht. De oude vader en de losbol werden vrij
goed weergegeven; de notaris en de knecht waren daarentegen
stijf en onnatuurlijk.
Ten slotte over de vertaling nog sleehts dit. De levendigheid van
den franschen dialoog weer te geven is niet ieders zaak en dikwerf
onmogelijk, doeh storende fouten kwamen mij niet ter oore. Het
decoratief was smaakvol, maar niet in oud fransehen stijl, lOoals
het stuk vereisehte. Doeh wie stelt nog zulke eisehen aan het
vaderlandsch tooneel, waar wij aan half werk gewoon zijn, waar
vaderlandsche stukken en toestanden meestal te vergeefs gezocht
worden, waar de gezelsehappen - ook al door tweespalt - zwak
en incompleet zijn, waar kortom nog zooveel te verbeteren valt
eer de toestand aan een gematigd ideaal beantwoordt. Maar ,
Gij verbiedt mij te wanhopen, waarde Redaeteur! en ge blijft
met mij gelooven, dat een betere dag zieh aan de kimmen vertoont.

K.

Dell Haag,
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October 1875.

Het tooneelsaizoen is nog niet ver genoeg gevorderd en er zijn
te weiDig belangrijke veranderingen gekomen in het personeel van
den Koninklijken Hollandschen Schouwburg dan dat er nu reeds
stof zou zijn voor een beoordeeling der tooneelvoorstellingen.
Toch valt er iets omtrent het tooneel in de Residentie te melden,
en - hetgeen niet vaak het geval is - iets verblijdends. Men
weet, dat het bestuur der Haagsche afdeeling van het Tooneelverbond zich voor eenigen tijd in betrekking stelde met het
Gemeentebestuur, met het doel om zijn aandaeht te vestigen op
den treurigen toestand van het Hollandsch tooneel in den Haag I

dat jaren achtereen, geheel overschaduwd door de Fransche Opera,
schromelijk werd veronachtzaamd, en dientengevolge in jammerlijk
verval geraakte. Het resultaat van herhaalde conferentien tusschen
Burgemeester en Wethouders en eene Commissie uit het afdeelingsbestuur (de hh. Dr. M. P. Lindo en Mr. A. M. Maas
Gee s t era nus) is thans publiek geworden De voorwaarden
voor de ex p I 0 ita tie van den Haagschen Schouwburg getuigen
dat het Burgemeester en Wethouders met deze zaak ernst is.
En voor onze tooneelbesturen til] voor het publiek, dat zulke
dingen zelden ziet, Tean het zijn nut hebben, wanneer ik hier de
voornaamste van die voorwaarden laat volgen.
't Is hier geen v e r pac h tin g - als gold het een buffet, een
vischwater of ... een Amsterdamschen Stadsschouwburg - maar een
con c e s s i e gelijk tot dusver, doch onder ernstiger, deugdeJijker
voorwaarden. Niet voor een jaar zooals tot nu toe, maar voor drie
jaren, van 1 September 1876 tot 31 Mei 1879, zal die concessiegelden,
zoodat de bestuurder in staat zal wezen zijn personeel op betere
voorwaarden te engageeren en betere artisten aan zich te verbinden.
Vroeger sloot de directie hare engagementen slechts voor negu&
maanden; waardoor telkens na den 31en Mei het gezelschap
feitelijk werd ontbonden en de tooneelspelers gedwongen werden
gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus een goed heenkomen te zoeken, om zich in September weer onder de vaderlijke
vleugelen van den heer Valois te vereenigen. Hoe verderfelijk
zulk een stelsel moet werken werd reeds in een vorige Kroniek I)
uiteengezet.
De directeur - zoo luidt art. 7 der voorwaarden - zal een
tooneelgezelschap moeten samenstellen in staat om, behalve de
kleinere rollen, de volgende emplooien te bezetten: Mannen: ~erste
hoofdrol; jonge hoofdrol j vader- en redeneerende rol j eerste komiek;
minnaar; gemarkeerde rol; Vrouwen: eerste hoofdrol j jonge rol j.
soubrette j moederrol: coquette en redeneerende rol.
Van niet minder gewicht zijn de bepalingen van art. 8:
Bij de same,)stelling van het gezelschap en van het repertoire
treedt de directeur in overleg met eene door Burgemeester en Wethouders bcnoemde Com m iss ie, welke voor de belangen der
.)
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kunst en der besc:having op het nationaal tooneel te 's Gravmhage
waakt, en tot dat einde het Dagelijksch Bestt:ur vall raad dient
omtrent zaken dat tooneel betreffende; voorts bevoegd is den
Burgemeester het verbod der opvoering van onzedelijke of voor de
openbare orde gevaarlijke stukken voor te stellen. Veertien dagen
v66r den aanvang van elke maand legt de directeur aan die
Commissie de stukken over, welke hij in die maand denkt ten
tooneele te voeren. Hij mag in die maand geen andere dan deze,
en vroeger of later afzonderlijk aan de Commissie overgelegde en
niet verboden, stukken doen opvoeren. Indien de directeur,
behoudens het door Burgemeester en Wethouders te beoordeelen
geval van onmogelijkheid, zijn gezelschap niet voltallig maakt v66r
I Jnli van ieder jaar, en tusschentijds ontstane leemten niet binnen
twee maanden vervult, kan hij door Burgemeester en Wethouders
worden geschorst. Stukken, door den Burgemeester verboden,
mogen niet worden opgevoerd. Tooneelisten, door Burgemeester
en Wethouders afgekeurd, mogen niet optreden in rollen , waarvoor
zij zijn afgekeurd.
Een contract voor' drie jaar; een volledige bezetting van de
voornaamste emploo:ell; eene Commissie van toezicht - tot wier
leden de heeren Lindo, Maas Geesteranus en Jilr. Mr.
Vic tor deS t u e r s zijn benoemd - mij dunkt er is aUe reden
om het Bestuur der Haagsche afdeeling van het Tooneelverbond
geluk te wenschen met den uitslag van hare pogingen in 't belang
van het Nederlandsch Tooneel.
Een enkele vraag slechts. Zal de concessionaris met zijn gezelschap ook buiten den Haag voorstellingen mogen geven of gaat
men uit van de veronderstelling dat de dagen, waarop men niet
in den Haag speelt, en de 3 gedwongen vacantiemaanden (J uni ,
Juli en Augustus) met de 2 facultatieve (Mei en September) aan
stu die en voorbereiding zullen worden gewijd? Het is misschien
moeilijk den Directeur al te veel aan banden Ie leggen, maar staat
het niet te vreezen dat hij, die, dank zij der Commissie van toezicht, gedurende het tooneelsaizoen goede stukken heeft opgevoerd - en men weet hoeveel goede stukken bijdragen tot het
vormen van goede acteurs - in de vacantie de kans zal wa,aro.
nemen om met Weezen en Weduwm en "heusche" olifanten het
land door te reizen, en aldus af te breken wat in den winter werd
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opgebouwd? Of zal de Commissie ook op de stukken, die men
builen den Haag wenscht op te voeren, toezicht mogen houden?
Hoe het zij - er is door het dagelijksch bestuur van den Haag
een belangrijke stap gedaan in een goede richting. De opheffing
van den banvloek "Kunst is geen regeeringszaak" schijnt niet
meer alleen der beeldende kunsten, maar ook der dramatische
kunst ten goede te komen. Wellicht is de tijd niet ver meer,
waarop ook de Hooge Regeering ons Tooneel niet langer den steun
zal onthouden, dien zij der Beeldende Kunst waardig keurde.
Inmiddels - een hartelijk bravo voor Burgemeester en Wethouders
van den Haag!

Antwerpen, 25 October 1875.
Een paar grootere en een paar kleinere oorspronkelijke stukken,
en voor het overige vertalingen naar het Fransch - en welke
vertalingen, rechtvaardige hemel! - ziedaar de balans van ous
Nationaal Tooneel, gedurende deze eerste maand van het speelsaizoen. De oorspronkelijke stukken waren: Elena van Nap.
Destanberg, Multatuli's Vorslensclwol, Twee Kussen voor eene
doode Musch, van P. J. Van Kerckhoven, en nog eene andere
kleinigheid. De vertalingen: Moliere's TarlujJe, de Baslaard
van M. Touroude, Egmonl en Room, de Marlelaren der Vrijlteid
van M. J. Janiot, de Arme Edelman, van Dennery meen ik,
De Pleizierreis van M. Pepermans, naar Le Voyage de M.
Ptriclwn, De Dienslboden, naar les Domeslique8 en verder een
aantal kleine Fransche blijspelen, alle meest versleten tot op den
draad, en sedert jaren gezien en herzien door het goedige Antwerpsche publiek, gelijk ik u zeide, het toegevendste publiek,
dat wellicht in geheel Belgie, meer nog, in geheel Europa te
vinden is. De eenigste nieuwigheid was de Vorslensclwol, indien
men ze al eene nieuwigheid noemen mag, nadat ze ons in den
loop van dezen zomer door de Rotterdamsche Schouwburgvereeniging, met Mej. Kruse!Dan, werd vertoond.
De heropening geschiedde met genoemd drama, nadat de bestuurder, gehoor gevende aan de opmerkingen hem van verschillende
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zijden gedaan, zich eindelijk had willen verwaardigen de samenstelling van zijn gezelschap te doen kennen, dat overigens geene
meldenswaardige veranderingen heeft ondergaan. Dat Mej. Catharina
Beersmans de rol van de Koningin goed speelt, maar dat bijna al
de overige vertooners beneden de Rotterdammers blijven, hebt
gijzelf kunnen zien; vermits de troep het stuk in Noord-Nederland
gespeeld had, vooraleer ons de eer eener opvoering te gunnen.
Het komt eenvoudig hierbij, dat de meeste leden van het geze1schap,
onder welke zich knappe, zeer knappe artisten bevinden, ik herhaal
het, minder goed op hunne plaats zijn waar het geldt personen
uii de hoogere, en nog meer uit de hoogste standen te vertolken.
Mej. Beersmans is misschien de eenigste; welke uitzondering maakt
aan den algemeenen regel, en ook deftige rollen met de noodige
lenue natuurlijk vervult, terwijl hare gezellen enkel in personaadjes van
lageren stand, min of meer sterk realistisch gekleurd, uitmunten.
Dat het stuk zelf hier veel opgang maakte, zal ik mij niet
verstouten te zeggen. Men is het eens om te bekennen, dat het
een zeer ernstig literarisch gewrocht is, met treffende karakters
en heerlijke tooneelen; doch als tooneelspel vindt men er nog al
in af te keuren. Zelfs zij, die het meest met Multatuli dwepen ,
deelen in dit gevoelen. Zeker is het, dat oaze Vlaamsche tooneelisten
a1 zoo weinig in den stijl van Vorslenschool te huis zijn, a1s in
de karakters, nogmaals ten uitzondering van Mej. B~ersmans,
en dat het publiek van ons Nationaal Tooneel over het algemeen
weinig of niets begrijpt van de philosofische strekking van het gedicht.
Elena was het tweede grootere gewrocht, dat werd opgevoerd.
't Is een der zwa.kste stukken van den onlangs overleden Destanberg, een man van talent, die als dagbladschrijver menigvuldige
diensten aan de zaak der vooruitgang heeft bewezen, goede volksliedjes en kindergedich~es vervaardigde, mlar in zake van tooneel
in het geheel niet DaUW zag en al te zeer naar de Fransche school
overhelde, zoowel als zijn stadgeuoot Van Peene. Men heeft van
hem eene macht van vertalingen naar het Fransch, onder ander
eene berijmde naar Ie Tar/ulfe, die hier voor een m~e.iterwerk
doorgaat, doch geenszins met die van Van Zeggelen de vergelijking kan doorstaan. Elena werd door hem naar eeu Engelsch
verhaal, de Twee Gebroeders, vervaardigd, dat voor vele juen
in het Geo.tsche dagblad de Broedermin als /euitlelon verscheen.
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Het is de geschiedenis van twee broeders, twee landbouwers, die
op hetzelfde meisje verlieven, en van welke de een den ander uit
jaloerschheid een verschrikkelijke dood bereidt, waaraan de laatste
gelukkig ontsnapt. Dat de wroegingen van den misdadigen een
der tamelijk melodramatische elementen van het niet zeer keurig
geschreven stuk uitmaken, spreekt van zelve. Het werd op vrij
voldoende wijze gespeeld, vooral door Mej. Marie Verstraeten
(Elena), eene jonge eerste rol, die belooft de voetstappen van
Mej. Beersmans te drukken. Zij werd niet slecht bijgestaan door
de heeren Hendrickx, Van Kuyck en Van Doeselaer.
In de Bastaard vervulde M. Hendrickx de titelrol op aIleszins
verdienstelijke wijze. Ook in dit stuk kweet Mej. Marie Verstraeten
zich wel van hare taak. In het vrij vervelende Egmond en
Hoorn schenen de meeste spelers we~r alles behalve rolvast te
wezen. Beter waren zij in de Plcizierreis van M. Pepermans en in de Dienstboden, die beide vlug werden afgespeeld.
Tartuffe - de vertaling Destanberg -- liet nog al te wenschen.
Zeer natuurIijk. Hoe wil men, dat lied en , die niet alto os voor
werken van oneindig minder gehalte zijn opgewassen , zich behoorlijk uit den slag trek ken in het meesterstuk van den Franschen dichter, dat zelfs door goede Fransche gezeischappen zoo
zelden op voldoende wijze wordt opgevoerd. De Arme Edelman
werd vlot gespedd.
Wat de kleinere stukjes betreft, ze werden bijna aIle vrij
verdienstelijk opgevoerd. Jammer maar, dat de soulJleur ook
hier gewoonIijk handen vol werks heeft, om het geheugen der
tooneelisten te hulp te komen. Doch het is waarIijk de schuld
der arme Iieden niet, indien zij, om zoo te spreken, geen tijd
hebben, om voor elke vertooning hunne rol te herlezen. Met
hel steisel door den heer Directeur gehuldigd, en dat hem
dwingt aIle oogenblikken naar de spoorbaan te snellen, om elders
te gaan speIen, is het hun stoffelijk onmogelijk hunne rollen te
herzien. Welk wonder, indien schier ieder spectakel dllidelijk
sporen vertoont van die gedurigc plaatsverandering. Er zal in
dien toestand geene verbetering komen, zoolang men de strenge
nalevilig van de voorschriften des lastkohiers verzuimt, dat dit
been- en wederreizen nadrukkelijk verbiedt.
SIGNORE.

BRIEVEN OVER TOONEELCRITIEK.
1.

(Van m ijnheer Stuifzand aan zijn zoon.)
Beste Willem!
Ik wou dat ik je nooit gekend had; want, na het ontvaugen
van je laatsten brief, twijfel ik er aan of je mijn zoon weI bent.
Zoo iets onbeholpens, wankelmoedigs, ondoortastends, als waarvau die brief getuigt, had ik van een Stuifzand niet verwacht.
De Z.sche courant heeft je gevraagd om haar tooneelbeoordeelingen te leveren, en dat nog weI in feuilletonvorm. - En je aarzelt om zulk een aanbod aan te nemen! Jij acht je
daartoe niet bekwaam genoeg! ...•.
Maar jongen, in's hemelsnaam, hoe kom je zoo gek r ! .....
Als de heeren van de redactie je bekwaam genoeg achten om
je dat baautje te durven toevertrouwen, moet jij dan zoo nederig
zijn om te weigeren? .... Hoor eens: als je'r z66 over denkt,
dan kun je overal weI van thuis blijven in de wereld. - Of
hebben die heeren misschien z66 slecht gezien?.... N een Willem, ze hebben goed gezien: volgens mijn oordeel zelfs zeer goed.
Je hebt voor feuilletonschrijver bepaald bekwaamheden , jongen.
Want in de eerste plaats heb je gezond verstand; je kunt oordeelen; je kunt zeggen: dft vind ik mooi en dat vind ik leelijk.
Verder heb je goede studien gemaakt: mij dunkt ten minste dat
meester in de rechten te zijn nog zoo min niet is. Je hebt veel
bijgewoond en zeer veel gelezen; je hebt de Parijsche theaters
bezocht, en je bent glad genoeg am je door alles heen te slaan.
Bovendien is het uit je kleine voortbrengselen op letterkundig
gebied reeds duidelijk genoeg gebleken dat je een goeden stijl
bezit. Dat is voor een schrijver alles; het is de verf w.urmede
bij van dennenhout eikenhout maakt: bet verguldsel waardoor
bij aan de allergewoonste dingen een glanzend uiterlijk geeft.
Want een feuilletonnist vooral moet dikwijls ~eer gewone, onbe4t
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duidende dingen vertellen - om de eenvoudige redeD dat hij
Diets degelijks wcet, dat zijn geest niet getuigt, en de kolommen
t6ch gevuld moeten wordeD. Is dat het geval, dan moet hij zich
houdeD alsof hij iets heel buitengewoons, iets geleerds, iets pittigs,
of iets nieuws verkoopt. Hij moet nu en dan zeggen : "Het is een
erkende waarheid", of: "Vele mannen van het yak hebben het
beweerd, doch wij houden het tegendeel vol", of wei: "Er wordt
in de geleerde wereld nog steeds met nadruk over gestreden". Bij dergelijke frases sluit de menigte haar oogen, en dommelt ze
op goed vertrouwen in; en als je daar nu een flinken kwinkslag
op laat volgen, Willem, dan wordt ze plezierig weer wakker.
Dat is al vast een rege!. Maar nu nog meer! Je stijl moet niet aIleen een groote mate
van duidelijkheid en helderheid bezitten; maar vooral moet hij
ook schitterend wezen. Leg je daar op toe, mijn zoon!
Op de gave van een schitterenden stijl te schrijven, kunnen
slechts weinigen zich beroemen; zij wordt ook niet door louter
studie verkregen; maar dit meen ik te mogen volhouden: als
men ze eenmaal bezit, kan men ze door langdurige en nauwgezette
oefening ell oplettendheid tot een groote hoogte ontwikkelen.
En die gave bezit jij waarschijnlijk weI, Willem. Want - waar
het nogal op aankomt, zou ik den ken - je bent hartstochtelijk ,
licht verontwaardigd, gevoelig; je windt je op over nietigheden;
je weet va.n een kleinigheid een belangrijk verhaal te maken; je
hebt altijd stof tot spreken , omdat je van den hak op den tak
springt; je kunt heel aardig anecdotes vertellen; je weet de meest
dagelijksche verhalen in een aangenamen vorm te kleeden; je
houdt van verrassende weDdingen; je kent aIlerlei gevleuge1de
woorden, in een half dozijn verschillende talen; in een woord om het eens heel eenvoudig uit te drukken - je weet de gort
DOgal te roeren !
En wi! ik je nu eens gauw een recept geven volgens hetwelk
ik denk dat jij je brood het beste bakken kunt? ••• Luister dan.
Je bent geestig, pikant en dartel; - dat is je zuurdeeg. Je
bent deftig, geleerd eD gemoedelijk; je verheugt je over iemands
voortreffelijkheden, tobt over zijn tekortkomingen, neemt deel in
zijn lot en geeft hem goeden raad; - dat is je meel. En dlarbij
zorg je dat nu en dan de een of andere wending: eeo zure-
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zoetigheid, of bitterheid, al die goedmoedigheid afwisselt. Je
strooit er met milde hand je sarcasme doorheen; - dat zijn je
krenten.
Sarcasme, mijn jongen, is voor een recensent een kostbare
specerij. Wie die in zijn brood bakt, zal al licht koopers vinden.
Vraag dat maar el!ns aan Lessing!
Want Willem - laten we nu eens heel vertrouwelijk samen
praten! - je moet zorgen dat de schoorsteen aan 't rooken
blijft, jongen! Waarvoor of voor wien zou jij die recensies eigenlijk schrijven? . . . .. Mij dunkt toch, in de eerste plaats voor je
zelven. Die arbeid moet voor een deel in je levensonderhoud voorzien. Denk dus aan de woorden van twee beroemde mannen: van
Heine en Boileau. De Duitscher heeft gezegd dat durven het
groote wachtwoord is om in de litteratuur zijn doel te bereiken ;
en de Franschman drukt je op het hart dat je gerust alles kunt
schrijven, indien je maar nimmer verve1end bent. Ais je die beide
regels ter harte neemt, en tracht in praktijk te brengen, dan ben
je klaar.
En welk een rijke buit, mijn jongen, biedt de tooneelwereld
den beoordeelaar niet aan! Want het is een levende wereld die
hij te beoordeelen heeft; en die taak is honderdmaal dankbaarder
en gemakkelijker dan de beoordeeling van de doode wereld die
de boekenschrijvers ons bezorgen.
Geloof je dat niet, Willem?
Welnu, let dan maar eens op je dagelijksche omgeving. Wat
valt daar a1 niet van te zeggen! Wat kan men, als men eens
wil, - en zonder nog kwaadspreker te zijn - een aantal
juiste opmerkingen te berde brmgen omtrent personen die men
van meer nabij leert kennen. Ieder heeft het zijne, ieder zijn
klein gebrek. Er is bijna niemand of er valt iets geestigs, iets
grappigs, en tevens iets zeer waars over te zeggen. En er zijn
van die v1ugge opmerkers, die er een bizonderen slag van hebben
om iemands eigenaardigheden terstond aan het licht te brengen.
Doch, hoe grappig die opmerkingen en oordeelvellingen over den
evenmensch ook zijn mogen, in onze beschaafde kringen zijn ze
verboden. Men mag ze zich in een klein en vertrouwd gezelschap veroorloven, maar zij behooren niet tot een algemeen gangbare munt.
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Doch de tooneelrecensent. Willem. - de tooneelrecensent
heeft het ontzaglijk voordeel dat hij buiten deze wet staat. Als er
maar een onbeduidend acteur is die de R wat te scherp uitspreekt. die te veel aan neusklanken doet. of die er geen slag
van heeft om een strik in zijn das te leggen. dan kan men
daarover bladzijden vol schrijven. er allerlei loopjes mee nemen en. wat ook niet te versmaden is. er telkens weer op terugkomen.
Blijft de schuldige het gebrek behouden. dan is het alleraardigst om het publiek eens te doen zien, op hoeveel verschillende
manieren men hem dit van tijd tot tijd onder het oog kan brengen ;
verbetert hij zich, dan moet men ook daarop wijzen , en vol zelfvoldoening de opmerking maken dat hij toch eindelij k zoo verstandig is geweest om met ooze critiek zijn voordeel te doen want het spreekt immers van zelf dat het uitsluitend de dagbladcritiek was die de gewenschte verbetering teweeg bracht.
En Willem, Willem, daar valt zoo veel , alleen reeds op dat
gebied, te doen. Want evenals de boeken van de grootste geleerden, zoo hebben ook de beste tooneelspelers hun drukfouten.
Aan eenige dozijnen vereischten moeten zij voldoen. Uiterlijk,
orgaan, manieren, stembuiging, uitspraak, tongval, kleeding,
rolvastheid, subjectiviteit, objectiviteit, kalmte, ruwheid, overdrijving, natuurlijkheid, zelfbewustheid, rolopvatting, karaktervoorstelling, dat zijn allen snaren die jij dagelijks tokkelen kunt,
en wier afwisselende muziek jij in je beoordeelingen kunt doen
weerklinken.
Maar toch - en verzuim dat niet! - je moet zorgen dat jc
tegenover de beoordeelden een vast en principieel standpunt kiest.
Verdeel ze zorgvuldig in goeden en slechten; blijf de goeden doorgaans prijzen en de slechten doorgaans laken; houd er een paar
bepaalde zondenbokken op na, en wees er voorzichtig mee dat
je degenen die je gisteren veroordeeld hebt, vandaag niet te veel
prijst. Zoodoeode zul jij je doen kennen als eeo man van beginselen, als een man die een die pen en vasten blik heeft, die
zelden mistast, en die zich niet door toevallige gelukkige momenten
laat verleiden om misplaatste loftuitingen uit te deelen.
En waar ter wereld valt een oordeel ook gemakkelijker dan in
den Schouwburg, waar je alles ten volle toebereid voorgezet
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wordt, waar je de geheele behandelde stor ten breedvoerigste
ontvouwd ziet, en van aIle kanten op je gemak bekijken kunt?
En zelfs, als je over het tooneeldicht of de spelers niets te zeggen
weet, zijn er dan geen honderd onderwerpen waarmede jij je gaten
stoppen kunt?.. Valt er, in geval van nood, niet over luchtverversching, verlichting, valsche violen, onzedelijkheid, spinraggen en souffieursplichten te spreken?
Om de waarde van een muzikaal of dramatisch werk uit het
handschrift op te maken, daartoe behoort - ik erken het
gaarne - een meer dan gewone oordeelsgave. Maar iemand
die een goede opvoeding genoten heeft, en bij zijn gezond verstand
eenig muzikaal of letterkundig talent bezit, moet toch, als die
scheppingen tot een uitvoering komen, gemakkelijk genoeg opmerken kunnen wat voor deugden of gebreken zij hebhen. En
even goed als jij in een gezelschap van beschaafde menschen
gemst met je denkbeelden over de kunst en haar uitingen voor
den dag kunt komen, .kun je er ook over schrijven.
Het tooneel, mijn zoon, is een dankbaar onderwerp voor een
gesprek in aIle gezelschappen, op aIle mogelijke theevisites - :
zoo ook voor den feuilletonnist. Let maar eens op hoe dikwijls
deze lieden, al zijn ze ook geen eigenlijke toorreelrecensenten,
in den schouwburg terccht komen.
Ja, ik ben er van overtuigd: als Noach, na het uitblijven van
zijn raaf, een gevleugelden feuilletonnist opgelaten had, hij zou
op een schouwburg neergestreken- zijn.
Het onderwerp is dankbaar. Zelfs de kleinste verslagjes over
tooneelvoorstellingen worden met gretigheid gelezen. Dat weten
onze dagbladcorrespondenten maar al te goed.
Ze weten ook dat een van de beroemdste Fransche feuilletonnisten, gedurende lange, lange jaren, zoogenaamde tooneelverslagen
geschreven heeft, zonder dat hij ooit een voet in den schouwburg zette.
En werp me nu niet meer tegen, Willem, dat jij je niet geroepen
gevoelt! - Dat de taak zwaar is, ontken ik niet; want zelfs de
geringste onderneming van letterkundigen aard vereischt oplettendheid en toewijding. Doch wie haar met zelfvertrouwen aanvaardt,
heeft haar reeds half voleindigd. Twijfel nooit aan je zelve. Hoe
zou het anders met mij en met zoovele andere predikanten moeten

g aan? . . .. Wij verkondigen, zooals het heet, de waarheid. Maar
zijn wij er van overtuigd dat alles wat wij met groote plechtigheid, gemanteld en gebeft, uitspreken, waarheid is?. .. Verre
van daar!... De vogel die vijf en twintig jaar geleden volop
zong, krijgt nu een doek over de kooi. Dat is een ernstige waarschuwing tegen de waaracbtigheid van de tegenwoordige leer,
maar het is nog geen reden voor Ons om te zwijgen.
Van een ander standpimt zijn wij de mannen die zaad uitstrooien
van deugd en levenswijsheid. Maar zijn wij er zeker van dat dit zaad
altijd in een vruchtbaren bodem valt? . .. Neen; voor onze oogen
zien we dat het meerendeels op een steen rots terecht komt. Toch
houden we vol en achten we het onzen plicht in onzen arheid
te volharden. Doe evenzoo, mijn jongen! Bekreun je niet te veel
over het minder volmaakte van je werk of over het verloren zaad;
maar, evenals de mensch leeft van den eenen dag op den anderen,
arbeid zoo ook van den eenen dag op den anderen.
Deze regel geldt in 't bizonder voor ons heiden. De preek die
ik a. s. Zondag houd, is's Maandags door het gros mijner hoorders reeds vergeten. Ieaer neemt en denkt er gedurende eenige
oogenblikken het zijne van, of neemt en denkt er niets van. En
ik, in plaats van me daarover te ergeren , houd me al zeer spoedig
weer bezig met mijn preek voor <;Ie volgende heurt.
Eveneens zal het gaan met uw feuilletons. Ze worden door
weinigen gelezen, door de meesten slechts "ingezien." W at je
vandaag schrijft, Willem, is morgen vergeten, en zit overmorgen
reeds om een stuk kaas gewikkeld. Die waarheid is niet bemoedigend , vooral niet voor hem die over zulk een edel onderwerp
schrijft als de Kunst is. Doch - ten minste als je 'r op gesteld
bent! - er is een troostgrond: de dikwijls wederkeerende regendroppel kan zeUs de hardste rots doorboren, en, door bestendig
bij de kudde te blijven, wordt men door de schapen als herder
erkend. Dien kant moet je 't maar zien uit te houden.
In een volgenden schrijf ik eens over tooneelstukken. Voor
heden genoeg. Adieu!
Je liefhebbende Vader,
P. STUIFZAND.

v.

D. M.

NAAR AANLEIDING VAN VAN ZEGGELEN'S
TARTUUF.
Wanneer men onze tooneelbesturen hard valt over het ellendig
gehalte van hun repertoire, dan plegen zij zich onder anderen
te verdedigen met de opmerking, dat hun tijd en gelegenheid
ontbreken, om op de hoogte te bIijven van al wat er wordt
geschreven en daaruit een keus te doen, die den kunstvriend
bevredigt. Zij moeten zich weI behelpen met hetgeen hun wordt
aangeboden en eenigzins voor de krachten van hUll gezeischap
berekend is - al is ook dat aangebodene DE REIS RONDOM DE
WERELD IN 80 DAGEN en hun gezeischap het gezelschap van den
AMSTERDAMSCHEN STADSSCHOUWBURG. 1)
Die arme tooneeibesturen!
Daar hebt ge de directie van genoemden Amsterdamschen
Stadsschouwburg. Voor eenige weken had zij een klassieke
bui en besioot zij Mol i ere's Tartuffe op te voeren - misschien
weI om haar personeel voor te bereiden op de huichelarij, die
van talentvolle kunstenaars gevorderd wordt, wanneer zij als
marionetten in een Ret's rondom de Wereld moeten rondspringell.
Zij koos voor die opvoering de vertaling van Jan Nom s z.
Wie kon nu weten dat er, sedert Nomsz in 't begin dezer eeuw
zijn voor dien tijd zeker zeer verdienstelijken arbeid in de wereid
zond, andere vertolkingen vall Tartuffe zijn verschenen; dat
Napoleon Destanberg in 1867 envan Zeggelen eerstonlangs onze Ietterkunde met zulk een arbeid verrijkten. Ret ware van
de directie van den eersten Schouwburg van Nederland zeker wat
te veel gevergd. Toch kan ik haar in gemoede aanraden met
de genoemde vertalingen kennis te maken.
I) Op het oogenblik dat ik dit schrijf. is men aan de 46e voorstelling
van dit product, waarin de hh. Albregt en Moor en Mevr. de Vries avond
aan avond triumfen vieren. Het is misschien niet overbodig te herinneren
dat. volgens art. 16 der voorwaarden van verpachting, het repertoire in
overleg met de Stedelijke Commissie wordt vastgesteld. Deze Commissie
beslaat uit de heeren de Bull, Hilman en Tack.
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Van Ze g gelens Tarfuuf t ) werd mij ter beoordeeling gezonden.
De Tartuf!e van Des tan b erg S) kwam mij ter hand bij gelegenheid van den dood van dezen werkzamen en talentvollen Vlaming ;
als wiens verdienstelijkste arbeid zij geroemd wordt.
Men moet zich nu en dan eens aan een vertaling in verzen
gewaagd hebben, om te weten wat al moeilijkheden daaraan zijn
verbonden. De taak wordt zeker niet minder zwaar, wanneer
men te doen heeft met een meesterstuk z66 algemeen bekend als
Tarfuf!e. Niet dan in den hoogsten nood mag men iets opofferen
van al die klassieke schoonheden - klassiek, in dien zin dien
de G en est e t, in zijn St. Nicolaasavond , aan dit woord hechtte en toch heeft men rekenschap te houden met het taaleigen, dat
sommige beroemde uitdrukkingen en zinwendingen inderdaad onvertaalbaar maakt. En wat dan, wanneer men zich, zooals
D estan berg en van Ze g gelen beiden deden, het juk van
den berijmden Alexandrijn op de schouders legt! Waarom niet,
als Graaf Baudissin voor zijne vertalingen van Moliere, den
vijfvoetigen Jambe gekozen, een vorm waarin zoowel de vertaler
als de tooneelspeler, wien het om losheid en natuurlijkheid te
doen is, zich zooveel gemakkelijker kunnen bewegen?
De twee vertalingen, die hier voor mij liggen, loopen nog al uiteen.
Van Zeggelen is het blijkbaar in de eerste plaats om een
vloeiende, losse bewerking te doen, al moet hij er ook 't een
en ander van het oorspronkelijk stuk aan opofteren. Destanbe r g gaat in den regel gewetensvoller te werk, hij geeft niet
dan gedwongen iets prijs, al moet ook hier of daar de losheid
en vloeiendheid er bij inschieten. Dit onderscheid springt reeds
bij de eerste regels in 't oog.
Wanneer van Zeggelen Mw. Pernel's gezegde
Allons, Flipote, allons,. que d'eux ie me dtlivre,
aldus vertaalt:
Kom mee Flipot, wij gaan; ik m is hier toch 't vertrou wen,
dan blijkt het al aanstonils waartoe de zorg voor 't lieve rijm
hen verleidt. Elmire's vraag, een paar regels verder,
Maar waarom gaat u heen?
is am het .rijm bij v. Z. door Mw. Pernel reeds beantwoord en
I)
2)

Haarlem. Kruseman en Tjeenk Willink. 1875.
Gent. A. van de Weghe 1867.

57
wordt dus geheel overbodig. Gelukkiger en trouwer, ofschoon
niet zoo vloeiend, luidt de vertaling van Destanberg:
Kom gauw, Flipote, kom! . .. 'k verlosse m' uit hun klauwen!
Die zucht om het oorspronkelijke zoo trouw mogelijk te volgen, geeft Destanberg bovendien nu en dan een juister vertaling
in de pen. Als bijv. Orgon in het vierde bedrijf 4e tooneel, op het
punt van onder de tafel te kruipen, tot Elmire zegt:
Je con/esse qu'ici ma complaisance est grande,M ais de votre entreprise il VOltS fau! 110ir sortir.
dan maakt van Zeggelen van den laatsten niet zeer fraaien rege!
(met het voor een Hollander verraderlijke Vous Faut Voir):
Maar wat ge ook onderneemt, breng 't alles goed te recht !
terwijl Destanberg, zij 't dan ook niet letterlijk, toch m. i. vrij
wat juister vertaalt:
Maar 'k ben nieuwsgierig om te zien hoe 't zal vergaan.
Daarentegen zal men bij den Noord-Nederlandschen dichter
vergeefs naar twee zoo gebrekkigc Alexandrijnen zoeken als de
Zuid·N~deriander op eenzelfde bladzij te slikken geeft:
Zoo zacht en zedig in de kerke plaatste hij
Op zijne knieen alle twee zich vlak voor mij.
en verder:
Slaat hij tot zelfs rond mijne vrouw opmerkzame oogen_
Het is mijn voornemen niet om de beide vertalingen op den
vaet te volgen. Ik wilde enkel de aandacht op haar vestigen en
een woord van waardeering schrijven over van Zegge1en's arbeid,
dieD ik over 't algemeen wel ge1ukt !Deen te mogen noemen al ZOU ook een degelijker taalkenner en strenger taalbeheerscher
dan de populaire dichter blijkt te zUn, den hier en daar verouderden vorm van het oorspronkelijke in pittiger en frisscher
Hollandsch hebben weten om te scheppen.
Wanneer de Reis rondom de Wereld hare alchemistische
"Schuldigkeit" gedaan heeft, en het proza van den heer Peijpers
de tooneelspelers niet onvatbaar maakte voor de poezie van zekeren
Mol i ere, "un garc;:on (volgens zijn tijdgenoot Tallemant des
Reaux) qui a fait des pieces OU il y a de l'esprit" - hoop ik
dat aan van Z egg e 1 en's Tartuuf een plaatsje op het repertoire ~al worden ingeruimd.
J. N. v. H.

TOONEELKRONIEK.
Brussel, October 1875.
Heer Redacfeur,

Gij schrijft mij, dat de persoon, die eerst zich met de taak
van berichtgever had belast, van zijn voomemen heeft afgezien,
daar bij de eerste vertooning reeds van ons Nationaal Tooneel,
de moed hem te kort schoot. Daar ik tot de lieden behoor, die
niet zoo spoedig den moed verliezen, en van gevoelen ben, dat
wat niet te eenemaal goed is, mettertijd weI goed kan worden,
aarzel ik niet aan uw vriendelijk verzoek gehoor te geven, en u
een en ander betreffende dit onlangs geopende Tooneel te schrijven.
Ret was stellig geen gelukkige gedachte te openen met de
Krankzinnige van Leiden, een drama der oude, stokoude school,
dat noch door intrigue, noeh door vorm, noch door historisehe
waarheid uitmunt. Ook heeft het bestuur van het Alhambra
slechts uit nood tot de opvoering V:I.D het Ondereet'sche gewroeht
besloten. Eerst was men van plan de P hilippina van Vlaanderen,
het bekroonde stuk van M. D. Delcroix, voor de opening te
vertoonen. De moeielijkheden der mise en scene deden van dit
voomemen afzien. Daama dacht men aan Gretry, een ander
bekroond drama, deze reis van M. Sleeckx, dat v60r jaren hier
grooten bijval yond. De vrees met dit bijna even moeilijk gewrocht v60r 3 October evenmin klaar te komen, was oorzaak,
dat mede dit ontwerp werd opgegeven. Ten slotte kwam de
Krankzinnige van Leiden aan de beurt. Dat men, zoo men toch
met iets van Ondereet wilde beginnen, eene betere keus tusschen
's mans spelen hadde kunnen doen, zal ik niet ontkennen.
Gij weet reeds dat die openingsvertooning, trots de tegenwoordigheid der burgemeesters van Brussel en van Antwerpen, des ministers
van justitie, en der overige voomamen, trots de lichtverklaarbare
geestdrift van Brusselsche en Antwerpsche Vlamingen, een alles behalve
gunstigen indruk maakte. Het VIaamsche gedeelte van het Brusselsehe publiek is licht te bevredigen, dat is zeker. Ret wenscht
niets liever dan toe te juichen, om het even waf en /we zijne
acfeurs, - liefhebbers of spelers van beroep, 't is hem gelijk spelen. Doch nevens het Vlaamsche gedeelte van ons publiek, be-
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staat een ander, dat veel min gunstig gestemd, ook nu en dan
een kijkje van de Vlaamsche vertooningen komt nemen. Dit
gedeelte, waarmede toch ook mdet gerekend worden, was in
den Schouwburg van het Alhambra, den eersten avond, vrij
talrijk vertegenwoordigd, en dat het hoogst onvoldaan huiswaarts
keerde, hoef ik u niet te zeggen.
Ik ben blijde er te mogen bijvoegen, dat enkele der volgenc!e
vertooningen en door de keus der stukken, en door het spel der
tooneellisten, dien ongunstigen indruk, althans gedeeltelijk hebben uitgewischt. Zoo zagen wij sedert Mie Bel en Kermisklok
Doodsklok, van M. Felix van de Sande; Vriend Kobus en het
Wiegie , van M. van Goethem; Keizer Karel, van H. van Peene,
Wit en Zwart, De Duivel op " Dorp en De Viool van den
Duivel, van denzelfden veelschrijver, Voor stille Lieden en Recht
is Recht, van eenen anderen bestuurder, M. van Driessche. Ofschoon al die voortbrengselen geen meesterstukken zijn, bevinden
er zich tusschen die met genoegen worden gezien. Het verwijt,
dat men sommigen zoude kunnen toesturen, is dat zij tamelijk
versleten zijn. Voor gewrochten van degelijk literarisch gehalte is
zulks niets; maar degelijk gehalte is niet wat men er in zoeken
moet. Eenige zijn zoo wat fen/ame de fart.
Het emstigste van die verschillende spelen is Kermisklok
Doodsklok. Gij kent Le Chef d'oeuvre inconnu, van Lafont. Verbeeld u dat in vier bedrijven, met een aanta! episoden die niet
altoos door waarschijnlijkheid uitblinken. Er is echter effect in
het stuk en 't werd nog al goed gespeeld. Taal en stijl laten,
gelijk gij weI den ken kunt, nog al te wenschen j maar 't hindert
een Vlaamsch publiek niet, dat zegt en denkt: Waar men zoo
nauw ziet, is de vriendschap klein.
Ook de andere, hiervoren vermelde stukken werden meestal
vlug en los, dat is vrij weI afgespeeld. Zeer goed was het niet,
maar slecht evenmin. MM. Ferdinand Vande Sande en Kapper
zijn verdienstelijke tooneelisten j MM. Van der Voorde en Dandois
kunnen goed worden j MM. Lenaerts en De Somme zijn in staat,
am aIs komieken I knap hunne rollen te vervullen. M. Schaumans,
een nog jong acteur, is voortreffelijk. Hier hebben wij met iemand
te doen, die opmerkt, studeert, begrijpt wat een karakter is, en
zuiver spreekt. 't Spijt me maar, dat ik van de dames niet even-
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veel goeds kan zeggen, als van de heeren. Mevr. Hennans is
voor eerste rollen niet opgewassen en, ik buiver bij 't neer
schrijven, - weI wat rijp. Zij zoude eene verdiensteIijke, zeer
verdiensteIijke duco"71e wezen. Hare dochter, Mevr. Apers, en
Mevr. De Somme zijn taIentvolle actrices, in het blijspel met of
zonder zang. Mej. Van Leeuwen - waar men dat Iieve kind van
daan gehaald heeft en wat men denkt met haar aan te vangen,
verklaar ik niet te begrijpen. Zooals gij ziet, ontbreekt aan dat
alles eene eerste vrouwenrol. Er ontbreekt zelfs eene eerste moederroI.
Dat die beiden onontbeerlijk zijn, hoeft geen betoog.
S()11/ma: de troep, zooals wij hem to~ hiertoe zagen, is ouvolledig en ontoereikenrl voor eene stad als Brussel, waar men in
de Fransche Schouwburgen goede en weI eens uitmuntende tooneelisten aantreft. Hij is niet eens op de hoogte van dien van
Gent en nog veel minder van dien van Antwerpen. Het bevreemdt
mij te meer, daar het bestuur over een net kapitaaI- 60,000 fr.,
meen ik, - beschikt, geene huur voor het Iocaal moet betalen
en tot hiertoe niet over gebrek aan bezoekers hoeft te klagen.
Het bevreemdt mij vooral, daar, zooals mij van weI ingelichte
zijde wordt verzekerd , eenige der beste artisten van het Antwerpsche
gezelschap, niet zouden geaarzeld hebben naar Brussel te komen,
indien men hen behoorIijk hadde willen bezoldigen.
Om kort te gaan, het bestuur van het Nationaal Tooneel van
Brussel verkeert in het denkbeeId, dat spaarzaamheid bij 't bezoidigen zijner artisten zijne hoofddeugd moet wezen. Verkeerd!
Koken moe! kosten, zal ik hem zeggen, - om mij voor deze reis
ook eens een Vlaamsch spreekwoord te veroorloven, - en zonder
goed te betalen, kunt gij onmogelijk een goeden troep hebben.
Nu, van een goeden troep en eene goede keus van stukken
bangt alles voor u en uwe ondememing af. Het heugt mij niet
een schouwburg-directeur met die beiden te hebben zien te gronde
gaan. Daarentegen heb ik een macht van directien gekend, die
door overdreven spaarzaamheid zich te gronde richten.
Zullen de heeren bestuurders het begrijpen? zullen zij begrijpen, dat er na de eerste geestdrift der Brusselsche Vlamingen,
iets allders zal noodig zijn, dan versleten stukken, die geelle
meesterstukken zijn, en een oDvolledige troep, om bet publiek
naar de Alhambra te trekken? lk hoop het, vooral in het Le-
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lang der aclionnarissen en der Vlaamsche zaak. Men zegt mij ,
dat verscheidene verdienstelijke artisten per cachet zijn gelngageerd.
Des te beter. Men voegt er bij, dat eene gansche reeks deugdelijke oorspronkelijke gewrochten gereed ligt. Ook' goed. Wat
mij niet behaagt, is, dat men tevens spreekt van de opvoering
van een der ellendigste kermisstukken, welke de Vlaamsche
tooneel-literatuur bezit, iets dat nauwelijks op den titel tooneel·
werk mag aanspraak maken.
Nog wil men, zoo het heet, Philippina van Vlaanderen met
groote pracht van decors, costumes, muziek en dansen opvoeren. Men zoude zelfs tot paarden, alsmede tot de kameelen cn
de giraffen van den dierentuin de toevlucht nemen, om aan Ie
Tour du Monde, het spectakelstuk, dat in de Galerij SI. Hubert
ruim twee honderdmaal vertoond werd, concurrenlie te maken.
Alweer verkeerd, totaal verkeerd! Vooreerst is een stuk, drama,
tooneel- of blijspel, om het even, dat men slechts door zulke
middelen leefbaar kan maken, een wangedrocht. En dan. wat
zal men na de paarden, kernels, giraffen , enz. het publiek, een
braaf, nruef publiek - het Vlaamsche gedeelte, weI te verstaan, - dat al die fransche oogenverblinding niet vraagt, opdisschen? Apen en honden wellicht? Indien men plan heeft dien
weg te betreden, indien het enkel te doen is, om het even door
welke middelen, geld te slaan, laten wij dan den naam Nationaal Tooneel niet onteeren. Schrijven wij dan liever op ons uithangbord stoutweg Nationaal Apen- en Hondempel. Zoo ten minste
zullen de lieden meteen weten, hoe wij de zaak van den vaderlands chen schouwburg verstaan, en wat wij van de groote woorden
Vlaamsche kracht en Vlaamsche beschaving te den ken hebben.
Doch neen, zij die den heeren leden der besturende commissie
dergelijke voornemens toeschrijven, hebben het voorzeker mis.
Wat er van zij, ik stel mij voor u au courant te houden van de
verdere werkzaamheden. De ueoordeelingen - lees ophemelingen - van de meeste Vlaamsche biaden kunnen u van deze
slechts een zeer gebrekkig denkbeeld geven. Die beoordeelingen
toch worden over 't algemeen door menschen geschreven, die tot
meergemeld al te geestdriftig Vlaamschgezind gedeelte van het
publiek behooren, voor hetwelk schier alles goed IS, als het
maar Vlaamsch is of schijnt te wezen.
T.

Dordrecht, IS Oktober 1875.
We verheugen ons hier ter stede, mijnheer de redacteur, in
eene Vereeniging, die den naam draagt van Kunslmin. - Mogelijk
zijn de geruchten van het bestaan dezer vereeniging weI reeds tot
U doorgeclrongen; wij Dordtenaars verbeelden ons althans dat
ons Kunstmin eenige bekendheid naar buiten heeft verkregen. Wat
het doe1 is dezer vereeniging - of wat bij de oprichting het doel
was - geeft de naam, dien zij draagt, genoegzaam te kennen.
Beoefening, bevord~ring van kunst op elk gebied was de leus
der mannen, die de vereeniging in het leven riepen, of liever,
van een bescheiden liefhebberij-tooneelgezelschap maakten tot
wat zij nu is, tot een bloeiende societeit. - Elk yak van
kunst heeft er zijn vertegenwoordigers, zijn beoefenaars. Er is
eeneafdeeling: Uiterlijke welsprekendheid, eene: Vocale
en instrumen t ale too n k un S t, en eene: Beeldende
k u n s ten. Als Ge nu in aanmerking neemt, M. d. R., da~ de
vereeniging vele honderde gewone leden telt (ik meen 700 :\800)
dan zult Gij mij moeten toestemmen dat zij, onder een bestuur
dat zijne roeping gevoelt en die ernstig opvat, een grooten, heilzamen invloed kan uitoefenen op den kunstzin, op de aesthetische
ontwikkeling der Dordtenaren.
Daartoe moeten bevorderlijk zijn: concerten in den zomer, in
het voorjaar tentoonstellingen, in den winter tableaux-vivants en
voora! dramatische voorstellingen.
Tot deze laatste bepaal ik mij hier.
Deze voorstellingen dan werden in de dagen van ouds gegeven
door de afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid, om zoo te zeggen
de moeder der Vereeniging. In de laatste jaren echter - 't zij
dat de kracbten der moeder afnamen, 't zij om andere redenen ontbood het bestuur der vereeniging voor bare dramatische avonden
een der gevestigde gezelscbappen. Of de leden daarmede gebaat
waren? Zander in iets te kort te willen doen aan de waarachtige
verdiensten der afdee1ing Uiterlijke Welsprekendbeid in baar bloeitijd,
gel.oof ik toch dat zij er geen schade bij leden, zoolang b.v.
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stukken als van Heyst's George de Lalaing werden oj>gevoerd
door de Vereenigde Tooneelisten of Mev r. K 1e i n e met datzelfde
gezelschap optrad in hare heerlijke creatie: Elisa'-'eth van Engeland. - Zulke avonden waren illderdaad feestavonden , avonden
van waarachtig kunstgenot.
Maar eens, te onzaliger uur, deed het bestuur een misstap .••.
het liet de Hagenaars in "De gelaarsde kat" hun grollen verkoopen.
"De gelaarsde kat" in bescherming genomell uoor het bestuur van
een kunstgenoots'chap! Men pruttelde, maar men liet het passeeren.
Men bleef vertrouwell stellen in de directie ; een vulgenden keer zou
zij hare taak voorzeker, als van ouds, ernstig opvatten, dan zou men
we~r, als zij ons noodigde, verzekerd kunnen zijn dat een avond,
in het niet zeer gezellige lokaal doorgebracht, niet verloren was.
Welnu, den I3 den Oktober noodigde het bestuur de leden op
"Rose Michel," op te voeren door het gezelschap van LeGras,
van 'Zuylen en Haspels. Kent Gij "Rose Michel," mijnheer de
redacteur? De wansmakelijkste tooneelen uit de ellendigste
drama's zijn in dat wanschapen stuk vereenigd; nooit zaagt Ge
grooter hoop domkoppen op het tooneel bij elkander dan de Gravin
de Buissey en haar lOOn George, den Baron de Grandchamp en
den raadsheer Parlieu. Men kon het waarlijk niet met rich zelven
eens worden of het belachelijk was of walgelijk. Toch bleek het,
na het vallen van het gordijn, dat de afkeer sterker was dan de
hilariteit . . •. men siste. Het is misschien niet fatsoenlijk om op
deze wijze zijn afkeuring te kennen te geven en wellicht ware
zwijgen wellevender protest geweest - ik beoordeel dit niet; ik
geef het feit; aIleen meen ik dat net in sommige opzichten niet
pleit tegen de Dordtenaren.
En nu - heeft de directie van Kunstmin werkelijk, na eigen
aanschouwing, dat jammerlijke stuk gekozen? Of heeft zij berouw
van haar keus en belooft zij ons daarom tegen het laatst van
November .... PAILLAS?
Ge weet dat er ten onzent eene afdeeling bestaat van het Nederlandsch Tooneelverbond. Dat die afdeeling toch den moed niet
late zinken. Ook te Dordrecht valt veel voor haar te doen.
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VERBETERING.
In de beoordeeling van Mej. Perk's drama in het nummer vau I November
is. buiten de schuld van den schrijver, eene zinstorende misstelling geslopen :
Men leze op biz. 36 onderaan en blz. 37 bovenaan:

Cellini echter, door de vriendschap voor de hertogin en hare
zonen gedrongen, ziet van aIle wraakneming af, EN SMAAKT HET
GELUK CORINNA DE ZIJNE TE MOGEN NOEMEN.

BRIEVEN OVER TOONEELCRITIEK.
II.
(Van mijnheer Stnifzand aan zijn zoon.)
Beste Willem!
In mijn vorigen heb ik je eenige pijlers a:lngewezen, waarop
je, bij de uitoefening van het beroep van tooneelrecensent, je
gebouw zoudt kunnen optrekken. Denk er wel aan , mijn jongen :
de eerste en voornaamste was: je oefent dat beroep niet uit ter
wille van een ander, maar allereerst om zelfswil. Zorg dus dat
je een veelgelezen feuilletonnist wordt; dat de menschen naar
je opstellen verlangen; dat de dagbladen elkander je pen betwisten.
En let IlU eens weer op een voorbeeld nit het dagelijksch leven.
Zij die geestig en scherp zijn vinden de meeste toehoorders, al
staat er ook tegenover dat zij het minst door hun omgeving bemind worden. Maar aan dit laatste bezwaar behoeft een tooneelbeoordeelaar zich niet te storen. Bij de operaties die jij doet
blijft je omgeving ongemoeid, en hel> je de lachers al heel licht op
je zijde. Ik veronderstel namelijk dat zich in die omgeving noch
toolleelschrijvers, noch tooneelspelers, noch hun vrienden bevinden. Anders ja, kon er wei eens partij getrokken worden.
In mijn vorigen heb ik gezegd dat de tooneelwereld levend
en de boekenwereld dood is, en dat het daarom veel gemakkelijker en dankbaarder taak is om de eerste te beoordeelen dan de
laatste. Maar van een ander stand punt beschouwd is dat juist
omgekeerd; dan is juist de tooneelwereld dood. En met een
doode is alles aan te v<lllgen!
Ais ik een nieuw boek l>eoordeel, Willem, dan kan ik het
prijzen of laken; maar ik moet er toch. altijd zorgvuldig op letten
dat ik me niet voorbijpraat. De schrijver, of eell van zijn geestverwanten, luistert op zijn beurt scherp toe; en als ik me nu in
mijn oordeel vergalopeerd heb, dan heb ik op mijn beurt een
tegenkritiek te wachten.
5
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In tooneelzaken is dit het geval niet. De tooneelwereld is in
dit opzicht een doode. Van de acteurs kan men schrijven wat
men wiI: ik heb nog nooit gehoord dat zij een woord terugge·
schreveu hebben: de aard van Bileams ezel zit er niet in. Aileen
is het me weI eens ter oore gekomen dat ze een recensent in
't voorbijgaan een glas fijnen wijn of een lichamelijke kastijding
aangeboden hebben. Nu, dat zijn aanbiedingen die men afslaan
of ontwijken kan, en die dus niets uitwerken. Evenwel - een
pak slaag is nog zoo wat; dat maakt je tot martelaar; - maar
met den wijn moet jc voorzichtig wezen; want aIs een acteur jou
wijn schenkt, clan moet jij het publiek water schenken, en dan
verloopt je zaak.
Verder moet je, behalve de tooneelspelers, ook de schrijvers
beoordeelen. Die vormen in ons land mede een doode wereld.
Bijna aIle schrijvers wier werken hier vertoond worden, hooren
elders, in het buitenland, thuis, en zijn daarbij veelal reeds jaren
lang dood, zoodat ze van u en uw dagblad nooit iets gehoord
hebben, en nimmer iets hooren zullen.
Wat de enkele inlandsche schrijvers betreft, die hebben te
weinig terrein onder zich om het een recensent moeielijk te ItIaken.
Ze schijnen er ook van overtuigd te wezen dat de recensenten
veel beter met de geheimen der dramaturgie bekend zijn dan zij zelf.
Wat een allerolltzettendst voordeel bieden deze toestanden aan
om zich als beuordeelaar vrij en frank te bewegell. Er is niets
wat je in den weg staat; je hebt een onbegrensd en vruchtbaar
veld ter ontgillning en bearbeiding vaor je liggen. Oat veld wordt
geheel en al aan je overgelaten. Niemand vraagt je hoe je het
behandelt: of je t SOIUS ook uitmergelt, door er veel meer af te
halen dan er op terug te brengen, - als jij er maar prikkelende
vruchten op weet te kweeken!
Handhaaf dus in de eerste plaats je oppermachtig stand punt.
Daal van je troon niet af. Wees scherpzinnig in 't opsporen van
deugden en gebreken. Wijs schorpioenen en goudaderen aan
op een terrein dat een ander met onverst:hilligheid betreeut.
Toon dat je met het bloote oog meer ziet dan je evenmellsch
met een vergrootglas. Deel genadige loftuitingen uit, doch laat
ook de geeselroede geen oogenblik rusten, en gebruik haar vooral
met eell glimlach op de lippen, ten blijke dat uw kastijding een

barmhartigheid is. Laat nu en dan de sehrijvers er inloopen.
Bewijs hun uit hun eigen werk, dat wat zij een drama noemden
inderdaad niet meer dan een klueht was, en dat hun treurspel
eigenlijk verdiende bestempeld te worden met den naam van
moordpartij. Ik zeg bewijs hun dat. Want je moet niets sehrijven
zonder argumenten aall te voeren. Je moet zeggen:
10. daaromj 20. daarom; 30. daarom.
Een dergelijke genommerde argumentatie heeft het voorkomen
van wiskunstige bewijsvoering. Zij boezemt, op het bloote gezieht reeds, groot vertrouwen in. Bij kunstbeoordeelingen gelrlt
het bij het publiek als regel, dat wie zijn oordeel motiveert,
ook gelijk heeft. Het publiek heeft in zake van kunst immers
geen eigen oordeel en is er zeer mede gediend als het op gezag
van anderen afgaan kan.
Wil ik je daarvan eens een staaltje aanhalen?
Het feit is wei bekend, maar het is te mooi om er nog niet
eens op te wijzen.
Eenigen tijd geleden werd te Amsterdam een sehilderij tentoollgesteld: een Danae van Titiaan. In diehte drommen stroomde
het publiek er heen, want de couranten zeiden dat het stuk mooi
was. In den Haag hetzelfde, tot op zeker oogenblik. Een
paar kunstrechters gaven eenige redenell op waarom zij meenden
dat het stuk oneeht moest zijll. Zij werden gereedelijk geloofd:
zij waren immers de mannen die het wisten.
Maar stel nu eens het omgekeerde geval: dat dezelfde Danae
eerst voor oneeht doorgegaan was, en dat dezelfue manllen uitspraken: om die en die reden eonstateer ik dat het stuk echt
is. Zij zouden ook terstond geloofd zijn - a!s ze maar een half
dozijn argumenten aangevoerd had den !
Alzoo, mijll jongen, spiegel je aan dit voorbeeld , en zorg vooral
dat je vertrouwen inboezemt. Zoo moet je niet vergeten om van
tijd tot tijd eenige redewendingen te gebruiken die aalltoonen dat
je naauwgezet te werk gaat. Schrijf h. v. zoo: "De uitleg dien
wij aan de zaak geven, is - wij gevoelen het - niet volkomen
juist, maar er valt ons op 't oogenblik geen betere in." Sehrijf
ook zoo: "Wij erkennen gaarne dat er gronden aan te voeren
zijn voor de tegenovergestelde denkwijze, doch zij kunnen onze
meening thans niet doen wankelen.'·
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En als de menschen je feuilletons altijd nog maar lazen om
een oordeel te vernemen over een dramatisch werk! • . . Neen
jongen. velen lezen ze alleen om te zien wat jij er weer van
zegt en van "maakt", want ze weten dat je zulke onbetaalbare
geestigheden kunt verkoopen ten koste van die geduldige tooneelmenschen, en dat je een stuk, waarbij een dozijn of vijf zes
huismoerlers hebben zitten kokkeren van aandoening, kunt afbreken en in elkander trappen dat er geen brok meer van heel blijft.
Wat kan het Scribe, Birch-Pfeiffer en Kotzebue schelen wat
jij wei van hun stukken vertelt. Over die stukken zijn duizenden
regels geschreven waaTvan thans geen spoor meer bestaat. En
zij zelf schijnen onvergankelijk j ze houden zich staande in alle
hoeken van de wereld - niettegeustaande de grondigste recensentenwetenschap.
Ook van het gezag van anderen moet je partij weten te trekken.
Lewes, de beschrijver van Goethe's leven, heeft nog niet lang
geleden gezegd: "Duitschlanrl heeft nooit een drama gehad.
Lessing gevoelde de bestaande behoefte wei. maar de kracht
ontbrak hem om er aan te voldoen, en Schiller sloeg den verkeerden weg in." Dezelfde beoordeelaar zegt ook "dat de Duit·
schers geen blijspel voortgebracht hebben."
Met zulke vonnissen valt nogal wat te doen. Je kunt ze
opdiepen evenals een bijbelkenner zijn teksten, en ze ten grondslag nemen om er alles mee te bewijzen; want Lewes is natuurlijk
eell man die geloofd moet worden.
Wat mij betreft, al ben ik ook, uit den aard van mijn ambt,
een zeldzaam Schouwburgbezoeker, zoo ken ik toch eeoige
tooneelwerken de meesten door lectuur. Buitendien lees ik
tamelijk veel beoordeelingen. En nu heb ik het steeds als
eell erkende waarheid hooren verkondigen, en zelf oevestigd
gezien, dat er op ieder tooneelwerk altijd zeer veel aan te merken valt. Daar bestaat gegronde reden voor. Een schilderij,
een beeldhouwwerk, geeft zich voor niets anders uit dan het is:
VOor een stuk doek dat men beschilderd , een stuk marmer dat
men behouwen heeft. Met de aanwendbare hUlpmi ddelen is daar
de een of andere voorstelling gegeven van welke ieder weet dat
ze nageboolsl is. Bij het kunstwerk dat men dram a noemt, wordt
ook alles Ilagebootst; en toch eischt men er eell zeer groote mate
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van natuurlijk leven in. Wie een drama ziet, wil een brok leven
zien; hij wil de mensch en lOoals ze werkelijk bestaan, in doen
en denken. En toch is het niet meer dan een convention eel
samenvoegsel, een kunstige nabootsing, wat men hem voorzetten
kan. Nu moet het wei zeer moeielijk zijn om Ie bepalen hoe ver
men in dit samenvoegen en nabGOISen gaan mag, tot or welke
grens men aan de werkelijkheid getrouw moet blijven, - en dit
niet aIleen wat het voorstellen van menschen, maar ook wat het
scheppen van toestanden betreft.
De schilderkunst heeft veel minder hulpmiddelen, is in haar
uiting veel beperkter dan de dramatische kunst. Hieruit voigt
dat de schilderkunst ook aan veel minder wetten, aan duidelijker
omschreven wetten onderworpen is. Het is uiterst moeielijk om
voor de dramatische kunst, met haar zeer veelzijdige uitingen,
de juiste baan af te bakenen. Daarom is het voor haar beoefenaars - ik bedoel hier de vervaardigers van dramatische werken - zoo goed als ondoenlijk om binnen grenzen te blijven
die het gros der beoordeelaars erkent. Vit den aard der te
verwerken stof, die noch hout is, noch doek, noch marmer;
maar waarvoor men levende menschenkinderen noodig heeft,
voIgt reeds dat men er veel mee te weeg kan brengen, maar ook
veel in te kort komen kan.
Een werkdadige taak hebben dus zij die als dienaren van
politie en als rechters over die heeren kunstenaars toezicht uitoefenen en vonnissen uitspreken. Zij behoeven niet bang te ziin
dat het hun aan werk ontbreken zal.
Daar wilde ik nog eens op neer komen, mijn lOon! Geloof
me, als tooneelbeoordeelaar zal het je nimmer aan stof ontbreken. Er is groote verscheidenheid. En 't is in mijn oogen eeo
bezigheid waar vele schrijvers naar hunkeren kunnen. Laat me
dus eens spoedig van je vernemeo dat je het aangeboden baantje
aangenomen hebt, en geloof me

Je

liefhebbende Vader,
P. STUIFZAND.
V. D. M.

T OONEELKRONIEK.

Utrecht,
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November 1875.

EEN BLIK IN DE KUNSTENAARSWERELD.

Jutrrouw Kriiseman's laatate reil.

Of J uffrouw K r Use man het talent me~ ter wereld bracht. of
weI in Amerika de kunst afkeek • het kan niet ontkend worden. dat
zij de gave bezit om de nieuwsgierigheid tc prikkelen en iets
"nie dagewesenes" te produceeren - en dat zegt reeds wat in
ons, literair en artistisch, vrij eentoonig en weinig opgewekt
leven. Welke beweegredenen haar daarbij leiden en of de Kunst
er steeds me~ gebaat wordt - is een andere vraag.
"Ook na Vorstenschool zal ik nog eens op de planken komen
en weI om een hartig woordje te zeggen tot de Critiek, die ik
reeds meennalen a faire nam, maar die nog weI eens mag hooren
hoe ik over haar denk. En ik zal dat niet doen met behulp van een
bestaand tooneelgezelschap; ik zal met mijn eigen, door mij
gevormde, tooneelisten voor het publiek treden,"
Zoo moet Juffrouw Kruseman hebben gesproken. En zij liet
groote roode aanplakbiljetten drukken en schreef daarboven:
LAATSTE REIS DOOR NEDERLAND.

Voor hem, die, als ik, het talent van J uftrouw Kriiseman waardeert - waardeert ondanks zijn al te grillige uitspruitsels, ondanks
het "meer geest dan gemoed" dat uit geheel haar optreden spreekt wekt dat "Laatste reis door Nederland" oprechte teleurstelling.
Het woord van waardeering, de welgemeende critiek besterven
op de lippen. Waartoe nogmaals betreurd. dat de talentvolle
vrouw zich niet met meer ernst op de moeilijke kunst van tooneelspeleu toelegt, dat zij zich niet tot een genre bepaalt. waartoe
hare gaven zich meer bijzonder leenen I) ; waartoe nogmaals gepre1) Zie wat ik daarover schreef op biz. 173 un den vorigen jaargang.
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zen al wat haar als tooneelspeelsttr onderscheidt, de beschaafde
taal, de gemakkelijkheid waarmede zij zich op het tooneel beweegt,
dat alles wat wij op de planken van onze Nederlandsche schouwburgen meestal te vergeefs zoeken? ..
Ik verbeeld mij dat het Juffrouw Krtlseman bij de samenstelling
van Een blik ill de kUllstenaars1£Jereld minder te doen is geweest
am een werk van eenige kunstwaarde te scheppen, dan wel am,
met de middelen waarover zij te beschikkcn had, in pikantcIJ vorm
nog eens te zeggen wat haar omtrent de Critiek op het hart ligt.
Is dit zoo, dan wil ik haar niet al te hard vaUen over het onsamenhangende, het onbeholpene in den v 0 r m van deze "dramatische sehets", gelijk zij haar stuk bescheidenlijk noemt.
lets anders is het wat den in h 0 u d betreft. Wat ill eell satire,
pamflet, of hoe men 't noemen wil, ab KUllst en Critiek, met
al de overdrijving aan dit genre eigen, op zijn plaats was als
bespotting der middelmatige, partijdige eritiek, is dat niet meer
in een dramatische sehets van 5 Ledrijven. Zoodra Juffrouw
Krnseman in dien vorm hare beschouwingen wensehte tc kleeden,
had zij haar onderwerp breeder moeten opvatten, en naast het
beeld der eenzijdige, omkoopbare critiek dat moeten plaatsen
van de eritiek, zooals zij die wenseht, van de onafhankelijke,
de kundige, eerlijke, oprechtc critiek. Met die te ignorceren,
en duor te slaan in een opgeschrocfden toon, in een taal, waaruit
alleen blinde hartstoeht spreekt, heeft zij haar werk onmogelijk
gemaakt en haar doel ten eenenmale gemist.
Laura, de tooneelspeelster, die in stu die het middel zot.kt om
als kunstenares vooruit te komen, wordt door de critiek verguisd,
omdat zij hare loftuitingen niet met zoenen heeft willen koopen.
Maar gelukkig is er nog een publiek , dat eerlijker en onpartijdiger
oordeelt ; de door de pers miskende Laura wordt door het publiek
in hare eer hersteld en met lauwerkransen overladen. Was dus
de critiek, de lage omkoopbare critiek, in staat om voor eell
oogenblik de vrouw van talent te beletten zieh roem te verwerven,
het publiek is daar om dat vonnis te vernietigen en , als de hoogste
reehter op nieuw recht doende, het eenig ware vonnis te vellen.
Laura is dus gered. Zoo zou het zijn - wanneer er niet nog
een machtigere in het spel kwam: de afgunst van Marie, Laura's
zuster, de weinig begaafde tooneelspeelster. Deze schaamtelooze
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coquette is. het, die weer vernietigt wat het publiek had hersteld
en de anne Laura ten slotte voor goed te gronde richt. Het
laatste bedrijf geeft ons slechts Laura's lijk te zien.
Ik laat hier met opzet lmiten rekening de twee onzinnige fantastische wezens, die, in den vorm van een paar smakeloos toegetakelde
poppen, als Liefde en Haat (dat moeten zij althans volgens het
affiche voorstellen) aan het begin en aan het slot van het stuk , met
begeleiding van de buitensporigste gebaren, elkaar het een en
ander toegalmen waarvan zin en strekking, in verband met het
stuk, mij een raadsel zijn gebleven.
Het is duidelijk dat Juffrouw Kruseman in haar verwoede haat
tegen al wat pers en critiek heet zich geen rekenschap meer
heeft gegeven van hetgeen zij schreef, en ten slotte niet heeft
bewczen wat zij eigenlijk bewijzen wilde. Niet de critiek, maar
de jaluuzie doodt Laura.
Een goed geschreven tooneeltje in het voorspel, een grappige
parodie op de oude school (de les in het flauw vallen in het
Isle bedrijf) en een over 't algemeen vloeiend geschreven dialoog
zijn de lichtpunten in deze mislukte schets.
Over J uffrouw K r use man als tooneelspeelster meen ik, met het
oog op het "laatste reis door Nederland", kort te moeten zijn.
De vrij ondankbare roHen, die zij met ongekende bescheidenheid
op zich had genomen, boden weinig gelegenheid aan om zich te
onderscheiden. Het tooneel waarin zij optreedt als Mr. Critiek
in een slecht gemaakt heerenpak met ongekamde baard en haren,
deed aan een verkleedpartij uit de kinderkamer denken. Mr. Critiek,
zich in zulk costuum op straat begevende, zou veel kans hebben
van als landlooper te worden opgepakt. Maar misschien behoort
dit ook al tot de attributen der critiek naar de opvatting van
Juffrouw Kruseman.
] uffrouw B a art had, vooral in de zachtere vrouwelijke gedeelten van haar rol, goede oogenblikken. Wanneer ik van een leerlinge van Juffrouw Kruseman zoo iets mocht verondersteHen, zou
ik haast durven beweren, dat zij haar voordeel heeft trachten tto
doen met de welgemeende wen ken haar bij haar optreden in
Vorstenschool door de critiek gegeven. In het voorspel vooral
was de stem aanmerkelijk lager, en lieten dictie en houding
weinig te wens chen over. Later, als de miskende kunstenares,
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nam zij haar toevlucht tot een pathos, als in de repeteerscene van het
lite bedrijf werd geridiculiseerd, waardoor de stem dat hooge, schraLe
timbre aannam dat haar voor alle schakeering onvatbaar maakt.
Nog vermeld ik gaarne, dat het eenig smaakvolle van al de toiletten, die dezen avond in boute verscheidenheid de revue passeerden,
dat was vall Juffrouw Baart als de jonge moeder in het voorspel.
Eell voorbeeld dat navolging verdient: toen J uffrouw Baart n:t
het bedrijf waarin zij als de verguisde, uitgefloten tooneelspeelster
aan haar smart en haar wanhoop den vollen loop laat, werd terug
geroepen, zag men haar niet buigend en lachend ten tooneele
komen, zooals dit zelfs na de meest tragische scenes op onze
hedendaagsche tooneelen te doen gebruikelijk is, maar bleef
zij in haar rol en gaf zij ons in hare houding de miskende, diep
gegriefde kunstenares te zien. Voor dat fijne trekje ben ik haar
dankbaar; het was inderdaad een betere zaak waardig.
Een debuut als dat van Juffrouw G err its e n mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Waren het niet de al te levendige gebaren
en een soms ongemotiveerd heen en weer Loopen, men zou niet
meenen eene debutante voor zich te zien. J uffrouw Gerritsen.
die een energiek uitcrIijk en een welluidende buigzame stem
bezit, beweegt zich met eene aan overmoed grenzende vrijmoedigheid op het tooneeI. Haar voordracht als Marie de tooneelspeelster was goed genuanceerd en getuigde van veel intelligent ie,
maar was over 't algemeen wat ruw. Of de stijve, gebogen houding, die zij nu en dan aannam, een verkeerd aanwendsel is,
durf ik niet beslissen.
Het is zeker de wensch van meer dan een kunstvriend dat de
dames Baart en Gerritsen zich aan ons tooneel zullen blijven
wijden; zij zuIIen dan wellicht tot de overtuiging komen, dat de
critiek iets minder laag en valsch is dan hare meesteres ze haar
in schreeuwende kleuren heeft afgeschilderd. Wat Juffrouw Kruseman betreft, - het schijnt dat het met haar "Laatste reis door
Nederland" inderdaad ernst is. Stella-Kruseman.... fileert en
de Muze van het Nederlandsch Tooneel, al weder in eene verwachting teleurgesteld, zucht met een traan in haar stem:
Encore wle etoile qui jile ,
Qui file, file el digparail.
J. N. v. H.

26 November 1875.

CATHARINA BEERSMANa
all Koningin Louise in Vorstenachool.

Eene opvoering van Vorstensc Mol met Juffrouw Bee r sma n s
als Koningin Louise werd voor den 2sen November te Rotterdam
aangekondigd. De verleiding was groot voor een bewonderaar
van dit drama, om nu eindelijk de schepping, waar M u 1tat u 1i
zijn hart in heeft neergelegd, ook eens met "hart" te zien
wedergeven - en ik heb haar niet weerstaan. De gelegenheid
om in een Hollandschen Schouwburg zuiver kunstgenot te sma ken
en zijn geIoof aan de toekomst van het NederIandsch tooneel
te versterken, mag tnen niet ongebruikt voorbij laten gaan.
Ik ben naar Rotterdam gereisd, en nog onder den levendigen
indruk van wat ik daar genoot schrijf ik deze regelen I) ..
Zou ik na Vorstmschool herhaaldeIijk te hebben geIezen, na
het tweemaal te hebben zien opvoeren, nog iets voelen bij de
opvoering van dit drama, dat ik schier van buiten ken; zou het
mij nog een hooger genot schenken dan dat van schoone denkbeelden in schoone taaI voorgedragen? Ik beken dat die vraag
bij mij is gerezen - maar reeds bij de eerste toonell van deze
symphonie der menschelijkheid schaamde ik mij bijna dat ze in
mij had kunnen opkomen.
NauweIijks waren de eerste regels gesproken, of ik was SOliS Ie
1) Ik meende hier aileen over Juffr. Beersmans te moeten spreken. Later
vind ik nog wei gelegenheid om over oet spel der artisten van de Ro tterdamsche Schouwburgvereeniging in Vorstenschool het een
en ander te zeggen. Hier zij nog vermeld dat de beneficiant van dezen avond,
de heer D. Has pel s, door het publick met welverdiende eerbewijzen werd
overladen. Multatuli had hem, met eell hartelijk schrijven, een geschenk
toegewnden.
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cllar11lC. Niet minder krachtig dan vroeger werd ik aangegrepen,
nid minder gespannen was de aandacht, waarmede ik de "zielehandeling" volgde. Nag had de dichter mij "iets te zeggen."
De snaren, die vroeger hadden getrild, zij klonken thans niet
minder luide, nu een kunstenares als Catharina Beersmans als
tolk optrad van Multatuli's schepping, op eene wijze den genialen
dichter waardig.
Hoor, in den aanvang van het Ie bedrijf, hoe ernstig vriendelijk zij Puf ondervraagt. Dat is niet de luchthartige Koningin,
die met een zelfgenoegzaam lachje op de lippen, hare nieuwsgierigheid zoekt te bevredigen, en een kinderachtig genoegen schijnt
te smaken in die kennismaking met een wereld die haar vreemd
is. De Koningin, die Juftrouw Beersmans ons te zien gaf, is
de denkende, gevoelende vrouw, de vrouw die het yolk willeeren
kennen, die wil leven met het volk, en mede lijdt bij het hooren
van al cie ellende, ciie cioor dat yolk wordt geleden. Hoe diep
heeft die blik in een voor haar nieuwe wereld haar geroerd; en
als zij die toestanden schildert, als zij voor de K oningin-Moeder
haar ideaal ontvouwt en deze haar. "Dweepster, Ii eve dweepster!'
noemt - hoe schrikt zij daar teleurgesteld terug! Hoe roerend
smeekt zij:
Neen zeg dat niet ... om godswil zeg dat niet!
en hoe ernstig, met welk een kracht gaat zij voort het lot van
den arme te schilderen, wien alle vlucht is verboden door de
werklijkheid,
Die met 'n ijz'ren vuist hem perst in 't slijk,
En elke poging tot verzet, bestraft
Met honger ....
Voortreffelijk van toon en gebaar was het verhaal van den
droom. Vol verdienste ook het 3e bedrijf, het moeilijke tooneel
in het prieel dat, fijn gedetailleerd, niet tot het publiek gedeclameerd werd, maar, als ten antwoord op hetgeen de Koninginmoeder en de Walbourg haar in gebaar en blik tegenwerpen, tot
dezen werd gericht.
In het 4e bedrijf, waar de Koningin Hanna bezoekt, was het
steeds de vrouw van distinctie en van fijne vormen, die voor ons
stond. Hoe de ruwheid van Herman haar ftjn gevoel schokt en
pijn duet, straks zal zij nag heviger schok ontvangen I wanneer
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Albert vertelt hoe het gerucht de Koningin noemt als de minnares
van Van Weert. Ook bij die mededeeling blijft Louise zich zelve
meester. Het "Man, ben je dol!" wordt Albert niet vinnig toegebeten, maar half fiuisterend gesproken, als vreesde zij zich te
verraden.
Als versteend van ontzetting met ingehouden adem voIgt de
Koningin, op den achtergrond het gesprek tusschen Herman en
Hanna, en wanneer zij naar voren treedt om Hanna te overtuigen
dat zij het aan haar eer verplicht is alles aan den Koning te
openbaren, hoe kalm en ernstig, hoe gemoedelijk overredend zijn
dan toon en houding. Waar en waardig is de ontmaskering van
Hesselfeld in het lakkeienpak. Geen valsch pathos ontsiert dit
tooneel, even mill als het slot, waarbij de Koningin, van Hansje
afscheid nemend, zegenend de handen over haar hoofd uitstrekt.
Het glanspunt van hare schepping intusschen bereikt Juffrouw
Beersmans eerst in het laatste bedrijf, dat sommigen "niet te
spelen" vinden. De foltering, die Koningin Louise van Huisde
doet on dergaan is, in J uffrouw Beersmans vertolking, een van de
fijnste soort. Nu eens onverschillig, dan weer ongeduldig, hier
medelijdend ironisch, daar bijtend sarkastisch, straks majestueus
gebiedend, voegt zij den :trmen hoveling het martelend: "Blijf
zitten !" toe. Meesterlijk geschakeerd boeit deze lange pijniging
van het begin tot het einrl j geen fijn trekje gaat verloren, en
het "onspeelbare" tooneel wordt het treffendste, meest artistieke
van het geheele drama.
Valt er dan niets aan te merken? Zeer zeker. Vooreerst op·
de houding: de lijn, die hoofd en schouders vormen is soms verre
van onberispelijk. De stem heeft op den duur iets te weenends,
dat zelfs in den lach doorklinkt, en een gezonde, hartelijke lach
schier onmogelijk maakt. ') Eindelijk zouden enkele details o. a.
in het Ie en 36 bedrijr., nog meer gereleveerd moeten worden en
nog fijner behooren uit te komen. Maar dit weerhoudt mij niet
van deze vertolking der rol van Koningin Louise eene voortreffe1) De Vlaamsche uitspraak met zijn welluidende vollere klanken reken ik
haar zeker niet als een gebrek aan; wei fouten , als de weglating van de k
aan bet begin van een woord, enz., die voor Noord-Nederlandsche ooren alles
behalve fraai klinken.
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lijke te noemen en in Catharina Beersmalls eelle dramatische
kunstenares van hoogen rang te begroeten.
lk benijd den Antwerpsehen Sehouwburg zulk eene kunsteoares.
lk ga verder: ik aeht het een vergrijp aan de Kunst gepleegd dat
eene tooneelspeelster als Juffrouw Beersmans aall eell Sehouwburg
verbonden is, waar zij gedwongeo wordt voortdureod op te treden
in die smakelooze melodrama's, waaruit de heer Driessens goedvindt - of genoodzaakt is? - zijn repertoire saam te stellen ,
eo voor eell publiek dat, door die stukken toe te juiehen, toont
zaover benedell haar te staan.
Zoo lang die riehting te Antwerpen wordt gehuldigd, is het
daar hare plaats niet. Catharina Beersmans hoort daar te huis en, dit zeggende, strijd ik noeh voor een bepaald tooneelgezelsehap, noeh voor een bepaalde stad - waar, met de besehikbare
kraehten en zander in een onpraetisehe eenzijdigheid te vervallen ,
het streven is om dramatisehe kunst in hare fijnste vormell en
in hare hoogste uiting voor een besehaafd publiek te vertolken.

J.

N. v. H.

Rotterdam ....... November 1875.
De aankondiging der eerste opvoering van Gustav Frey tags
" Valetltine ," vertaald en bewerkt onder toezieht van bet bestuur
der Rotterdamsche afdeeling van het Tooneelverbond, trok een.
aanzienlijk en besehaafd publiek naar den grooten Sehouwburg.
Plaatsgebrek verhindert ons heden veel van stuk en opvoering
te zeggen. Waarsehijnlijk. komen wij er op terug. Thans alleen
over de hoofdgedaehte en de hoofdhandeling eell kort woord.
George Winegg heeft in zijne jeugd wegells deelneming aan
een demagogisehe vereeniging het kleine duitsehe vorstendom,
waar hij woonde, moelen verlaten. Onder den naam Saalfeld
zwierf hij in Amerika rond en keert hij thallS van daar terug.
Hoezeer hij veel doorleefde en menigen hartelijken vriendgevonden heeft, hij is toeh alleen gebleven, en heeft eeo groot verlangen gevoeld naar duitsehen zin en duitsehe zeden. Maar zal
hij, wiens geest zoo vrij en ruim heeft leeren zien, nog passen
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bij de kleingeestige verhouding van het kleine staatje, waar alles
bij het oude gebleven is?
Zeker niet - en ziedaar met een greep bij het gesprek tusschen hem en zijnen vriend Mll11er, de idee van het drama gegeven, de strijd dien wij zullen bijwonen aangekondigd.
Tegen wie zaI die strijd worden gevoerd? Zullen het weder
demagogische aanslagen zijn tegen de regeering? Neen de strijd
van het groote, het verhevene tegen het "kleinliche," het COIIventioneele moet aangevangen worden tegen eene vrouw, Valentine, de barones von Geldren, volgens Mllller het ongeluk van
het land, die het hof tyraniseert, zelfs met de zaken der regeering zich inlaat en het huwe\ijk van den ·vorst met prinses Marie,
een huwelijk door het yolk gewenscht, in den weg staat, omdat
de vorst haar aanbidt, de hofpartij haar aan den vorst verbonden
wil zien ell ook zij zelve door hare heerschzucht ge\eid, dien
weg schijnt te kiezen.
Waarom die strijd tegen haar? AUeen omdat de grootheid van
ziel dezer vrouw, die tot beter en hooger dingen geroepen is, in
de kleingeestige wereld, waarill zij leeft, dreigt verstikt te worden?
Neen - Saalfe\d is geen avonturier, die de voorzienigheid speelt
uit liefhebberij. Hij heeft in Italie van die vrouw gehoord door
de verhalen harer vriendin, hij heeft die vrouw vereerd, hij heeft
verlangd haar te zien, hij "voelde zich aileen", hij heeft gehoopt
haar te kunnen liefhebben en haar tot een edele levenstaak aan
zijn zijde te kunnen roepen. Hij ziet haar en zijn liefde is eene
werkelijkheid.
Thans vangt de strijd aan. Hij moet haar aan zich zelve
onttrekken en voor hoogere beginselen vatbaar maken door haar,
de heerschzuchtige, te beheerschen met de superioriteit van zijnell
geest en haar de meerderheid van den waren zielenadel boven
conventioneele begrippen van eer te toonen in zijn eigen persoon.
Saalfeld's liefde is in het drama zijn motief van den aanvallg af.
Hij werd niet "later eensklaps verliefd." Deze opvatting is eene
dwaling; en eene die tot veel misverstand en onjuiste beoordeeling
heeft geleid. Nu willen wij niet ontkennen, dat de schrijver dat
motief duide\ijker had kunnen doen uitkomen, maar hij aan wien
bet misverstand in de eerste plaats moet worden geweten, is de
heer Moo r. Bij de tooneelen in de grot en in de gevangenis en
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bij het slottooneel was in zijn spe1 zeer veel goeds. Daar wordt
de liefde met zooveel woorden uitgesproken en is het spel zoo
moeilijk niet. Maar in den aanvang, en later nog menigmaal
waar het spel alles rnoest doen, ontbrak bij den heer Moor
alle opvatting zijner rol. Enkele gedeelten van het stuk zelf
daarge1aten, durven wij zeggen; het succes berust gehee1 in de
handen van den heer Moor. Heeft de opvoering aan velen
niet voldaan, het is voor het grootste gedeelte zljn schuld. Mevrouw
de Vries was e~ne uitnelllende Valentine, ma'u zij heeft slechts
de eene der twee hoofdrollen.
Wij wenschen de afdeeling van het Tooneelverbond ge1uk met
haar werk
Zij heeft met de Valentine niet iets buitengewoons
willen doen, geen "modelopvoering" willen geven, gcene omwenteling
in de tooneelwereld willen voorbereiden. Zeer ten onrechte zijn
haar van somrnige zijden dergelijke plannen toegedicht. Neen,
zij heeft eenvoudig op het schouwburgrepertoire een stuk geplaatst
van een beroemd dramaturg, in boeienden stijl gcschreven, in
zuiver, welluidend nederlandsch overgebracht, (de enkele vlekjes
hinderen wezcnlijk niet erg), rijk aan dramatische handeling ell
verheffende gedachten, een stuk waarvan mellig tooneel een edelen,
diep poetischen indruk duurzaam nalaat.
Maar . . . . . wat is dat alles, wanneer de moeielijke rol van
Saalfeld niet uitstekend gespee\d wordt.

G.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

Zooals men weet, heeft de Gemeenteraad eenige
wijziging gebracht in de voorwaarden, volgens welke de StadsSchouwburg met het begin van het volgende tooneelsaizoen op
nieuw zal worden verpacht. Ve r pac h t is het eigenlijke woord
niet; althans uit de mededeelingen van Burg. en Weth. schijnt men
te moeten opmaken dat het dagelijksch bestuur, wijs geworden
door de ondervinding, aan het stelsel van eigenlijke verpachting niet
te streng wil blijven vasthouden, en niet zou aarzelen om, wanneer
er zich onder de medcdingenden voor het bespelen van den
schouwburg iemand opdoet, die bij de noodige waarborgen van
kunstzin en soliditeit, zich bereid verklaart om een zeker deel
van de winst aan de Gemeente af te staan, aan dezen onder
goedkeuring van den Raad de directie van den Sehouwburg toe
te vertrouwen. Reeds heeft er zich, in verband hiermede, uit
invloedrijke leden van het Tooneelverbond eene voorloopige commissie gevormd, die, gesteund door een voldoend bedrijfskapitaal,
wil traehten de zaak op zoodanigen voet in te riehten, dat het
Amsterdamsehe Tooneel der hoofdstad waardig worde.
AMSTERDAM. -

- In het artikel Naar aanleiding-van van Z egg e 1ens TarIuuf, in de vorige aflevering, wordt het voorgesteld als of de
Tartu/fe naar de vertaling van Nom s z door het gezelsehap
van den Stads Schouwburg werd opgevoerd. Dit is onjuist. De
"klassieke bui," waarvan in dat artikel sprake is, overviel de
Vereenigde Tooneelistm.

EEN HOOFDMOMENT UIT AGAR'S PHEDRE.

In de Preface van zijn PhMre schrijft Rae i ne o. a.: "Hippolyte
"est accuse, dans Euripide et dans Sen0que, d'avoir en elfet
"viole sa belle m0re: vim corplls tulit. Mais il n'e~t ici accuse
"que d'en avoir eu Ie dessein. J'ai voulu epargner a Thesee une
"confusion, qui l'aurait pu rendre moins agreable aux spectateurs,"
en geeft daarmede genoegzaam te kennen, dat z. i. het feit op
het tooneel verzachting noodig had, m. a. w. dat de kunst niet
aUes te voorschijn moet brengen, wat kan plaats hebben en dat,
waar het bepaald noodig is, dit onder de noodige reserve moet
geschieden. Ook de taal van Racine getuigt voor deze opvatting ;
immers hoe bedekt is PhMre, wJ.nneer zij tegen Hippolyte, in
haar hart met 't oog op dien schoonen, heldhaftigen stiefzoon,
doch in haar worden cen lof leggenden op haar echtgenoot, het
"Oui Pn'nce, je languls, je bY/ile pour Thesce: je f ainu,"
uitspreekt, terwijl zij eerst later wanneer de hartstocht bij haar in
al hare vreeselijke kraeht ontwaakt, en Hippolyte wil heengaan,
hem met den uitroep "Ah, cruel!" doet blijven en haar gansehe
hart bloot legt. Wei is waar heeft zij reeds kort te voren Hippolyte
genoeg te kennen gegeven, wat zij voor hem gevoelt, doch de taal
waarin zij dat heeft gezegd is zoo gekuischt, zoo fijn, zoo echt
Fransch, dat ja de porlee is te vatten, maar de meest kiesche
ooren er niet door worden beleedigd.
In ons oog hadden we bij de opvoering van P/zMre door Mlle
Agar dan ook het meest te letten op welke wijze de groote
tragedienne daar het karakter der heldin opvat. Zal zij zich
laten beheerschen door de machtige hartstocht, waarin het
zinnelijke, en niets dan het zinnelijke spreekt, zal zij haar rol
opvatten, als met een zeker waas van voorbeschikking overtogen,
of zal zij, innig overtuigd hoe misdadig hare liefde is, die, ja
uitspreken maar rein, meer idealisch, meer in overeenstemming
6
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met het karakter van Hippolyte, 111 wien zij den halfgod aanbidt, om hem wellicht later in den man te doen opgaan?
Dit waren de drie eenige lluancen, die in haar spel konden
spreken, en juist de laatste, o. i. de eenig ware, de meest
overeenkomende met de kunst, werd door haar gevolgd. Als in
het Se tooneel bij het optreden met haar voedster en vertrouwde
Oenone, zij tot deze zegt, wijzende op Hippolyte: " Le void,"
behoefde zij waarlijk daar niet op te doen volgen:
"Vers mon coeur tout mon sang se retire,
f oublie, en Ie voyant, ce que ie viens lui dire."
Haar geheele wezcn heeft sinds het eerste bedrijf eene verandering ondergJ.an. Haar gelaat is verhelderd, hare oogen
hebben het vuur herkregen, dat zij door afzondering hadden
verloren, houding en gedaante zijn opgericht, zijn fier geworden en Phedre staat voor ons niet als de ineenzinkende,
wegstervende vrouw van Thesee, maar als de minnende, hopende
maagd, die haar minnaar van wien zij droomt, wiens beeld zij
steeds ziet, dien zij aanbidt, zal ontmoeten. Toch krijgt zij een
schok. Dc door haar verborgen gehouden liefde, eerst bestreden,
later ontwaakt, aangemoedigd als 't ware, treedt een andere phase
in. 't Is hier verwinnen of verloren gaan. Spreken wi! zij. Zij
spreekt dan ook. Eerst met de noodige omzichtigbeid en terughouding; 't is haar aan te zien dat zij kampt, om zich niet geheel
aan het gevoel dat haar beheerscht toe te geven, dat zij aarzelt
om datgene uit te spreken, wat haar in 't oog van hem, dien zij
aanbidt, verachtelijk kan maken; en eerst bij de woorden "Que
dis-ie? il n'est point mort, pltis qu'il respire en vous, " nadert zij
langzaam Hippolyte, van wien zij eenige passen verwijderd was.
Haar gelaat teekent echter vreugde, geen hartstocht; een lach
speelt om hare lippen; hare wangen krijgen kleur,· hare oogen
gloed; haar stem wordt zacht, weJIuidend, wegslepend; onder
het uitspreken van hare halve bekentenis, die later een volle waarheid wordt, strekt zij, de handen al meer en meer uit; al nader
en nader treedt zij, en bij de woorden:
"EIl Pltedre au labyrinth.e avec vous descendue,
Se serait avec vous ,.etroltvBe ou perdue ."
is zij hem zoo dieht genaderd dat hare linkerhand zijne lokken
bijna aanraakt en haar rechter over zijn schouder strijkt. Hier
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is het niet de vrouw van ThesCe die spreekt, hier is het niet de
tweede moeder van Hippolyte, - hier is het de verheven uiting
der liefde, zonder passie, het zuivere gevoel van een vrouw, die
haar ideaal heeft gevonden. Phedre vergeet alles, haar verleden ,
haar huwelijk, hare kinderen; zij wordt teruggevoerd naar de
dagen harer jeugd, waarin het der maagd gegeven is de reinste
gevoelens van liefde te koesteren.
Zullen we verder gaan, zullen we en het stuk en het spel nader
ontleden, nader bespreken? Het is onnoodig. Het succes dat Agar
alhier heeft gehad is verdiend, wordt erkend. In alles blijft zij
de kunstvolle vrouw die der tragedie eene tragedienne heeft gegeven.
Vtr., 24/10 , '75.

A.

J.

SERVAM:i VAN ROOI]EN.

TOONEELKRONIEK.
Amsterdam, December 1875.
DE TOESTAND VAN ONS TOO NEEL

1.

Waarlijk, bij mijn debuten tref ik het niet! Dor is thans het
veld waarop ik arbeid. Thans schijnen mij van aile Nederlandsche voorstellingen, aUeen die van het gezelschap tooneelisten
onder Stu m p f en Vel t man, nog eenige vermelding waard.
Wei is waar heb ik mejufvrouw Kruseman en hare leerlingen
bezocht, maar dergelijke brutale tours de force, behoeven eigenlij k
in dit tijdschrift niet opzettelijk besproken te worden. Voor de
toekomst is daarvan hoegenaamd niets te verwachten.
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Ik heb de opvoering bijgewoond van de Pooische jood, de Buren
en Jacoba van Beijeren. Veel zal ik er niet van schrijven. Ze
zijn beter dan vele anderen, maar verheffen zich niet boven het
middelmatige. De Pooische jood is een vrij goed geschreven
(oak door Veltman, naar het mij voorkwam, met zorg vertaald)
maar weinig interessant drama, Iouter geschreven O!ll een marque
sterk te doen uitkomen. De Buren is een alledaagsch, en naar
men zegt, niet oorspronkelijk, kIuchtspeI, maar de heer van
Maurik heeft er dan toch met succes naar gestreefd om het in
een hollandsr.h pak te steken. Die jeugdige auteur heeft waarlijk
veel geest, maar werkt, geloof ik, wat al te gemakkelijk. \Vie
weet of wij niet nog eenmaal een degelijker product van hem
te wachten hebben? Jacoba van Beijeren is weI geen slecht,
maar toch eeo reer zwak drama, en de beneficiant had, als hij
een Frank van Borselen had willen creeren, beter gedaan, in
plaats van deze vertaling uit het fransch van Pro s per N 0 yon,
het oorspronkeIijke drama van L e s pin ass e, dat' veel goeds
bevat, te kiezen. Men weet echter hoe het met die benefiten
gaat; men vraagt veel minder naar de kunstwaarde, dan weI of
er verscheiden bedrijven in kamen, die aanieiding geven tot
terugroepingen en ander tumult, en zoo worden alweder die zelf
gekozen benefietvoorstellingen hinderpalen voor waarachtig kunstgenot.
Doch waar sprcek ik over, alsof, behoudens e n k e 1 e uitzonderingen, hier nog waarachtig nationaal kunstgenot te smakeu
ware! Moet men zich niet nog gelukkig rekenen als men getuigen kan: "het was middelmatig, het was niet bepaald slecht I"
Moet men daarom wanhopen aan de toekomst? Neen. De
toestand is thans z66 beneden peil gedaaId, dat het niet anders
kan of er moet reeds vrij spoedig, iets beters in de plaats worden gesteld. Men schijnt dat ook in den Raad in te zien, en
daarom geloof ik, dat onze groote schouwburg eene betere toekomst te gemoet gaat.
WaarIijk, het ligt niet aan mij, wanneer alleen de Amstelstraat
thans mijn aandacht trekt 1 In de kleinere schouwburgen ziet
men n 0 0 i tie t san d e r s dan kluchten of draken. En het
Leidsche plein? 1 Vier en vijftig maal een drama met een olifant
als hoofdpersoon. Eindelijk iets anders, niet meer of minder dan
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het benefiet der eerste actrice j zij zal dus kunnen toonen, hoe
weinig zij sympatise.ert met al dien tooneelbombast! Wat kiest
zij cchter! Maria Antoinette, een afgekeken draak, zonder eenige
wezcnlijke verdiensten!
Men wil dan trachten uit al die half komplete gezeIschappen,
een goed geheel te vormen voor onzen grooten schouwburg. Het
komt er nu maar op aan na te gaan, of er werkelijk timmerhout
voorhanden is, in afwachting van de geschaafde plankies, die
uit de Tooneelschool worden verwacht. Helaas, het is maar al
te waar, wezenlijke artisten zijn op het tooneel slechts schaarsch
te vinden.
Dit ligt echter veel minder in den aanleg of
het talent der menschen zelven, dan in den algemcenen
toestand. Bij doelmatige verandering daarvan, zal het blijken
hoe bruikb:tar vele onzer tooneelspeIers nog zijn, mits ze worden
en blijven geplaatst waar ze behooren. Was Albregt, Morrien,
Veltman, Bouwmeester, waren die allen geen direkteur, ze zuuden
beter akteur zijn. Stonden de gezelschappen niet onder hunne
eigene confreres - zoo dikwijls zelfs hunne concurrenten - ze
zouden beter te zamen werken. Welk een ongunstigen invloed
die verhoudingen op de aktrices hebben is beter te gevoelen
dan . .. te beschrijven.
Laat mij, in afwachting van wat op andere tooneelen misschien mijn aandacht trekken zal, de krachten van het gezelschap
Stumpf en Veltman wegen.
Mevrouw Kleine, mevrouw Ellenberger, mejufvrouw Verwoert,
mejufvrouw Chr. Stoetz, mevrouw Coenen van Ollefen, mejufvrouw
Poolman, ziedaar het voornaamste vrouwenpersoneel. Dit is,
vergeleken bij andere schouwburgen, cen zeer verdienstclijk
ensemble.
Mevrouw Kleine is en blijft de eerste onzer artisten. Zoo ze
al gebreken heeft, zijn ze, in vergelijking der anderen, te weinig
beteekenend om hier vermeld te worden. Zij is, wat het begrijpen
en wed ergeven van karak ters en toestanden betreft, een waarachtig drama tisch genie. EvenweI is helaas! voor de toekomst,
van eene vrouw, die den middelbaren leeftijd reeds overschreden
heeft, zoo heel veel niet te verwachten. Vooralsnog is zij eene
krachtige, op het tooneel zC\fs nog vrij jeugdige ver schijning.
Over mevrouw Ellenberger is in den laatsten rijd veel geschre-
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Vfn. Zij heeft ontegenzeggelijk groote gaven, als daar zijn: goed
voorkomen, fraaije tailIe, uitmuntend geheugen, onvermoeiden
ijver, veel routine, ook gevoel en niet zelden waardigheid. Ook
kleedt ze zich in den regel met veel smaak. Dat zij echter niet
overal en immer naar waarde wordt geschat, heeft zij zich zelve
of liever nog der direktie te wijten. Hare persoonlijkheid beslaat
eene te groote ruimte. Plaats haar onder een fiksch bestuur, dat
bQ'l'en haar staat, en deze ambitieuse vrouw zal in de lOogenaamde fransche dramas, de sentimenteel-hartstochtelijke rollen,
altijd gaarne gezien worden. Zij zou dan de komedie aan mejufvrouw de Vries en anderen kunnen overlaten. Haar orgaan, en
ook in den regel hare opvatting, lijden aan eentoonigheid, en
bepaald jij1l geschrevcn rollen liggen buiten haar emplooi.
Mejufvrouw Verwoert is eene bij dit gezelschap achteruitgezette,
maar verdienstelijke actrice , met veel dispositie 'ioor het blijspel.
Travestie-rollen, of weI karakters uit de demi-monde stelt ze met
levendigheid en niet zonder bevalligheid voor.
Mejufvrouw Stoetz is eene vrouw van groote verdienste, die
aIleen haar uiterlijk en plat orgaan tegen zich heeft. In karikatuurrollen is zij onbetaalbaar. Ook gemoedelijke moederrollcn
zijn zeer voor haar geschikt. Slechts voor vrouwen uit de wereld
is hare persoonlijkheid ongeschikt. Zij zingt goed en is op het
tooneel geheel te huis.
Mevrouw Coenen - van Ollefen is, lOnder veel talent te bezitten, zeer bruikbaar. Hoewel met weillig uitdrukking in haar
wezen, heeft zij toch een goed uiterlijk en een fiksche taille.
Ook geeft zij zich in den regel veel moeite, die niet alti.id onbeloond blijft. Als dame de convenance en grande Coquette zou zij
op het groote ~ooneel weI op hare plaats zijn.
Mejufvrouw Poolman is de beste Nederlandsche ingenute, die
ik ken. Ze heeft een allerliefst stemmetje voor den zang. Haar
dienstbodenrollen laten weinig te wenschen over. Gebrek aan
gevoel maakt, dat zij voor rollen van meer verheven ofhartstochtelijk karakter nooit veel worden zal. Zij is echter voor elk theater
eene goede aanwinst.
Mijn gevoelen over het heerenpersoneel is minder gunstig.
Veltman, de marque, heeft veel routine, veel zeggingskracht,
zegt van allen het best verzen, heeft een krachtig, hoewel niet
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zeer aangenaam geluid en een voor zijn emplooi goed voorkomen.
Dat is veel voor het groote publiek, ... maar voar het fijne
publiek niet genoeg. Hij karakteriseert niet genoeg, waardoor hij maDr zelden een waar beeld geeft van wat hij voorstelt.
Ook is hij, vreemd voor iemand wien het waarlijk niet aan
letterkundige kennis ontbreekt, te weinig man van smaak. HoeweI hij o. a. in de Poolsche jood verdicnstelijk speelt, bederft
hij de hoofdscene (een droom) door langzaamheid, vermoedelijk
het gevolg van zijn zucht om veel effekt te maken. Plaats hem
onder een fiksche controle, en hij zal den verkeerden weg, dien
hij thans dikwijl kiest, nog weI meestal kunnen vermijden. Er
heerscht schaarschte aan goede marques, en hij is zeer bruikbaar,
misschien weI onmisbaar.
Morin heeft op verre na niet de physieke voordeelen van Veltman. Hij is klein van gestalte en b<!zit een stemgeluid, dat noch
krachtig, noch fraai is. Toch kan hij, door oefening en routine, veel
daarmede te weeg brengen. Hij heeft vele verkeerde gewoonlen
en is bepaald zeer gfmaakt, maar de groote gave van karakterisering, dus datgene wat eigenlijk den akteur vormt, staat daar
tegenover. Daarom acht ik hem, niettegenstaallde zijne onvoIkomenheden, een onzer beste aktenrs. Dan eens marque, dan
weder pere noble, dan weder komick, is hij altijd op zijne plaats.
Kistemaker, de lievcling van het hoog gezcten publiek, is van
aIle artisten het meest bedorven. Hij k:m niet zoo knoeijen
(door gebrek aan rolvastheid) of schrecuwen, dat hij niet toegcjuicht wordt. Zijn spel is dan oak dikwijls onuitstaanbaar, en
evenwel geeft hij somtijds de verrassendste blijken, hoe goed hij ,
bij betere leiding, had kunnen worden. Zeer zware rollen spcelt
hij somtijds vee I beter dan zijne gewone effektpartijen. Gecfhem
minder te doen en noodzaak hem om meer te studercn, laat
hij vooral niet als een gentleman optreden, en hij zaI, zoo niet
altijd, toch somtijds de sympathie van het betere publick verwerven.
Tourniaire is cen jeugdig artist, die vooral als jeune comique,
maar ook als premier amoureux, goedc diensten zal kunnen doen,
als hij zich met ernst op zijn vak wil gaa11 toeleggen. Zijn stemgeluid is zwak en weinig genuanceerd, doch zijn voorkomen is
aangenaam. Enkele keeren speelt hij uitmuntend, dikwijls echter
ook laf en onbeduidend. Zijne mimick IDat nog vet::! tt wenschen
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over. Hij en Morin zijn de eenigen, die in de kleeding der
hedendaagsche heeren zich op het tooneel goed vertoonen.
Vos heeft, als oud krijgsman of pere noble uit den minderen
stand, verdienste, maar's mans orgaan en physieke krachten
hebben in den laatsten tijd veel geleden.
Vink is en blijft de beste akteur van allen, maar de man is
zeer oud en weI eens onverstaanbaar. Voor de toekomst is van
hem nu niet meer veel te wachten, hoewel hij o. a. in de Buren
nog onbetaalbaar komiek is.
Kettman , tweede marque en grande utilite, weet wat hij ~oet.
Hij heeft echter eene raauwe stem en hoekige bewegingen. Toch
is hij voor scmmige rollen zeer bruikbaar. Ais regisseur heeft
hij weI kennis, maar weinig smaak. Aangezien goede regisseurs
haast nret te vinden zijn, zou men het met hem kUDDen wageD.
Bleef hij· echter regisseur, dan zou hij moeten ophouden akteur
te zijn.
Van Hilten is een middclmatig perc noble of financier. Quand
on n'a pas ce qu'on aime, on doit aimer ce qu'on a. Des noods
kan men het er mede doen.
Onder het personeel, dat weinig naar voren komt, is toch
Ellenberger eene betere plaats waardig. Nooit bederft hij een
rol, en vat meestal het karakter zeer goed op. Hij heeft daarbij
cen goed, robust voorkomen. Ook Messers is als utiliteit bruikbaar.
Een goede, fiksche komiek van jeugdige kracht ontbreekt aan
dit gezelschap. Morin en Tourniaire voorzien echter somrijds in
die leemte met goeden uitslag.
Later hoop ik het Gog te vestigen or de :\ndere gezelschappen.
A. Z.

Rotterdam, 28 Nov. 1875.

Mijlllleer de Redacteur!
Gij kent de geschiedenis van den braven majoor der schutterij
die zijn hooge afkeuring over een verkeerde manoeuvre te kennen
gaf, en toen de kapitein hem vroeg, hoe het dan moest? ten
antwoord gaf: veel beter!
Die oude anekdote schetst u eenigzins de houding van het beschaufd publiek tegenover het tooneel. Gij begrijpt daaruit dat
de taak van het Tooneelverbond niet gemakkelijk is! Men wil
een beter tooneel, betere acteurs, betere stukken, betere vertalingen, in een woord: men verwacht van het verbond: modelvoorstellingen. Gij vat, dat er onder die omstandigheden voor
het Bestuur moed toe behoort om handelend op te treden , en door.
zich openlijk het lot eener voorstelling aan te trekken, een deel
van de verantwoordelijkheid voor den goeden uitslag op zich te
nemell. Ons afdeelingsbestuur heeft dien moed gehad. En werkelijk het was een waagstuk dat men ondernam. Goede krachten
waaronder de beste uit onze tooneelwereld zijn hier voorhanden,
goede wil is herhaaldelijk geblt:ken , maar helaas ! de samenwerking
ontbreekt. Bij het eene gezelschap naast onzen besten komiek,
een tooneelspeelster, die meer en meer toont den eernaam van
kunstenares te verdi en en , maar onvoldoende krachten om hen
behoorlijk ter zijde te staan. Bij het andere een viertal verdienstelijkelijke mannen wier samenspel bij meer dan eene opvoering
voortreffelijk was, maar geen actrice die zich eenigzills met hen
op gelijke lijn zou kunnen stellen. Hoe is het mogelijk op die
wijze een stuk van eenige beteekenis voldoellde te bezetten?
Maar die toestand is hier algemeen bekend: natuurlijk dus dat
het publiek bij het uitspreken van een oordeel daar me~ rekent.
En dan, men had geen keus. - Er moest iets gedaan worden. Er was geklaagd dat men "niets had voor zijn geld." Een nieuw
bestuur was opgetreden. Uit Amsterdam was de wensch tot ons
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gekotr.m, dat verdienstelijke stukken die in vergetelheid geraakt
waren omgewerkt en weder op 't repertoire zouden gebracht worden, - een afdeelings vergadering schonk ongevraagd een crediet om
buitenlandsche stukken te doen vertalen. - Men verwachttedaden.
De keus was niet gemakkelijk. Daar was het Fransche tooneel
met zijn levendige geestige dialoog, zijne wegsleepende handeling,
zijne onderhoudende intrigues, - maar ook met zijn verdachte
moraal, die men den franschen auteur vergeeft, maar die men
het Tooneelverbond niet zou vergeven. Daar was het Duitsche
tooneel, met zijn huiselijke tafereeltjes, zijn niet altijd geestige
Witze en zijn gedramatiseerde alledaagschheid - maar Benedix
en Rosen en tutti quanti zijn hier z66 bekend en zij verheffen
zich z66 weinig, dat men zich bij wijle afvraagt, waar het heen
moet met de kunst, wanneer ze in plaats van ons tot haar op te
heften, tot ons afdaalt, en ons op het tooneel niets anders te aanschouwen geeft dan photographietjes van de werkelijkheid.
Als van zelfwendde men zich eenigzins terug naar het tijdperk dat
tusschen Kotzebue dien onze grootvaders genoten, -en onzentijd
ligt. Al dadelijk viel de blik op Gustav Freytag, den thans nog Ievendell en werkenden, ook bij ons bekendcn romancier , den sedert
dertig jaar gevierden tooneeldichter, den auteur van de Brautfahrt, Die Valentine, Graf Waldemar, Die Journalisten, Die
rabier, den zaakkundigen schrijver van de verdienstelijke verhandeling over de Techniek van het Drama. Vit zijne werken, over
wier verdiensten allen 't eens zijn, kon men veilig een keus doen,
en die keus viel op Valentinc.
Toen "die Valentitlc" verscheen zegt Julian Schmidt (Geschichte
der Deutsche Litteratur) "was de bewondering van het publiek
niet aileen gerechtvaardigd maar zij bereikte nog niet de juiste
maat, wanneer men het stuk van het standpunt der kunst opvat,
en het vergelijkt met wat de tegenwoordige tijd heeft opgeleverd ....
Voor de eerste maal sedert een menschenleeftijd trad er in het
drama weder een echte kunstenaar op." - Hij toont daarop de
meesterlijke bewerking in bijzonderheden aan en schrijft het aan
haar toe dat het publiek zich aan het genot van Freytags poetische schepping overgaf zonder haar te toetsen aan de werkelijkheid, en zonder de bedenkingen te maken die volgens hem
tegen den inhoud zijn aan te voeren. Heinrich Laube, (de
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schrijver o. a. van de ook bij ons bekenne Karlschuler) die zijn
ondervinding als theater-direkteur aan onderscheidene Duitsche
toonee1en heeft te boek geste1d, spreekt met grooten lof van de
Valentine en van nen opgang dien zij overal maakte, en betreurt
het dat het stuk te Weenen eenigzins in vergete1heid begon te
geraken. Op de voornaamste theaters van Duitschland komt het
nog herhaaldeJijk op het affiche. De tooneelkunstenaars achten
het een dankbaar stuk en spelen het gaarne. Nog onlangs vervulde de oude Doring te Berlijn den Benjamin.
De inhoud van het stuk is eenigzills verouderd. Hij verplaatst
ons in Duitschland kort voor dc revolutie van 1848, toen
een algemeene ontevrcdenheid met maatschappelijke toestanden
heerschte - toen de vervolgingen tegen de Bnrschenschaft, nog
in 't geheugen lagen, toen Gerstackers romans door ieder werden
gelezen, - toen men Europa oud noemde en den Llik naar
't westen wendde, waar een jonge maatschappij verrees, - toen
de Landverhuizing begon en men zich aangetrokken voelde door
het natuurleven en de oerwouden en prairies.
George Saalfeld is een kind van dien tijd. Als student is hij
met dc oude Maatschappij in strijd geraakt, en de magthebbendell
in die maatschappij hoewel zij zijn eigen bloedverwanten
waren - hebben hem uitgestooten en vervolgd. Hij heeft in
den vreemde rondgezworven, hij heeft de vrije lucht der prairies
ingeademd, en met de Indianen als hun gclijkc verkeerd. Wat
wonder dat hij als hij terug komt los is van maatschappe1ijke
banden, den mensch aHeen acht om zijn waarde als mensch, en
oDverschillig is omtrent het oordeel der mcnigte. Hij vind het
drijven dier maatschappij klein en nietig en voelt er zich niet
meer j;l thuis. Maar op zijn reis heeft men hem gcsproken van een
vrouw die even hoog staat als hij, een HOUW die krachtig genoeg
is om even aIs hij zich boven de vormcn te verheffen. Die vrouw
verkeert aan 't hof van een klein Duitsch staatje, haar geest en
schoonheid hebben haar daar invloed verschaft, zij heerscht er als
de gevierde Koningin van aHe feesten. Ook de vorst buigt voor
hare bekoorlijkheden. Het hangt slechts van haar zelf af, om de
hoogste macht in handen te krijgen, als gemalin van den Vorst,
woals zij mccnt - of zooals de Vorst het l'edoelt - als zijn
maitres. Maar dat is geen omgeving harer waardig j ook al blijft
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hare eer ongeschonden, is die kring voor haar te nietig. Saalfeld
komt om haar daaraan te ontrukken. Aan een gemeenschappelijke vriendin heeft hij dat beloofd; zij heeft hem eene aanbeveling aan Valentine gegeven die zoo is ingericht dat ze belangstelling in hem moet opwekken. Dat is het doel van zijn
terugkomst.
Reeds bij zijn eerste optreden, waarbij hij, door een bedelaar
de hand te geven en de partij voor een straatzangeres op te
nemen, toont voIstrekt geen begrip van "fatsoen" te hebben in
den gewonen zin van 't woord, - hoort hij iedereen over Valeutine
spreken, - de heeren van 't hof met Iichtvaardige bewondering de burgerij - waarvan Advocaat Muller de type is - met
minachtende afkeuring. Bij haar toegelaten mist de raadselachtige
inhoud van den introductiebrief zijn uitwerking niet; er ontstaat tusschen hen een gesprek, dat over veel intimer onderwerpen handelt, dan lieden die elkaar voor 't eerst zien, plegen te
behandelen. Maar ·als Saalfeld daarop doorgaande, het waagt
de verhouding tusschen Valentine en den Vorst aall te raken,
dan hemeemt de hofdame haar positie. Met hoogheid wijst ze
hem af en wil hem niet meer bij zich ontvangen.
Intusschen er moet gehandeld worden, want de crisis is nabij.
De vorst heeft bevolen dat er een St. Valentijns feest gevierd
zal worden. Valentine zal er de held in van zijn. De vorst wil
haar ridder - haar Valentijn - worden. De vertrouwelijke
omgang die daarvan het gevolg is, zal hen nader tot elkaar
brengen, en allerlei kleine hofkabaaltjes, die ten doel hebben,
om het huwelijk van den Vorst met zijn nicht Prinses Marie te
verhinderen, zijn daarop gebaseerd. De strikken zijn gespannen.
Valentine moet vallen.
Maar Saalfeld, die zich heeft voorgedaan als een specialiteit
in het organiseren van dergelijke festiviteiten, is, dank zij de
voorspraak van Valentine, met de leiding van het f~est belast.
Hij richt het zoo in dat de vorst, waar hij Valentine zoekt,
Prinses Marie moet vinden. Valentine, die hem niet meer bij
zich wi! ontvangen, omdat zij beleedigd is door de vrijmoedigheid waarmee hij over haar geheimste gedachten heeft durven
spreken - lokt hij naar een afgelegen plaats. Daar brengt
hij haar onder 't oog in welk gevaar zij zich bevindt en laat haar
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dan de keus naar 't feest te gaan of niet. Zij zal blijven. Maar
ze is woedend op den man, die het gewaagd heeft haar te zeggen wat zij zich zelf niet wil bekennen; zij haat hem. - Hij
echter heeft in haar erkend wat hij zocht, de vrouw die zijner
waard is. Hij bekent haar dat hij haar lief heeft, en rooft haar
sjerp. Niet die Vorst, maar hij is haar Valentijn.
Dat is te veel! Zij wil zich niet laten dwingen. Zij wil de
zedelijke meerderheid van George niet erkerrnen. Zij gaat naar
het feest en ontmoet er den vorst. Zij ontneemt Saalfeld haar
sjerp en bewerkt dat hem den verderen toegang tot het hof
ontzegd wordt. De gevolgen van haar daad blijven niet uit. De
vorst ziet in hare verschijning op het feest het bewijs dat zij zijn
wenschen gehoor wil geven en waagt het 's nachts in haar kamer
binnen te dringen. Met diep gekrenkte trots wijst ze hem af,
maar bitter grieft haar de beleediging die haar is aangedaan, en
met smart en zelf verwijt gevoelt zij dat zij zelve daarvan de schuld
draagt. - De grond ontzinkt haar, zij weet niet tot wien zich
te wenden en in haar radeloosheid roept zij George, die ondanks
haar zelf een indruk op haar gemaakt heeft die n zij niet van
zieh kan werpen, tot zieh en vraagt hem wat ze doen zal om
zich uit den toestand waarin zij zich zelf gebracht heeft te redden
en de achting voor zich zelf tc hcrwinncn.
George wijst haar den goeden weg; maar als hij op het punt
is van haar te seheiden wordt er bij haar ingebroken, er wordt
alarm gemaakt, de wacht nadert. Men zal Geor5e in het nachtelijk
uur bij Valentine vinden. "Red mijn goeden naam" roept ze uit.
George steekt haar juweelen in den zak, en wordt als dief gegrepen en naar de gevangenis gebracht. Die opoffering schenkt
hem Valentine's liefde. Zij bezoekt hem in de gevangenis , brengt
hem haar sjerp terug en wijdt hem tot haar Ridd er, haar Valentijn! Maar mag zij zijn offer aannemen? George vordert het,
als bewijs dat zij hem lief heeft. Het is immers zoo groot niet
als het sehijnt. Hij kan gemakkelijk ontvluehten; de minister is
zijn oom; als die hem herkent zal hij zijn vlue ht Uevorderen; en
dan zijn knecht, - een dief, dien hij tot e<!n eerlijk man gemaakt
heeft, aileen door hem als een eerlijk man te behan delen , - is met
hart en ziel aan hem verknoeht, en kent door zijn treurig verleden, d~ loopjes waarmee men uit een gevangenis ontsnapt. Hij
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zal naar Amerika teruggaan onder een anderen llaaID en de geheele geschiedenis wordt vergeten.
Maar Valentine gevoelt dat zij te hoog staat om het oordeel
der hofkringell te vreezen. Zij gevoelt dat zij niet zwijgen kan,
zonder te dalen in de achting van den man dien zij lief heeft,
zonder de achting v66r zichzelf te verliezen; en als de vorstelijke
verzoeker voor de laatste maal tot haar komt om haar voor het
gansche hof zijn hulde aan te bieden, dan neemt zij die hulde
niet aan, maar bekent de waarheid. Dat kost haar al wat haar
tot nog toe dierbaar was, haar goeden naam, hare positie aan
bet hof, de hulde waaraan ze gewoon is. 'Maar tegenover George
herneemt zij hare vrijheid. Niet als een slavin die hij door zijn
offer gekocht heeft, maar als eene vrouw die hem waardig is,
staat zij tegenover hem. Nu wil zij de zijne zijn! En als zij
beiden, door allen verla ten , van het hof verjaagd , in den vreemde
worden verbannen, dan komt Prinses Marie, de eenige reine, onschuldige figuur aall het gansche hof, van hen afscheid nemen,
en daardoor toonen, dat Valentine naar het oordeel der goede
en edele menschell. in den strijd tusschen menschenwaarde en
vooroordeel, tusschen eerzucht en liefde heeft getriomfcerd.
Ziedaar de indruk dien de lezing van het stuK geeft. En nu
de opvoering. 't Valt niet te ontkennen dat zij niet aan de verwachting voldeed. De verwikkeling die bij de lectuur boeit, vermoeide op het tooneel. Men had moeite de handelillg te volgen.
Dat ligt voor een deel aan den schrijver, die al te veel gaf.
Maar met het oog op den bijval dien het stuk in Duitschland
vond, mag men aannemen dat bekwame tooneelspelers die moeilijkheid kunnen overwillnen, ell in hetgeen men hier te zien
kreeg, was bij veel goeds zeer veel gebrekkigs. Ret is niet aaogenaam te moeten luisteren naar lange samenspraken tusschen
ondergeschikte personen van het drama, wanneer die worden
voorgesteld door utiliteiten die zoo zwak zijn als ten onzent; en
toch men moet luisteren of men verliest den draad van 't stuk.
De rol van den Vorst, een der hoofdpersonen waar veel van
te maken is en veel van afhangt, werd vervuld door een jong
ongeoefend acteur, die bij zijn eerste debuut goede verwachtingen
had opgewekt maar nu bitter tegenviel. Er was bij hem geen
spoor van eenig nadenken over de beteekellis van zijn rol.
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Mej. Fuchs deed als prinses haar best. - Maar zij vervult
nu reeds zoolang het emplooi van in/:enue, dat zij wel recht heeft
op eellig avancement tot de meer bejaarde rollen. Aan het bloedjonge, bevallige, onschuldige prinsesje, hadden dan jongere krachten zich kunnen wagen. Had Mej. Kapper niet beter voldaan,
of schuilell er geen talenten onder de nu nog zwijgende kameniers?
Albregt was als gewoonlijk, dat wil zeggen uitstekend. Hij
begret!p zijn rol, en uit woord en handeling bleek dat hij haar
begreep. Toch hadden wij ons den Benjamin anders voorgesteld.
Wij hadden hem jonger en guitiger gedacht. En dan rijst de
vraag of er niet wat overdrijving was in zijn costuum als zakkenroller, en of hij daardoor de gewaagde daad van George, die hem
in zijn dienst neemt "zonder getuigenis te vragen" niet nog onwaarschijnlijker maakt.
De rol van George Saalfeld is uiterst moeijelijk. Hij moet
strijd voeren teg~n de conventioneele eischen der maatschappij ;
maar het pubJiek maakt deel uit van die maatschappij en trekt
instinctmatig haar partij tegenover den vreemden indringer. Het
eenige wat hem zijn driest optreden kan doen vergeven, is zijn
humaniteit, zijn goed hart, zijn liefde. Maar de George van den
heer Moor is meer hoog- dan goedhartig, en van zijn liefde
voor Valentine laat hij weinig blijken. Trots eenige zeer goede
oogenblikken is hij er dan ook niet ingeslaagd het hart van het
pubJiek te veroveren.
Dankbaar maar niet minder moeilijk is de rol van Valentine.
Men wil van haar dat zij een grande dame zij van top tot teen;
men wil dat ze fier zij, als een vrouw die de hand durft uitsteken
naar een kroon, ell teeder als eene die in staat is alIes op te
offeren uit liefde; men wil den strijd tusschen heerschzucht en liefde
niet slechts hooren uit hare woorden, men wil dien zien in elken
blik en elk gebaar. Men wil dat zij, ondanks het gewaagde van
hare positie, rein blijve en edel; men wil het gevoelen, als ze
straks van haar goeden naam beroofd door de maatschappiJ
wordt uitgestooten, dat ze dan hooger staat dan op het toppunt
van haar macht en aanzien aan het hof - dat ze door den strijd
waarin ze overwon een beter mensch is geworden.
Dat alles eischt men - en dat alles heeft Mevrouw de Vries
gcgeven. Wij danken haar vovr deze creatie. ell wanneer men
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ons voortaan komt zeggen, dat Hollandsche tooneelspeelsters
geen goede manieren kunnen leeren, en dat onze taal ongeschikt
is voor een beschaafd en natuurlijk gesprek op het toonee! - dan
wijzen we op haar Valentine. Indiell al de handelende personen
in het drama vertolkt waren zooals Mevr. de Vries ons de haar
toevertrouwde rol te zien gaf, indien vooral de heer Moor zijn
zware taak met meer ernst had opgevat, dan zou ongetwijfeld aan
Freytag's Valentine oak op ons tooneel de bijval ten deel vallen,
dien het drama in Duitschland gevonden en eerlijk verdiend heeft.
Het stuk en de opvoering hebben veel aanleiding gegeven
tot kritiek. Tot een zeer welwillende in het terecht zoo zeer
gewaardeerde feuilleton der N. Rott. Courant, - tot een iets
minder humane in 't Zondagsblad, van de hand des heeren Herman Heyermans, vroeger secretaris van ons afdeelingsbestuur. Ook in uw vorig nummer komt eene correspondentie uit Rotterdam
voor die van zaakkennis en nadenken getuigt. Een en ander is
druk besproken geworden.
Wat dunkt u, mijnheer de Red., het aanzienlijk publiek, dat
zich zoo gaarne het beschaafd publiek hoort noemen in den
Schouwburg te brengen, een hollandsche opvoering gedurende
een paar dagen het onderwerp der gesprekken te maken in aIle
Salons - dat is reeds iets gewonnen.
Belangstelling wekken, dat is al wat het Tooneelverbond voor
het tegenwoordige vermag. Of uit die belangstelling eenmaalliefde
voor het Tooneel mucht ontkiemen! Liefde die niet blind is voor
gebreken, maar die het goede opmerkt en ondanks de gebreken
waardeert, !icfde die steunt en opheft, ontwikkelt en veredelt.
Zoo eene kunst liefde behoeft om te bloeien , dan is het de tooneelspeelkunst. De werken der dichtkunst en beeldende kunst zijn
niet van eenen dag; worden zij verkeerd beoordeeld, zij blijven
bestaan als een protest zoowel tegen miskenning, als tegen ollverdienden lof; maar de kunst van den tooneelspeler kan niet be·
staan dan door de gunst van het publiek. Naast de kritiek die
kastijdt vraagt ze waardeering die aanmoedigt. Moge haar die
van de zijde van ons publiek in steeds klimmende mate ten
deel vallen.

R.

"D EST ERR E N LIE G EN N IE1"',
DRA:\lA IN VIJF BEDRIJVEN,

door BET S Y PER K.

*)

Een groot drama van Bet s y Per k! Een hoogst belangwekkend tafereel uit het leven van den koning der goudsmeden, Benvenuto Cellini, op uitstekende wijze gedramatiseerd! In dim
geest las men in de laatste maanden in menige courant een aankondiging van "De sterren liegen niet". Een dier bladen ging
zoo ver, dat het Mej. Perk's arbeid reeds v66r de opvoering een
meesterstuk noemde, Nu hecht ik zeer wcinig aan zulke vooruitgestuurde verzekeringen, die mij onwiJlekeurig doen denken aan
de affiches, waarmee der go(: gemcente, soms maanden vooruit,
wordt aangekoncl.igd, dat ze weldra het voorrecht zal genieten
van een goochelaar of een ander artist in haar midden te hebben ,
lk erken gaarne, dat de vergelijking een beetje aan mankheid

laboreert. Edoch er staat geschreven "omnis comparalio claudicat" ;
en daarom kan deze er ook mee door, Met dat al was ik zeer
benieuwd naar dit drama. Ik vroeg mij zelven af: "Zou dan
apres loul de schrijfster van "Mijn ezeltje en ik" blijken een miskend genie te ziju? Zou onze aan meesterstukkcn zoo verbazend
arme tooneelmenagerie nu waarlijk weer eens met zoo'n witte raaf
*) Na in de aHevering van I November eell woord tell gunstc van het
drama van ?vIejo Per k te hebben opgenomen, ontving de redactic van Dr
L W. van De v e n t e r dit opstel, waarin een tegenovergcsteld gevoelen
in het breede wordt verdedigd. Dc zucht om tegenover cen stuk, waarovcr de
gevoelens z66 uiteenloopen, de striktste onpartijdighcid ill acht te nemen, en
de overtuiging dat een dergelijkc bcredeDeerde critiek van een oorspronkelijk
drama, zoowel voor oDze jonge dramatische scbrijvers als voor het publiek,
dat zich in den regel zoo weinig rekenschap weet te geven van zijn oordeel ,
van groat nut kan zijn, hebben de Redactic tot plaatsing van deze bijdra gc ,
ondanks haar groatcn omvang, doen besilliten.
De Redactie

7

98

worden verrijkt? Om die vragen te kunnen bean two orden , bestelde ik het bij Theod. Born uitgegeven boekje; en zoodra ik
het had, las ik het gretig door. Wat ik er van denk, zal ik
hier trachten te motiveeren, met al de beknoptheid, die met mijn
doel, is overeen te brengen.
Zonrler verdienste is het stuk niet. Het is rijk aan afwisseling
en zelden vervelend; de talrijke personages spreken bijna nergens
de conventioneele tooneeltaal van v66r het jaar 30; en de spelers
hebben overvloedigc gelegenheid tot levendig gebarenspel en afwisseling vall stemlmigillg (een en ander door de schrijfster tallooze
malen tusschen twee haakjes opgegeven). Maar nu geloof ik ook
al de lichtzijden van het drama te hebben opgesomd. Zonder
verdere voorafspraak ga ik thans over tot de analyse van het geheele, stuk, dat OilS naar Rome in 1539 verplaatst. Voorafechter
merk ik op, dat ik het niet zal toetsen aan de eischen der Geschiedenis, daar Betsy Perk dit, blijkens haar motto over historisclze Wahrlzeit, niet heeft gewild. Of ze daartoe het recht h.ad ,
wil ik thans niet onderzoeken.
Het Eerste Bedrij! speelt op straat, in "de Kunstenaarswijk'·.
Dat op straat spelen is altijd een lastig ding; want men pleegt
uittegaan van de dwaze onderstelling, dat er geen sterveling passeert, al is het ook (zooals hier) klaar lichte dag. Het stuk begint met een alieenspraak van een der hoofdpersonen, Michele
(een van schijnt hij niet te hebben), een verloopen beeldhouwer;
die met sterrenwichelarij den kost verdient. Hij behoort tot het
traditioneele verradersgild der Fransche faubourg-drama's. Hetzelfde
geldt voorhertog Farnese, bastaard van pausPaulus III, volgens Mej.
Perk slechts zijn bloedverwant. Deze alvermogende gunsteling van
den "Heiligen Vader" is het, op wien Michele doelt in de volgende
regels, die hij, als aanhef van het stuk, "in zijn nopjes" uitspreekt :
"Wat 'n onverhoopt geluk! Wie niet sterk is, moet slim genoeg wezen, om zijn voordeel te doen met wat [hetgeen] babbelaars zich laten ontvallen. Bij San Michele, mijn patroon! 't kon
niet mooier!
De geduchte gunsteling van den Paus gebukt
onder. . .. geldnood! .... geldnood voor iemand , die een Croesus
wordt geuoemd! . . . .. Ha, ha! nu hij de schatkist niet langer
durft aanspreken, neemt die geduchte gunsteling zijn toevlucht
tot den wichelaar...... "
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De jluntjes, die men hier opmerkt, zijn eell liefhebberij van
Mej. Perk, waarin ze zich in die mate toegeeft, dat ze (de puntjes)
in dit boekje van 96 bladzijden, naar gis, wel een paar duizend·
maal voorkomen.
Uit de rest der bewuste alleenspraak blijkt, dat Michele van
plan is, door zijn gewaande toekomstkennis Farnese te bedriegen,
en, ten gevolge daarvan, de schoone Corinna hoopt te winnen.
Tegenover zijn huis, v66r welks deur hij schijnt te staan, woont
de pleegmoeder dier wees, moeder Mara, bij wie de held van
het stuk, Benvenuto Cellini, in de kost is; en deze is insgelijks
op Corinna verliefd. Om die reden, en omdat Cellini's geniale
werken hem (Michele) genoopt hadden zijn vorig yak te verlaten,
is hij diens gezworen vijand.
Een gedruisch uit moeder Mara's woning doet Michele besluiten
zich te verschuilen [achter een pomp?]. Cellini komt uitgelaten
vI:oolijk uit dat huis. Hij rust niet, voordat zijn goede hospita
insgelijks v66r de deur komt staan: dan dwingt hij haar op
schooljongensmanier tot een dansje, en zingt, als de oude vrouw
zich heeft losgerukt:
"Niet v66r uw Corinne,
't Godesje der minne,
Mijn vrouwtje zal zijn,
Verleer ik de kuren "
Die 'k had sinds de luren , [Sic /]
o moederlief mijn!"
Moe d e r Mar a. Nu, je kent de voorwaarde! Een jaar
zonder dollemansstrekcn, en wat mij betreft. . . . top!
Cell i n i, terwijl hij adlter zijn oor krabt, fangs de scJzeen
wrij/t, en oj de Ilie/en ronddraait. P .. h .. 0 •• e!
Dit "Phoe", altijd met die onlliogelijke puntjes, bevalt Mej.
Perk zoozeer, dat ze 't haar held tallooze malen in den mond legt.
Cellini vertelt moeder Mara, dat hij nog voor dien eige n dag
,,'t heele gilde" te gast heeft genood. Daar heeft ze veel tegen,
daar "ze niets in kast of kelder heeft." Cellini weet raad , roept
zijn twee leerkn apen, en zegt hun:
"Waarschuwt de vrienden, dat nicmaml wordt toegclatcn, die
7*

100
niet eenigen snaps meebrcngt 't zij drooge of natte; want (verIrouwelijk) want, jongens, moeder Mara's kelder is leeg .... En
nu .... een! twee!! drie I!! opgemarcheerd! (Hi) sclw}t de jongens lachend heen.")
Rier en elders is de schrijfster niet ongelukkig in het schetsen
van kunstena.ars-noncllalance. Ais moeder Mara klaagt over gebrek
aan ruimte, om de gasten te laten dansen, zegt Cellini:
"Wei! wij dansen eenvoudig niet in 't huis, maar er voor.
Kijk . . .. z66! (Ut) danst met haar rond, en einde/ijk zijn werkplaats binnen.)"
Nu komt Michele uit zijn schuilhoek; en terstond daarna treedt
Farnese op, in een wijden mantel gewikkeld, en "den hoed diep
in de oogen." Hij en Michele loopen tegen elkander aan, en
schelden elkander uit, totdat ze elkander herkennen. (Zeer geschikt voor den Engelenbak!) Farnese vraagt, of Michele hem
wil helpen, en meent, dat ze hier veiliger kunnen spreken dan
in's wichelaars huis. (Hoe natuurlijk!) Hier en het geheele stuk
door wordt Farnese Uwe Hoog-heid genoemd, - een titel, die
destijds uitsluitend aan koningen en koninklijke prinsen werd toegekend. I) Zelfs al ware's pausen bastaard toen reeds hertog van
Parma geweest, dan nog had hij op geen hoogeren titel aanspraak
gehad dan Uwe Genade.
Voordat Michele zijn hoogen begunstiger zeggen kan, wat hij
te zeggen heeft, worden ze' gestoord door "het geschuifel van
naderenden"; waarop beiden zich verschuilen. (Zeer overeenkomstig de waardigheid van "Z. Hoogh. "!) 't Blijkt nu, dat niet aIleen
de leerknapen zich reeds van hun taak hebben gekweten, maar
dat, met een snelheid en gelijktijdigheid, die ik niet aarzel onmogelijk te noemen, al de genoodigden met hun dames reeds
daar zijn, "beladen met schotels, borden en kannen, waarop of
waarin een iegelijk iets meebrengt voor het feest." Alvorens in
moeder Mara's huis te gaan, voeren ze een hoogst onbeduidend
koorgezang uit.
Zoodra de laatsten binnen zijn, komen de twee schuilers weer
voor den dag, en verkondigt Michele de trefiende waarheid, dat
I) De titel van Majts/eit kwam slechts den Duitschen keizer toe, hoewel
ook Frans I zich gaame zoo liet noemen.
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de feestvierders den hertog en hem niet kunnen beluisteren. " .. '.. En
zien... , zien kunnen zij ons ook niet." In den loop van 't gesprek
hoort Farnese, dat Cellini indertijd door den vorigen paus was
ontboden, "om Zijne Heiligheid behulpzaam te zijn in het verbergen van de edelgesteenten der kroon; hij smolt toen het goud,
waarin ze gevat waren, en hielp ze, steen voor steen, in papier
wikkelen, en in de soutane naaien.
Far n e s e. Ha .... !
M i c h e 1 e. Om kort te zijn: de schelm wist behendig de
kostbaarste steenen, ter waarde van 80,000 scudi, te . . . . te verduisteren, en ....
Farnese. Nu is hij te dwingen ze terug te geven. Evenwel,
na verloop van zoo veel tijd. . . . .
Michele. Zal hij ze zeker niet ongebruikt hebben gelaten maar . . . . de werkplaats levert veel meer schatten op dan
'n armzalige 80,000 scudi. Hij is dus niet alleen tot 'n volledige
teruggaaf te dwingen, maar zijn misdrijf is des doods schuldig te
verklaren. En - (jluistereml) de schatten van 'n ongchuwd
man . . . . vervallen aan den Staat . . . . Begrepen?
Met dat heerlijk uitzicht om in troebel water te vi~schen is
Farnese zeer iPgenomen; maar toch vraagt hij, hoe Michele dat
alles weet. Het antwoord is de vcr gezochte tite! van het drama.
De hertog evenwel schijnt aan geen wiche!arij te ge!ooven, en
vraagt beter waarborg voor des anders betrouwbaarheid; waarop
hij verneemt. waarom deze aan Cellini een onverzoenlijken haat
toedraagt. Nu zegt Farnese, dat hij hem vertrouwt; en Michele
antwoordt:
"Uwe Hoogheid bewijze dit, door Zijne Heiligheid cen beve!des noods af te dwillgen, am hem in hechtenis te nemell."
Dat a/dwingen, al kon Famese dat werkelijk, is in Michele's
mond toch wat al te kras!
De hertog maakt nogal tegenwerpingen; maar als de ex-beeldhouwer hem herinnert aan .. 't Geheim-gericht ," schijnen zijn bezwaren plotseling te zijn uit den weg geruimd. 't Is nogal sterk,
dat zoo'n aartsintrigant door een ander moest worden herinnerd
aan het bestaan dier schandelijke vierschaar, die hij (volgens bi.
30) zelf had opgericht! Wegmellende, werpt hij Michele een
beurs toe. De man steekt het geld op, en amuseert zich dan met
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Farnese na te oogen "met over elkaar geslagen armen." Die
theatrale houding wordt den personen van rlit drama buitengemeen
dikwijls voorgeschreven.
Michele sluipt zijn huis in; en Cellini verla at het zijne, gevolgd
door de gasten, die op de muziek van pijpers (op straat!) de
Tarantella gaan dansen. Terwijl men met dat wilde vermaak.
bezig is, verschijnt Monsieur De Montluc, de Fransche gezant
bij het Vaticaan, die Cellini moet spreken. Muziek en dans
houden op; en Montluc, na den kunstenaar de hand te hebben
gedrukt, zegt hem, dat Frankrijk's kunstlievende koning ~Frans I)
hem, gezant, ar.dermaal heeft opgedragen, Cellini dringend uit
te noodigen om zich te vestigen in het paleis van Fontainebleau.
De vereerende bijzonderheden van dit aanbod somt hij op; en
ten slotte overhandigt hij den goudsmid-beeldhouwer een briefvan
zijn koninklijken meester. Dit alles geschiedt op straat, terwijl
N. B. al de gasten van Cellini "zich om beiden heen verdringen" (!!)
Na eenig tegenstribbelen verklaart IImaestro Ben" zich bereid om
aan de uitnoodiging van koning Frans te voldoen; en Montluc
verwijdert zich. VruchteIoos doen nu de aanwezigen hun uiterste
best om den grooten kunstenaar tot voortdurend verblijf te Rome
te nopen. Ziende, dat hij onwrikbaar blijft, gaan al de gasten
"treurig en druk pratend huns weegs" ; waarop Cellini (natuurIijk
met gekruiste armen), hen "naziend ," uitroept: "WeI . . . .
heb . . . . je . . . . nu . . . . toch . . . . ooit?!"
Met moeder Mara en Corinna aIleen op straat gebleven, tracht
onze held het meisje te beduiden, dat ze met hem mee naar
Fontainebleau moet gaan; waarop moeder Mara, in echt Am~ter
damschen achterbuurtstijl, invalt:
"WeI zeker! waarom niet? Reken er maar niet op, mannetje;
want . . . . bij mijn zolen! daar . . . . je rekent buiten den
waard."
Een oogenblik later onttrekt zich Corinna aan Cellini's aandrang,
en wordt ze docr haar pleegmoeder in huis gevolgd. Slechts kort
blijft hij aIleen: hij hoort een troep menschen komen. 't Zijn niet,
zooals hij meent, de feestvierders, die terug komen, maar eenige
Sbirren, aangevoerd door Crispino, een soort vall Schout. Ze
komen onzen vriend arresteeren. Waarlijk! Farnese heeft er geen
gras over laten groeien!! AI.s Cellini bemcrkt, dat het meenens
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is, rukt hij den Sbir, die hem cie handboeien wil aandoen, die
voorwerpen uit de handen, en smijt ze weg. Crispino schreeuwt
"Grijpt hem!"; en nu trekt Cellini zijn dolk; waarop de heldhaftige
politiemannen deinzen. "En nu" - zegt hij tot Crispino - ,. . . . .
't mocht eens ernst tusschen ons worden . . . . . We moeten 't er
nu maar bij laten. De heele wijk mocht eens uitloopen en . . . .
en . . . . Kom aan . . . . ik zal je in vertrouwen zeggen, waarom
me dat minder aangenaam zou zijn. (Hi) neemt hem ter zljde.)
't Zou op mijn rekening worden geschreven, en . . . . zoolang
eenig burengerucht op mijn rekening te schrijven is, m 'n goede
man, krijg ik mijn liefje niet . . . . begrepen?
Daar, nu
weet je 't!
Crispino. Ook ik v00rkom liefst burengerucht; maar desniettemin . . . . mijn last, om niet zonder u terug te keeren IS
te stellig, dan dat ik zonder \I kan heengaan. Kwaad zal u
echter niet overkomen.
Cell i n i. Kwaad? (Verachteli}k) Ik zou ook niet wet en welk.
Maar waarheen muet ik je volgen?
C r i s pin O. Naar 't wachthuis.
Cellini. Ha zoo! Nu ben ik er . . . . De een of ander wil
mij zeker een poets spelen. . . .. ik ben dol op avonturen, zooals je weet. En buitendien, 'k zou wcl eens willen zien, wie
Benvenuto Cellini een haar ZOU durven krenken. In plaats van
te volgen, tre~ ik aan de spits. . . . (Crispino den sabel ontnemend,
kommandeert hi}:) Voorwaarts! (Allen at.)"
Denkt men niet bij die praatjes over burC1llrentcht onwillekeurig
aan een Hollandsch kantongerecht? En voelt men geen wanne
sympathie voor den Opper-Sbir, die zich zoo, mir nichts, dir
nichts, laat berooven van zijn sabel?
Het Eerste Bedrijf eindigt met een nieuw optreden van Michele
die, zooals nu blijkt, niet achter een pomp behoeft te staan, om
te luistervinken. Hij weet alles, wat er in 't Eerste Bedrijf is om_
gegaan; en nu wil hij Farnese gaan waarschuwen voor dien lastigen
Montluc. Zijn laatste woorden zijn:
"Wat ik heb afgeluisterd, heb ik natuurlijk gelezen . . . . in
de sterren . . . .! Ha! ha! ha! En de sterren. . . . ? WeI . . . .
de stenen liegen niet! de sterTen liegen niet!"
Het Tweede Bedrijf verplaatst OilS naar Farnese's schrijfvertrek
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in 't Vaticaan. Het Eerste Tooneel bevat een zeer onnatuurlijk
gesprek van den hertog met zijn "Majordomus". O. a. klaagt
de lieveling van den Paus bij zijn dienaar over den "hoogwijzen
voogd" van zijn gemalin, welke heer gezorgd had, dat haar man
van haar geld zau afblijven. Als die Majordomus hem raadt om
"den benarden toestand zijner geldmiddelen" aan de hertogin
bloot te leggen, wil hij daar niet aan, omdat hij zich dan zou
vernederen (!), Yoorts verteIt hij, dat hij op een andere manier
aan geld zal zien te komen, en weI z66) als we in het vorige
Bedrijf hebben vernomen. De Majordomus "gaat hoofdschuddend
heen"; en nu worden we onthaald op een alleenspraak van Zijn
zoogellaamde Hoogheid.
Hij begint met nit zijn "bureau" een perkament te halen, en
het volgende te lezen:
"Wij, Paulus III, bevelen ons Geheim-gericht het doodvonnis
uit te spreken over Benvenuto Cellini, (met bijzonderen nadruk:)
altijd, indien hij schuldig mocht worden bevonden aan den roof."
(Nadenkend) Zie . . . . als er dat tiental laatste woorden eens
!liet stand, dan zou 't een bepaald bevel zijn. . . . Ha, ha! . . . .
(Hi) leg! he! perkament neer en loopt mompelend heen en weder.)
Ais die woorden er eens niet stonden . . . . als ze eens waren
uit te wisschen. (Hi) beki}kt he! perkament andermaal.) De inkt
is flauw . . . . De verzoeking is waarlijk groot ...• (Rondspiedend.) Er is niemand in de nabijheid . . . .
Verder betuigt hij den lezer of toeschouwer, Cellini te haten,
omdat hij de hertogin verdenkt van "reeds in haar jonkvrouwelijk
leven te Florence in een te gemeenzame betrekking tot dien
beeldhouwer te hebben gestaan." Voor de straks genoemde verzoeking bezwijkend, haalt hij uit een lade een fleschje, en giet
daaruit een droppel of wat op de verhiillGCY'flissvolle slotwoorden van
het bevelschrift. Ja, waarlijk! ze verdwijnen. Gedurende het plegen
van dezen fieltenstreek vreest hij ieder oogenblik te worden overvallen. Maar waarom niet doodeenvoudig de deur afgedraaid ?
Dat "op de teenen sluipen" en "rondspiedell" is misschien heel
theatraal, maar zeker voor een man als Farnese alles behalve
natuurlijk. Nauwelijks heeft hij zijn chemisch proefstuk vol bracht,
of men klopt. "Doodelijk verschrikt, werpt hij 't perkament in
de bureau." Een page treedt binnen, en vraagt gehoor voor
J)
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Michele, die onmiddellijk wordt toegelaten. Hij komt Farnese
vertellen van Montluc's dreigende tusschenkomst, die hij beweert
in de sterren te hebben gelezen. De hertog maakt zich niet
ongerust, daar hij strikte bevelen heeft verstrekt om niemand bij
den zieken Paus toe te laten. Hij overhandigt Michele een nie!
vervalscht exemplaar van 't bewuste bevelschrift, en leest hem
dan het vervalschte voor. Waartoe dat spelen met twee exemplaren ? Waarom het eene vervalscht, en het andere niet? Was
het niet hoogst ezelachtig, zich bloot te stellen aan ontdekking
van 't gewichtig verschil tu~schen die beide documenten?
Als Michele vraagt naar 't Geheim-gericht, antwoordt Farnese:
,,'t Zal zoo aanstonds zitting nemen. Ge weet, de leden zijn
elkaar volslagen onbekend. De een kan den andere dus niet
verraden. Zij ontmoeten elkaar gemaskerd, en vellen 't vonnis
zonder zich te ontmaskeren. "
Die kostelijke rechtbank zal N.B. in dat eigen schrijfkabinet
vergaderen; en Michele wordt uitgenoodigd om in het belendend
vertrek achter de portiere te gaan luisteren. Michele vindt dat
heel prettig, en belooft, zich niet te zullen verroeren. N:mwelijks is hij weg, of de vier maskers treden binnen; en Farnese
valt maar dadelijk met de deur in 't huis, door het vervalschte
bevelschrift voor te lezen. De vier heeren, "die elkaar niet kennen''.. staan eerst raar te kijken; maar ais Farnese zegt, dat
Cellini de Tiara heeft bestolen, roepen drie van de vier. "Dat 's
heiIigschennis !" Om het viertal onder acht oogen te doen beraadslagen, laat mej. Perk den hertog door een page roe pen ,
N.B. om bevelen te geven aan een kapitein. Bij het heengaan
sluit hij de twee bevelschriften weg.
Nu de vier maskers onder elkaar zijn, komt Nommer un er
voor uit, dat hij't "een alleronaangenaamste taak" vindt, zoo maar
op commando een medemensch ter dood te veroordeelen. Nommer Twee en Nommer Drie geven hun vermoeden te kellnen,
dat het bevelschrift vervalscht is. Hoe meer die drie er over
praten, des te meer stuit het hun tegen de borst, zich te laten
gebruiken ais werktuig van hetgeen ze houden voor een persoonlijke wraakoefening. Eenskiaps vel'breekt nu ook de vierde rechter
zijn hardnekkig zwijgen. "Emstig en met verallderde stem ,"
zegt hij, dat het van hen zelven afhangt, of ze naar de inspraak
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van hun geweten zullen recht spreken. Daar komt Farnese "gejaagd" terug, en zegt, dat hij eigenlijk niets met de zaak te
maken heeft, maar evenwel zoo vrij zal zijn om in 't belendend
vertrek te luisteren, wat "de kwant tot zijn verontschuldiging
zal durven aanvoeren." Zoodra hij weer weg is, vraagt de
vierde rechter, waarom ze geen inzage verhmgen van het bevelschrift. Verbaasd antwoordt een der anderen, dat dit allergevaarlijkst zou zijn, want dat "hij, die 't waagt zulk een bevel te
wederstreven, zich een sluipmoordenaar op den hals haalt."
Eindelijk verschijnt de beschuldigde, en weI "geblinddoekt,
tusschen twee hellebaardier's die hem onder den arm houden."
De hellebaardiers laten hem los, en posteeren zich v66r de deur,
terwijl hij zijn blindcl.oek afrukt. Van zijn eerste verbazing bekomen, kruist hij natuurlijk weer de armen, en roept uit :
"Gemaskerden ! Gemaskerden ... ! Bewijs genoeg, dat zooveel
verraad, als aan mij werd gepleegd, 't daglicht niet kan zien.
eOJ luJogen loon.) Biecht op, maskers! Waarom en door wien
werd er 'n Crispino op mij afgezonden? Waarom mij opgesloteu !I"
En zoo gaat hij voort met zijn rechters de les te lezen. Ais
hij hen scherp aanziet, en het daarbij uitschatert, worden ze
"zichtbaar [door hun maskers heen?] verlegen"; waarop hij voortgaat:
"Hoe is 't, Mijn heeren P Stom .... ook .... al!? (Op zijn
hielen draaiend) P.... h.. .. 0.... e .... !"
Rechter Nommer Een wordt boos, en waarschuwt hem, dat
"die toon" hem "duur te staan kan komen"; waarop hij van
zijn kant de vierschaar waarschuwt, niet te spreken "tot 'n maestro
Cellini, alsof hij slechts een onbeteekenend burger ware, of weI
een satelliet van. . . . van zekeren hertog." Hoorende, waarvan
hij beschuldigd wordt, "houdt hij den buik vast van lachen."
Beurtelings sarkastisch, driftig of ernstig, spreekt hij de rechters
toe, en zegt o. a.
"Ik . • .. ik, Benvenuto Cellini in eigen persoon, heb het
praatje van den diefstal uitgestrooid. En wilt ge weten waarom?
Om een mijner werklieden beet te nemen, en in diens oogen de
Croesus te zijn, waarvoor hij mij hield. Ha, ha! de hals begreep niet I dat aIle kostbaarheden ill mijn werkplaats niet aan
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mij ze1ven toebehooren, maar aan prelaten en edelen, die mij
hun schatten in bewaring geven, aIs zij Rome voor eenigen tijd
verlaten. Ha! ha! ha! de grap is onbetaalbaar .... onbetaaIbaar. P ... h ... 0 ••• e ... ! (Terwijl hij bij dim uitroep 01' de
hie/en draait, vliegen de rechters op)."
lk weet niet, of mej. Perk die uitstrooihistorie heeft verzonnen;
maar, aangenomen, dat ze 't ergens heeft gevonden, ja zelfs , dat
Cellini werkeIijk zoo heeft gehandeId, dan nog beweer ik J dat
die bijzonderheid in dit drama niet te pas komt'; vooral niet, nu
de schrijfster, bIijkens haar motto, zich Iosmaakt van de bandell
der "historisclle Wallrheil." In gemoede vraag ik haar, of ze
onze sympathie voor den jovialen kunstenaar niet aanmerkelijk
verzwakt, door hem den roep van een Croesus te doen verkiezen
boven dien van een eerlijk man. En wat was het lIiet schromelijk
onvoorzichtig! En was die werkman "eell haIs", omdat hij niet
wist, waar al die kleinoodien van daan kwamen? AI!; hij zijn
baas "voor een Croesus hieId", waartoe hem dan ontgoocheld
door een zelfbeschuldiging van diefstal?
Verder poogt Cellini de rechters bang te maken, door hun
den brief van koning Frans te toonen, en hen te dreigen mtt
diens wraak. Hij eindigt zijn toespraak, "met den yinger dreigend", rus voIgt:
" Waarschuwt uw lastgever.... uw lastgever, die niemand
anders kan zijn dan.... dan de grootste ellendeling , die in Rome
leeft. . .. Wilt ge weten, hoe hij heet? Pietro Luigi, Hertog Farnese!"
Dat is te veel voor den hoogen luistervink! Van achter de
portiere schreeuwt hij: "Vervloekt zij mijn Imis, als hij ooit zijn
werkphats weerziet! Driftig komt hij binnen, !lopent de bureau,
en neemt de beide schrifturen." Het vervalschte stuk leest hij
Cellini voor, die natuurlijk erg schrikt. Op zijn vraag, waarom
hij moet sterven, antwoordt Farnese "sarrend."
"Waarom? Waarom? Omdat ge u aan de tiara hebt vergre·
pen, ondanks het sprookje, dat ge den rechters zoekt wijs te
maken. Omdat ge u, buiten voorkennis van Zijn Heiligheid,
verbonden hebt aan 't Fransche hof. Omdat ge 't gewaagd hebt
mijn huis te bezoedelen, tevens dat van Zijn Heiligheid, die,
evenals ik, een geboren hertog Farnese is.
Cell i n i, ziclt herstellend. Driedubbele leugenaar! 's Hemels
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wraak treffe uw lastertong om de lichtgeloovigheid van den Paus
bovendien!
Far n e s e. Ha, rechters! . .. gij hoort het! (Hi) Huit. Op
dat sein wordt de deur door verscheidene hdlebaardiers opengestooten.) Soldaten! doet uw plicht ... ! Voert hem weg .•• !"
Of Cellini al "den Hertog te lijf vliegt, en als een leeuw worstelt" , het baat niet: hij wordt gekneveld en naar den Engelenburcht gevoerd. Nu vraagt Farnese den rechters, of hij, die
"den heiligen pel-soon des Pausen heeft vervloekt ," niet des doods
schuldig is. Drie rechters zwijgen; en als de vierde, "steeds
met veranderde stem" , bezwaar maakt, zegt de hertog, stampvoetend:
"Hoe! zou ik u moeten dwingen te antwoorden, zooals ik
wil geantwoord worden? Ha! er zijn meerdere plaatsen in den
Engelenburcht open! Wie daar eenmaal een plaats wordt aangewezen, ziet het zonlicht zelden weer."
De drie eersle rechters kruipen in hun respectieve schelpen
[of sehilden ?]. TerwijI een hunner het doodvonnis opstelt "staart
de vierde met O1Jer elkaar geslagell armen het tooneel aan."
Het doodvonnis wordt voorgelezen en door de drie eerste onderteekend; waarbij de hertog iedere handteekening bedekt, voordat
de volgende er bij komt. "En nu .... gij" - zegt hij tot Nommer Vier; maar deze weigert, ontmaskert zieh, "en werpt tevens
zijn mantel af. Hij is gekleed als kardinaal." [Hoe de wijde
kardinaalsmantel, ook zonder den breedgeranden hoed, ongemerkt kon worden weggemoffeld, is een moeilijk te beantwoorden probleem]. 't Blijkt, dat de knaleffect-rechter niemand anders
is dan zijn aehttienjarige Eminentie Alessandro Farnese, 's hertogs zoon. De vader had (! !!) "vergeten, hoe een gril van den
Paus hem aan het Geheim-gerieqt had toegevoegd , ter vervo.nging
van den onlangs overlerlene."
Deze woorden zegt hij "tot
zichzelf en zich voor 't hoofd slaand." Alessandro heeft ze echter
gehoord; want hij Iaat er "ernstig" op volgen:
"Die bijzonderheid was U w Hoogheid ontgaan I in uw hartstochtelijken haat tegen den maestro Cellini. De Voorzienigheid
heeft het kennelijk beschikt, dat uw eigen zoon getuige zou worden van het feit, dat achtbare mallnen zich verlagen, uit vrees
yoor u .... Hertog!"
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Hij verscheurt het doodvonnis; en op zijn bevel snellen zijn
drie ambtgenooten heen. Alles zeer theatraal, maar niet minder
onnatuurlijk! Met zijn lOon alleen gebleven, schreeuwt Faroese:
"Ha! waardige lOon eener boeleerster! Gevloekt zij 't uur uwer
geboorte!" [N. B. Die "boeleerster" is zijn wettige gemalin, een
engel in menschengedaante, volgens Mej. Perk.]
De jeugdige kerkvorst blijft het antwoord niet schuldig, olltrukt
zijn vader de twee (! 1) bevelschriften, "verscheurt ze en werpt de
stukken op de tafel bij de andere papieren." Natuurlijk is papa
woedend. Zijn laatste woorden zijn:
,;t Verraad op uw vader gepleegd. . .. 't zal worden gewroken
op .... op uw moeder! (Af.)
Ale s san d r o. Hcilige moeder Gods! Onlferm u over haar,
en vergeef hem! (AI)."
Evenals 't Eerste Bedrijf, eindigt ook het Tweede met eell
alLeenspraakje van Michele. Van achter de portiere te voorschijn
gekomen, maakt hij zich meester van de op tafel liggende gescheurde stukken, en roept ten slotte uit:
"Ha! ha! nu heb ik hem [Farnese] geheel in mijn macht!"
Het D;:rde Bedrij! speelt drie maandcn later, en weI in "het
boudoir in het paleis Faroese." We vinden er Alessandro's broeder, Fernetti, een "misvormden knaap" (vol gens de Iijst der personen), alleen, liggende op een sofa, "waarvoor een tafeltje met
teekengereedschap staat." Vit zijn alleenspraak vernemen we , dat
hij razend veel van zijn moeder, maar extra weinig van zijn vader
houdt, dat hij zestien jaar oud, en nog altijd hulpbehoevend is
dat hij echter niet te klagen heeft, zoolang "zulk een heilige"
[zijn moederJ hcm oppast, eindelijk dat hij trotsch is op zijn
teekenwerk, omdat ook zijn moeder en "Sandro" er trotsch op zijn.
In de gedaante, die plotseling "in een mantel gewikkeld, met
de kap over 't hoofd ," binnentreedt, herkent hij oogenblikkeLijk
zijn reikhalzend verbeide moeuer. Ze verhaalt hem, dat ze eell
bezoek heeft afgelegd bij kardinaal Cornaro, am te informeeren
naar Cellini, Fernetti's teckenmeester en vriend. Cornaro had
haar de heuglijke tijding gegeven, dat de vermiste kunsteuaar
onder zijn (Cornaro's) dak lag te sLapen. Hij was, door een
list, die uitvQerig beschreven wordt, uit den Engelenburcht, waar
hij had gevangen gezeten, ontsnapt; en bij die gelegenheid had
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hij "den reehter enkel gebroken, doordien hij den dolk overlangs
in den schoen had gestoken." [Wie gebruikt nu ook zijn sehoenen als bergplaats van zulk moordtuig?!] In de straat, waar hij
dien naeht, onmaehtig om op te staan, was bIijven liggen , VOllden hem waterdragers, die hem, op zijn verzoek, naar de Sint
Pieters Kerk braehten. Hij had dit verzoeht, in de overtuiging
"dat een of ander prelaat weI ter vroegmis zou gaan, en zieh
zijner zou willen ontfermen." Toevallig "stond de karos van kardinaal Cornaro op het voorplein" ; en zoodra die edele man hoorcie ,
wie zijn iJeseherming inriep, was hij daartoe voIgaarne bereid , nam
den gewonden kunstenaar mee naar zijn paleis, en liet hem daar
zorgvuldig verplegen.
Al die bijzonderheden heeft mej. Perk waarsehijnlijk in Cellini's
biographie gevonden; en ik heIJ er niets tegen, dat ze er van
gebruik maakt. Doeh, daargelaten dat het toeh al heel toevallig
was, dat de hertogin Cellini zoo even gered yond in het eigen
huis, waar ze een iJezoek bracht, heb ik een grief tegen de sehrijfster. Sedert zestien jaar, lezen we op bI. 47, had de hertogin
geen gebruik gemaakt van haar "karos" ; en nil laat ze plotseling
inspannen en bij Cornaro aanrijden, in de hoop, dat ze Cellini's.
wedervaren zal vernemen. Maar vooreerst is het al heel kras,
dat haar !Jelangstelling in haar zoon's teekenmeester haar noopt
om zoo geheel in Btrijd met haar veeljarige gewoonte te handelen.
Ten tweede blijkt nergens, waarom juist Cornaro de reehte man
was om haar de verlangde inIiehtingen te versehaffen. En ten
derde zou zelfs dan nog haar zoon Alessandro zieh zeker hebben
gehaast om zijn bevrienden ambtgenoot er naar le vragen.
WerkeIijk heeft hij dat gedaan: althans hij komt moeder en
broeder de voorloopige redding van Cellini, die ze reeds weten,
vertellen. In den loop van 't gesprek hooren we van Fernetti,
dat Farnese Senior op reis is, en dat "mama anders niet had
durven uitrijden"; waarop het kardinaaltje antwoord t: "N u ja .•..
maar ik vertrouw dat op reis gaan nooit." Reeds vroeger heeft
hij "Hare Hoogheid" (zoo noemt hij zijn mam].!) gewaarsehuwd
tegen ooren hebbende wanden. In cen woord - de groote hertog wordt door zijn naaste betrekkingen bijna als een Blauwbaard
gesehuwd.
"Twee deftige Imrgeressen" worden aangediend. Alessandro
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raadt, ze zoo maar niet dadelijk in "het boudoir" toe te laten;
maar hoorende, dat ze zich "vriendinnen van maestro Cellini"
noemen, roepen aile drie te gelijk uit! "Ha! vriendinnen van maestro
Cellini!" De twee onbekenden worden ohne weiteres in het sanctum sanctorum toegelaten, en blijken moeder Mara en Corinna
te zijn, die "dicp, links en rechts nijgende" hun entree maken.
Ze waren door de onverklaarLare, nu reeds drie maanden durende afwezigheid van Cellini z66 naar geworden, dat ze eindelijk
de stoute Bchoenen had den aangetrokken, en, op raad van
Michele (!!), bij de hertogin waren gaan informeeren naar den
vermiste. Dus - de hertogin, Alessandro en moeder Mara
kiezen, zander iets van elkaar te weten, aile drie juist denzelfde dag, om naar Cellini te informeeren; en die dag is juist de
dag, waarop hij, voorloopig althans, werd gered. Als je van
toeval spreekt! !
Als het Mej. Perk's bedoeling was, in moeder Mara een type
te schetsen van een hedendaagsch Hollandsch praatmo~rtje uit
een hofje, dan, moet ik zeggen, is ze uitnemend geslaagd. Men
zou het tooneel in het palazzo Farnese, waar dat goede bestje
het hoogste woord voert, gevoeglijk kunnen doopen "Rome en
Amsterdam, of de 16de eeuw en de 19de, in vertrouwelijk gesprek." Een staaltje uit vele:
,,(Fernetti haalt eenige teekeningen te voorschijn, en laat die aan
moeder Mara zietz.) Moe d e r Mar a. Vat's prachtig! Op
mijn woord, daarvan heeit Ben ook al niets te veel gezegd! Kijk
maar, Corinna, kijk maar .. _.! Wc1 , jongeheer hertog - hoe
mooi! Is uw mama I mevrouw de Hertogin, niet danig en danig
grootsch op u? (Tot de Hertogin __ ) Kijk, mevrouw de Hertogin,
aile harten bij mijn eigen .... zoo'n pluimpje moet u zeker net
zoo goed doen, als 't mij doet, wanneer 't gilde maestro Ben
zoo in de hoogte steekt ... ," Enz_
Als de goedhartige baLbelkous tot haar groote vreugde Cellini's
voorloopige redding heeft vernomen, en, op aansporing van Corinna,
wil vertrekken , wil de hertogin haar niet laten gaan zonder dat ze
.,iets tot verfrissching" heeft gebruikt. Als ze te dien einde haar
kamerjuffer schelt, komt deze berichten, dat Cornaro, Cellini's
gastheer, de hertogin onmiddellijk verlangt te spreken. Z. Emin.
treedt "zeer gejaagd" het boudoir (een wonderlijke receptiezaal!)
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binnen. Hij komt vert ellen , dat Michele hem "geruimen tijd
aan den praat" had gehouden, en dat intusschen Cellini door
onbekenden uit het palazzo Cornaro was ontvoerd. Hij is daar
z66 kapot van, alsof hij zoo even zijn dierbaarste betrekkingen
had zien vermoorden, - hetgeen ik zoo vrij ben vreeselijk overdreven te noemen. Verontwaardiging ware in Cornaro's mond
vrij wat gepaster dan dat ziekelijke lamenteeren. Dat moeder
Mara schreiend "Ach, lieve help !" roept, is minder onnatuurlijk.
Corinna schijnt nog meer toornig dan bedroefd te zijn "Heftig"
spreekt ze tot Cornaro:
"Och Uwe Eminentie .... ik wantrouw dien Michele .... ! Ik
kan u thans niet zeggen waarom.. .. maar ik verpand er mijn
zaligheid onder .... dat hij de hand in 't spel heeft."
Het einde van dil en het begin van het volgende Tooneellaat
ik hier volgen:
"A 1e s san d r o. Ik voor mij zal niet rusten, voordat ik onzen
armen vriend heb opgespoord.
Her tog i n. Ook ik beloof dat. Geloof vrij, dat we met
u lijden, Mara; want allen hebben we den maestro hartelijk
lief. ... !
ACHTSTE TOONEEL.
De vorigen.

Farnese.

Farnese, met het hoofd door de deur, de Hertogin ill dcredi'
vallende. Ha zoo, mevrouw de Hertogih! Een guIle bekentenis!
bij mijn degen! een guIle bekentcnis, die ik juist van pas moest
opvangen, om allen twijfe1 omtrent u. . ...
Alessandro, op hem toetredend. Zwijg, Uwe Hoogheid . . • .
of ik zal antwoorden.
(Fernetti dring! ziclt tegen de Hertogin, die op!um is toegesneld.)
Farnese, Alessandro van het hoojd tot de voelen metend,
zJerachtelijk. Gij . . . . ?! U spreek ik nader! (De vrouwen ziend:)
Wat doen die lieden hier . . . . ? (Tot deze:) Vertrekt!
Hertogin, mel waardigheid. Uwe Hoogheid geve dergelijke
bevelen te zijnent, niet hier.
Fa rne s e, Sfnl/end. Ha! mevrouw de Hertogin ontva ngt vermoedelijk verwantell van haar vriend, den goudsmid .••• Nu,

'k moet zeggen, de Hertogin Farnese heeft een uitgezochten
omgang . . . . een om gang, dien ik evenwel niet gedoog ..
(Tot de vrou1£Ien:) En daarom nog eens . . . . vertrekt I"~
Corinna en eindelijk ook de Hertogin dringen nu bij het "als
vastgenagelde" moedertje aan op haar vertrek; waarop Mara en
haar pleegdochter zich verwijderen. Eerst nn 0 bemerkt Farnese
dat er nog een tweede kardinaal in het boudoir is; en als hij
heeft verno men , dat men hem de schuld geeft vP.n Cellini's inkerkering en ook van zijn ontvoering, komt hij c:laar rond voor uit, en zegt :
"Als 't u genoegen doet, te vernemen, waar hij zich thans
bevindt, luister dan, en gij voorJ.I, mevrouw de Hertogin, en ook
gij, ellenriige knaap! [Het kardinaaltje of het bnltje?] Terzelfder
plaatse, vanwaar hij wist te ontsnappen."
Als Cornaro zegt, den Paus de oogen te zullen openen voor
het schandelijk gedrag van zijn gunsteling , wordt deze bang, en
tracht den ander te beduiden, dat de hertogin "heult" [een fraai
euphemisme!] met Cellini, en dat het lesgeven maar een voor·
wt'ndsel is. Ten bewijze voert hij aall, dat Fernetti zoo op
Cellini ljjkt (!!) en zoo veel "kunstzin" heeft ell). Op deze prachtige Logica antwoordt Alessandro:
"Zwijg, Hertog, of ik treed or als wreker van moeder en lOon
beiden . . . . zelfs tegen . . . . mijn vader!"

Nog eenige theatrale loci communes, en de heer des huizes,
waarschijnlijk vergetende, dat er een kamerschel is, roept hoogsteigenstemmig de kamerjuffer, die in last krijgt, op haar beurt
den Majordomus te roepen. Trots allen aandr::mg van haar ZOOIlS,
weigert de hertogin zich te verwijdercn; en de ontboden hoofddienaar treedt binnen. Farnese beveelt hem, den "kasteIein"
van den Engelenburcht te gaan zeggen, dat Cellini vervoerd worde
naar een onderaardsch gewelf, voorts te wachten, tot dit zou
geschied zijn, en dan den ongelnkkige te verkondigen, dat hij
binnen een etmaal moet sterven. De Majordomus krijgt zijns
meesters zegelring mee, en vertrekt. "Sarrend tegen de aanwezigen",
roept Farnese "Nu zullen we zien, wie 't wint!" - en af
"Wanhopend en gejaagd," blijven de hertogin, haar zoons ell
Cornaro achter. D~ la3.tste wil, dat Alessandro hem toegang
bezorge tot den zieken Paus; maar noch aan hem, noch aan
den Franschen gezant wil de zoon gelegenheid geven den vader
S
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ten val te brengen. Eindelijk vraagt de hertogin hetzelfde voor
zich. "Ik zal" - zegt ze - "beproeven den maestro te redden,
maar tevens de eer handhaven van den vader mijner zonen."
Alessandro kllst haar de hand; en met zijn "gevoelvol" uitgesproken
woorden "M. o. e. d. e. r! neen . . . . Engel . . . . I ik vlieg
naar 't Vaticaan" eindigt het Derde Bedrijf.
In het Vierde bevinden we ons in een onderaardsch gewelfvan
den Engelenburcht. Juist wordt Cellini geboeid door twee ge·
maskerde 'Shirren "in een hoek op een bos stroo geworpen ,"
terwijl andere Sbirren met fakkels aan de deur staan. De Engelenbak moet ook wat hebben! Anders ware 't vrij wat natuurlijker
geweest, den gevangene door een paar ongemaskerde gevangenbewaarders met een heelleuk lantaarnlje te doen overbrengen. Een
der Sbirren zegt tot den "kermenden" Cellini:
"Wacht, stakkert! 'k Heb toch meelij met je . . . . 'k Zal
maar opeigen gczag [!J jc handen en voeten losmaken. (Tol zijn
makker:) Help reis, kameraad! (Zij maken de banden 108.)
Als de gevangene smeekt om "Wilt water, asjeblieft I" -- antwoordt
een der Sbirren:
"Asjeblieft?! We1, nou nog mooier .... N ou, je bent' n beleefde
boef, hoor ..... dat moet ik zeggen .... 'k Zal er voor zorgen,
dat ze 't je brengen! (medelijdend) en brood ook •..• hoor!
Cell i n i. As.... je.... blieft .... !
Pic o. Stakkert! hou je goed, hoor!'.' (Zij ~aan schoorvoelend
henen.)

Voorwaar! die door dat as .... je . . " bliefl en die schoorvoetende, allerliefste Sbirren niet verteederd wordt, "verdient des
mijnslaafs lot in's aardrijks ingewallden."
N u voigt een vri} lange, quasi aandoenlijke alleenspraak van
den gevangene, met zoo wat evenveel puntjes als woorden. Zijn
slotsom is, dat hij zich niet op aarde bevindt, maar in het vagevuur, daar hij te veel pijn aan zijn gewonden enke! heeft, om
in den Hemel te kunnen zijn. Als hij orgeltonen hoort, die van
uit de kapel tot hem doordringen [welk een benijdenswaardig
scherp gehoor!] meent hij hierin een attentie te moeten zien van
de Engelell, om hem te troosten.
Er komt bezoek. 't Is Farnese's Majordomus, die eerst "met
het hoofd door de deur" mej. Perk's geliefkoosj "rondspieden"
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executeert. De gevangene moet zijn scherp gehoor plotseling heLben
verloren j want hij hoort niets van het opengaan der deur, rlat
toch wel niet zoo heel zachtjes zal gegaan zijn. De Majordomus luistert naar Cellini's gebed; en als deze hem eindelijk
bemerkt, antwoordt hij, op de vraag, of hij een geest is, dat
hij die eer lliet heeft, maar een ordinair menschenkind is. Nu
begrijpt de gevangene, dat hij toch, wei beschouwd , nog leeft ; en
hij smeekt om een priester. De Majordomus belooft dat, en
gaat heen, geroerd en fiuisterend: "Hij is genoeg bereid .... ik
kan .... mijn zending niet volbrengen." Dat had Farnese moeten
weten!!
Nog een kleine alleenspraak, en "een jeugdig priester treedt
binnen, "die gedurende de navolgende sdme een diep gevoel betoont. Telkens wil hij den ongelukkige naderen, maar telkens
treedt hij terug." Het duurt nog een paar bladzijden, eer Cellini
den (gewaanden) priester zict. In dien tijd raaskalt hij verschrikkelijk. Allerlei tafereelen uit zijn vroeger leven laat hij de revue
passeeren, en dat op een zoo woeste, verwarde manier, dat de
ander hem voor waanzinnig houdt. lk heL de opvoering van het
stuk niet bijgewoond, maar kan me niet voorstellell, dat al die
praatjes met puntjes op den beschaafden toeschouwer een andere
uitwerking hebLen gehad dan vermoeienis. Lachen, rillen, jammeren, bezwijmen, zich oprichten, weer neervallcn , klappertanden,
gillen - dat alles moet die ongelukkige acteur volgens het hoekje
in snelle opeenvolging doen. Prosit!
Eindelijk, als Corinna (de gewaande prie5ter) Cellini heeft
laten drinken, komt hij tot bedaren j ell lOnder iets vreemds in
de eerwaarde stem te hespeuren, antwoordt hij op de weinige
tot hem gerichte woorden: ;,Eerwaarde! .... 'k Wensch te ....
sterven, als een geloovig lOon der Kerk."
Hoorende, dat de ander gekomen is, om hem aan den dood
te ontrukken, is hij wei verbaasd, maar herkent toch Corinna's
lieve stem nog maar niet. Nu werpt ze de kap der pij achterwaarts; hij herkent haar; ze bezweert hem, haar monnikskostuum
aan te trek ken en te vluchtcn als wanneer zij in zijn plaats wil
blijven. Er voigt een afgezaagd theatrale wedstrijd van edelmoedigheid en hooghartigheid. Eindelijk komt ze in zijn armen
te land; en ziet! juist op dat oogenblik treedt de heuzige priester,
8*
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door den Majordomus ontboden, binnen, "met koorknapen in
Misgewaad en brandende kaarsen." Corinna rukt zich los, trekt
de kap weer over 't hoofd, en wordt, op des heuzigen priesters
vraag, door Cellini va or een zoon van diens broeder versleten.
Juist wil ze zich verwijderen, als de deur nogmaals opengaat, en
Cellini "juichend" zijn vrienden, den Franschen gezant [een voorbeeldig diplomaat ~J en de twee kardinalen herkent. Alessandro
valt hem am den hals; en Montluc neemt het woord, als voIgt:
"Op hoog bevel van den Paus moet gij onverwijld terug worden
gebracht naar het paleis Cornaro, waaruit men u ontvoerde. Zijn
Heiligheid duldt zulk een gruwel niet, al werdt gij oak schuldig
bevonden, maestro. De bedrijvers van 't schelmstuk zullen voorbeeldig worden gestraft."
Cornaro belooft, dat hij den zwaar beproefden kunstenaar nu
beter zal bewaken; en "allen verdringen zich, zelfs de priester en
de koorknapen [! !], om den maestro de hand te drukken." Deze,
geheel van zijn stuk gebracht, "dreigt bewusteloos neer te vaUen.
Corinna schiet toe en vangt hem op. Door haar bewegingen valt
de kap achterwaarts; en "terugdeinzend" roepen de aanwezigen
(de koorknapen incluis) om het hardst "Een vrouw!" of "Corinna !"
Ik heb nog vergeten' te zeggen, dat die jonge dame van Michele
de waarheid omtrent Cellini had vernomen, onder voorwaarde
van zijn vrouw te zullen worden. Het gebeurde had Michele in
de sterren gelezen, heeft ze aall haar ge1iefde gezegd. Eilieve!
hoe is dat overeen te brengen met haar diepe overtuiging , dat
Michele eell gemeene schurk was? Is het natuurlijk, dat ze de
bovennatuurlijke kennis, waarop zoo'n sujet aanspraak maakt,
als een Evangelie aanneemt?
Na een laatste omhelzing rukt ze zich voor goed los, en "snelt
heen zonder om te zien"; waarop het Vierde Bedrijf aldus eindigt:
"C e 11 i n i, jammerend. VoIgt haar .... redt haar .... ! Zij
heeft zich verkocht aan Michele .... om ...• om mij te redden .... !
Redt haar het eerst .... ! (De Monlitlc snell haar na.)"
[Had
ik geen gelijk, toen ik dien heer een voorbeeldig diplomaat noemde?
Zich met zooveel empresseme1l1 te belasten met het naloopen en
opvangen eener jeugdige schoone !!]
Het Vijfde Bedrijf voert ons naar een vertrek in het paleis
Cornaro, in tweeen gedeeld door een openstaande porliere. Op
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een rustbank ligt Cellini, en klaagt steen en been, dat hij niet
"een weinig was.... of leem" heeft, om te bcetseeren. Daar
komt zijn gastheer binnen, en begint een vriendelijk praatje met
den reconvalescent. Beurtelings "driftig" en "treurig," hoort deze,
dat zijn gansche werkplaats in beslag genomen is. Een aangenamer tijding is, dat Monsieur de Montluc [zoo heet hij in
den regel] van den Paus heeft gedaan gekregen, dat Cellini's
proces (als 't dien naam verdient) in Cornaro's huis zal plaats hebben.
"En verbeeld u" - voegt Cornaro er bij -- ".... zelfs de Hertog
is gedagvaard . . .. Zult gij hem kalm bejegenen?
Cell i n i. Ook hij? Ha.... kalm .... ! P .. h ..
e .. !
Ik zal mijn best doen, hem niet aan te vliegen, Eminentie! Meer
kan ik niet beloven.
Cor n a r o. Nu, dat is ook voldoende .... ! Voorafwacht u een
aangenamer ontmoeting.. .. En weI die van .... Corinna .... ".
Tot zijn groote vreugde hoort Cellini, dat het meisje niet meer
bij moeder Mara is, waar de galante Montluc haar had aangereikt
maar dat Cornaro haar heeft "toevertrouwc aan de goede zorgen
der Hertogin". Een kamerdienaar bericht de komst van moeder
Mara, die Z. Emin. wil spreken. Ze wordt dadelijk toegelaten,
en kornt, "nijgende," maar "gejaagd", binnen. Ze verteh, dat
Michele, woedend, dat men hem Corinna wil ontfutselen, en van
ha:tr (Mara), "om hem 't spoor bijster te deen worden," gehoord
hebbende, dat het meisje zich bij Cornaro bevindt, "lijnrecht hier
heen komt." Daar ontwaart ze Cellini door de geopende portiere, vliegt hem om den hals, kust hem links en rechts, schreit
eTl lacht." Dat doet toch niet ieder hofjesbestje ! Hier verne men
we voor 't eerst iets omtrent Cornaro's leeftijd; want hij zegt,
dat die scene zijn "oud hart doet goed.·' Het moedertje haalt uit
haar zakken verschillende "boetseerdingen", die de kunstenaar
"met de oogen als verslindt."
Terwijl hij zich "kinderachtig" ligt te verkneuteren, wordt F arnese aangedielld. Hier en het geheele stuk door is het curieus,
dat zelfs de meest onwelkome bezoekers nooit naar een spreekkamer, maar direct naar boudoirs en andere intieme vertrekken
worden geleid, en menigmaal daar binnentreden, voordat ze kun
nen weten, of er ook belet is. Misschien was dat een eigenaardigheid van Rome in 1539 ! Cornaro wiI den hertog niet in tegen-
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woordigheid van Cellini ontvangen; maar 't is te laat: de man is
al op de trap, Moeder Mara "weet raad", en sehuift de tortzere
dieht. De toesehouwer ziet nu twee afgescheiden kamers, - in
de eene den "stijf buigenden" Farnese en den "gejaagden" Cornaro, in de andere Cellini en zijn hospita, die meer en meer
luistervinken. Op Cornaro's verzoek om hem "naar een belendende kamer te volgen, antwoordt de bezoeker, op "hoogen
toon" (!):
,,'t Vertrek is om 't even, Eminentie, voor iemand die ... natuurlijk . . .. slechts in het paleis Cornaro verschijnt op uitdrukkelijk verlangen van Zijne Heiligheid. (Spoltend:) Dat uitdrukkelijk verlangen bewijst wei .... dat de kwalen van den ouden dag
ze1fs 't gezalfde hoofd van een Paulus III niet ontzien."
Ais Cornaro gewaagt van "wiIIekeurige handelillgen van edellieden" , antwoordt Farnese. dat Z. Emili. zich zeer vergist, wanneer
Zij hem or 't DOg heeft, want dat de bedrijver van Cellini's ontvoering nog dien eigcl1 dag zal worden gearresteerd. "Hoe ... ·
Michele?" - vraagt Cornaro. "Juist .... Michele" - antwoordt
Faroese, die daarop den ander poogt wijs te maken, dat hij part
noeh deel had aan de vervolging van Cellini. Bij de boudoirscene, die ook Cornaro had bijgewoond, had hij (!!) maar eomedie gespeeld, om zich te wreken over den ongepasten to on ,
dien men tegenover hem had aangeslagen. Dat Cellini's verhoor
ten huize van Cornaro zal geschieden, vindt hij "ergerlijk ....
meer dan ergerlijk", daar de man niet van ade1 is. Nog grooter
ergernis wacht hem. De Fransche gezant wordt aangediend, en
komt berichten, dat hij van den Paus een nieuwe gunst had gedaan gekregen: Cellini zou niet verhoord worden, voordat de
Tiara met den inventaris zou zijn vergeleken. Was de Tiara in
orde, dan verviel de beschuldiging. Wat een snuggere Paus,
die d~r niet aan gedacht had!
Montluc schijnt precies te weten, waar hij Cellini vindeu kan:
althans hij opent de portiere om "den maestro even de hand te
drukken". Cornaro maakt excuses, dat hij den hertog niet van
Cellini's aanwezigheid had verwittigd; en Farnese "zaI" den ander
"niet langer ophouden." Juist wil hij de deur openen, als dit van
de andere zijde geschiedt door een dienaar, die de hertogin en
haar zoon den kardinaal aandient. "Nu blijf ik" -- zegt Far-
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nese. Montluc helpt een handje, om Cellini te doen opstaan; en
F arnese staat (natuurlijk met gekruiste annen) vrouw en lOon af
te wachten, die met Corinna binnen komen.
De hertogin, die {l tout prix de eer van haar man wil ophouden, reikt hem de hand, en stelt hem aan Corinna, voor, hoeweI deze hem bij de boudoir-scene reeds van nabij had leeren
kennen. "Zijn tegenwoordigheid in dezen vriendenkring" - zegt
ze bij de voorstelling - "overtuige u van de waarheid mijner
verzekering, dat men ten onrechte den Hertog verdenkt van
medeplichtigheid aan 't lijden, den maestro aangedaan". Geen
wonder, dat haar man tot zich zelf zegt: "Hoe .... zou 'I-: me
waarlijk hebben bedrogen, of huichelt zij z66?" De hertogin
voert Corinna naar de canape, waar haar geliefde zit. 't Meisje
knielt daarnaast, en roept, "haar hoofd verbergend": "Niet, .. .
ik . . .. maestro .. " niet ik .... wilde nogmaals afscheid nemen .. .
Mevrouw de hertogin dwong me er toe." Verbaasd vraagt Cellini "Afscheid ?" - waarop ze "diep verslagen" antwoordt:
"Aan Michele., .. behoor ik toe .... maestro .... Hij heeft ....
mij verdiend!" Daar is "maestro" 't volstrekt niet mee eens, en
de hertogin evenmin.
Daar wordt waarachtig al weer iemand aangediend! 't Is of
half Rome zich rendez ZI(J1IS heeft gegeven op Cellini's logcerkamer! Ditmaal is 't Michele, die nu eenmaal voor de ontknooping onmisbaar is. De twee kardinalen roe pen om 't hardst
"sluit hem op!" - maar 't is te laat: hij stuift reeds "als een bezett!ne" de trap op, Farnese "weet zich niet te bergen van onrust." Binnenkomende, schreeuwt de soi-disant wichelaar "Mijn
bruid .... mijn bruid!" Farnese wi! heengaan; maar als Cornaro
zt!gt "Blijf hier, Fidel!" - ik wil zeggen "Blijfhier, Uwe Hoogheid!" gehoorzaamt hij, als een brave hond - ik meen
hertog. Michele krijgt Corinna in 't oog, die achter de twee kardinalen schuilt. Haar willende "grijpen", wordt hij door Alessandro "in den kraag gevat, en teruggeworpen"; maar Corinna
roept, dat hij "in zijn recht is"; en "eer iemand 't verhinderen
kan, tilt hij Corinna op, en snelt met haar naar de deur." Maar
Farnese Junior, ook niet gek, "plaatst zich met een enkelen
sprong voor de dellr, en belet Michele te ontkomen." [Dat kardinaaltje kwam goed bij de Echternachsche springprocessie.]
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Cornaro" neemt een perkament met het pauselijk zegel uit zijn
soutane, en zegt
"In naam des Pausen neem ik u gevangen! Zie hier mijn volmacht
tot inhechtenisneming van een ieder, die verdacht wordt van medeplichtigheid aan de oplichting van maestro Cellini. (Bij 'I zien van
'1 pausehjk zegel onlroet't Michele derwijze, dal he! moeder Mara weilIig 11Ioeile kosi, Corinlla, meer dood dan lezle1ld hem Ie onlnemen.)'·

Michele maakt het den hertog door zijn onthullingen hoe langer
Als Cornaro dezen met geweld belet heen te
gaan, steekt Michele den arm door dien des hertogs. Hij heeft hem
"k:cmeraad" genoemd; maar keert hem nu verachtelijk den rug
toe en zegt "Neen, verradcr! - kameraad noem ik je niet."
Daar stormt de Fransche gezant, die zich kort te voren had verwijderd, op alles behalve diplomatische wijs binnen, en vertelt, dat er,
volgens gedaan onderzoek, geen enkele steen aan de Tiara ontbreekt, Cellini volkomen in zijn eer hersteld is, en de ballvloek
wordt uitgesproken over zijn belagers. Als nu Michele gaat bewijzen, dat die banvloek in de eerste plaats toepasselijk is op
Farnese, als hebbende '5 Pausen bevelschrift verminkt, wil <:Ieze
hem "met ontblooten dolk" vermoorden; maar "hij haalt de in
het Derde Bedrijf verscheurde stukken perkament, met een koord
aaneengebonden ,. uit den borstzak van zijn onderkleed". Hij
vertelt de heele historie van 't Geheim-gericht, roept nog tweemaal "De sterren liegen niet" (hoewel het mij eell raadsel is,
wat die hemellichamen hier te maken hebben), en snelt heen. Maar
ontsnappen kan hij niet: daar heeft Cornaro voor gezorgd. Eerst
heeft hij de aangeregen papiertjes aan Cellini gegeven, lim ze als
bewijsstukken tegen Farnese te gebruiken. Daar heett deze veel
lust in. De hertog "kromt zich, als een worm" , valt flauw,
etcetera. Eindelijk laat Cellini zich door de hertogin verbidden,
en geeft de snippers aan den geknakten hoveling, die van hem
en van de hertogin pardon krijgt. Als de kunstenaar gezegd
heeft, bij den Paus een goed woordje te zullen doen voor Michele,
vraagt hij: "Corinna, heb ik weI gehandeld?" Corinna antwoordt
niet, maar werpt zich in zijll armen; en het stuk eindigt met
deze woorden van Cornaro:
"Bravo, maestro! Thans noem ik u maestro, ook als .... mensch .,
hue benauwder.
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En thans noem ik 11, mcjufirouw Perk, gem maestra in de
heerlijke, maar bij uitstek moeielijke kunst van dramaschrijven.
Lang was de draad, die Theseus in staat stelde om een uitweg
te vinden uit den Labyrinth van Minos: lang ook is die, waarmee
ik getracht heb den lezer te geleiden door den doolhof van "De
sterren liegen niet." Mocht men dezen laatsten draad wat al te
lang vinden, zoo vraag ik verschooning, hopende, datdeuitvoerigheid
vall mijn analyse meerendeels aan de doolhofachtigheid van het
drama zal worden geweten. Wat ik er goeds in vind, heb ik
in het begin opgegeven. Het niet goede meen ik niet beter te kunnen
resumeeren dan door de volgende hoofdpunten:
gebrek aan eenvoud en geleidelijkheid,
"natuurlijkheid en waarschijnlijkheid,
"
"diepte,
"
overmatig effect-bejag,
gebrekkige karakterschildering,
gemis van lokalc kleur.
Met opzet plaats ik het laatste punt achteraan, omdat Shakspeare vaak de grofste onkunde in geographie, chronologie enz. aan
den dag legt. lk wil daarom Betsy Perk niet hard vallen over
iets, waar William Shakespeare zich nog veel erger aan bezondigt.
Van haar geschiedkundige fouten zwijg ik geheel, daar ze die
zelve implicite erkent. Het komt mij voor, dat ze bij het samenstellen van dit drama menigmaal in den;;elfden toestand heeft verkeen! als maar al <te dikwijls (naar haar eigen voorschrift) haar
personen, dien van zenuwachtige gejaagdheid. Hoe uitstekend zich de acteurs en actrices ook hebben gekweten, een weldadigen indruk geloof ik dat het stuk bij geen enkel toeschouwer
heeft achtergelaten. Hopen we, dat de schrijfster voortaan oneindig
meer studie aan haar letterkundigen arbeid te koste legge: ongetwijfeld zullen we dan vrij wat rijper vruchten te genieten krijgen
van haar onmiskellbaren aanleg.
Den Haag, Dec. '75

Dr. L. W. v A~

DEVENTER<

TOONEELKRONIEK
Rotterdam,
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December 1875.

Mij11/1ur de Redacta,r.'

Naardien gij mij verzocht hadt, u eenig bericht te doen toekomen, omtrent de eerste opvoering van Zoe' oorspronkeJijk
tooneelspel vandeheeren Slingervoet Ramondt en Margadan t, die daarmee voor het eerst als dramatische schrijvers optreden, ben ik als uw gehoorzame correspondent naar den Nieuwen
Schouwburg gegaan, en heb de voorstelling, die ik trouwens
als belangstellend lid van het Tooneel-Verbond toch niet
verzuimd lOU hebben, bijgewoond met het bewustzijn dat ik u
van den indruk dien ik ontving rekenschap zou hebben te geven.
Wie is Zoe? - Dit was de eerste vraag die ik mij gesteld
had. De gordijn ging op; ik kreeg een kijkje in het leven van
een dorpsschoolmeester; maar hoe ik de ooren ook spitste, van
Zoe vernam ik niets. Het tweede bedrijf, dat om de uitmulltende wijs waarop het tooneel geschikt is de· aandacht zeer boeit,
vertoonde mij te midden van een bont gewoel van paardrijders en
habitues van het paardenspel, waaronder ook de schoolmeester
van het eerste bedrijf met zijn dochter was verdwaald geraakt,
een dame die moeder van een paar jonge acrobaatjes bleek te
zijn en ~ 0 e werd genoemd, maar overigens een zeer ondergeschikt aandeel in de handeling nam. Het derde bedrijf bracht
mij in het kantoor van een advokaat, waar ik vele bijzonderheden
omtrent de magistratuur en de balie, de rechtspraktijk en
de politiek te hooren kreeg. Ook de schoolmeester en zijn
dochter waren daar tegenwoordig, en eindelijk ook Zoe die
bezig was met de liefderijke verpleging van een gekwetst kind.
Daar komt ook de Burgemeester van Laren, de hardvochtige
vader van den advokaat, die het huwelijk van zijn zoon met een
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meisje hem·den zijn stand wil verhinderen, en daarom haar vader,
den schoolmeester van zijn ambt ontzet heeft. zoe herkent hem
als het origineel van een port ret dat in haar bezit is. Er voIgt
cen gesprek onder vier oogen en eindelijk krijg ik antwoord op
mijn vraag i Wie is Zoe?
Zoe is een paardrijdster niet beter en niet minder dan anderen
van haar beroep. Zij heeft een kind waarvan zij den vader niet
kan aanwijzen, maar zij is medelijdende en hulpvaardig. Het
kind van een arme bedrogene Javaansche vrouw heeft zij als het
hare aangenomen en opgevoed. De vader van het kind is de
Burgemeester. Maar als rleze zijn kind opeischt, dan weigert ze
het af te staan. Zij heeft het lief gekregen als haar eigen, en
zij twijfelt te recht of de man die de echte moeder bedroog en
verliet, den knaap de liefde van zijn pleegmoeder zal vergoeden.
Indien zij eindelijk aan de dringende bede van den vader gehoor
geeft, dan is het op voorwaarde dat hij zijn trots, die het geluk
van zijn wettigen lOon in den weg staat, zal opofferen. De Burgemeester geeft. toe, twee minnende harten worden vereenigd,
de vrede is hersteld, - en de arme paardrijdster keert terug
naar het paardenspel, waar de emuties van haar gevaarlijk beroep en de bravo's van het publiek haar het gemis vall huiseJijk
geluk, dat voor haar niet is weggelegd. zullen vergoeden.
Gij meent nu, dat deze geschiedenis de hoofdinhoud' van het
drama is. en dat dus de bedoeling der schrijvers was, om ons
den mensch, met al zijn goed en kwaad, met al zijn leed en
strijd te .doen we~rvinden in een vrouw die zoo laag staat in de
schatting der maatschappij als een paardrijdster. Gij vergist
u. - Het is slechts een tooneeltje dat aan het slot is aangebracht
om de wederstand van den vader te breken, de gelieven bijeen
en het stuk tot een eind te brengeu. De hoofdinhoud is de
vrijerij van den burgemeesterszoon met de schookneestersdochter.
Gij zult u dus kunnen voorstellen dat ik maar half was bevredigd,
dat ik te moede was als had ik niet een afgewerkt tooneelspel maar de ongeordende bouwstoffen van een belangrijk drama gehoord, en dat ik voor een dieperen blik in het gemoedsleven van
Zoe, om wier kennismaking het mij nu eenmaal te doen was,
een tal van diepzinnige gesprekken over allerlei maatschappelijke
kwesties gaame had prijsgegevell.
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Toch hield het stuk mij, enkele oogenblikken van langdradigheid
uitgezonderd, den ganschen avond aangenaam bezig. Eenige
goed geteekende figuren, goed Hollandsch, een vee!al levendige
dialoog werkten daartoe mede. Ik twijfel dan ook niet of uwe
lezers - die, voor zoover zij Zoe nog niet gezien hebben, de eerste
gelegenheid die hun daartoe wordt aangeboden niet mogen verzuimen - zullen met mij instemmen in den wensch dat deze eerste1ing het begin moge zijn van een voortgezetten arbeid die
vruchten dragen zal voor ons toonee!. Wat de schrijvers ons
gaven, zoowel als wat ze ond onthielden, terwijl een dankbare
dramatische stof naar mijn inzien slechts voor het grijpen lag,
geeft ons het recht te hopen da.t zij hun laatste woord nog niet
hebben gezegd. Wanneer zij, na deze gemeenschappelijke poging,
thans elk afzonderlijk hun krachten beproeven zal ongetwijfe1d
de eenheid van hun werk daardoor winnen.
Ik ben altijd van meening geweest dat een goede opvoering
door bekwame toonee1spe!ers voor dramatische schrijvers een veel
machtiger prikkel en een veel grooter beloonin5 is dan eenige
prijsvraag of medaille. Aan de heeren Ramondt en Margadant
is dat voorrecht te beurt gevallen; hUll stukje is met zorg gemonteerd en met talent gespce1d geworden. De heeren D. Haspels
J. Haspels en Ie Gras waren als advokaat, burgemeester, en
schoolmeester zeer goed. Mevr. van Offe1.Kleij, die geen onvcrdienstelijke actrice is wanneer haar maar geen rollen boven hare
krachten worcien opgedragcn, was een goedhartige Zoe. Aan het
slot van het tweede bedrijf had den wij van haar wat meer actie
gewenscht. Wij, die het kind !liet zien vallen, moeten door haar
schrik even hevig ontstellen ~ls zij die het wei zien. Ook als
het kind bewusteloos op het toonee! wordt gedragen blijft zij wat
him. Mevr. la Rondelle kan ons hoewel zij haar best deed
minder voldoen; zij was koud en liet daardoor ook ons koud.
Het overig personeel werkte samen tot een goed ineensluitend
geheel.
Aan de mise-en-scene had de heer Le Gras ditmaal bijzondere
zorg besteed; vooral het tweede bcdrijf verdient loffelijke vermelding. Het voert ons achter de coulisses van een paardenspe!.
Het klappen van de zweep en de muzijk achter de gordijn, de
pikeur met de chambriere die een rijderes. wier toer zooev< n is

125
afgewerkt aan de hand binnenvoert, om haar aanstonds weer op
te leiden als het publiek in den circus haar met oorverdoovend
handgeklap terugroept, de clowns met de papieren hoepels waar
ze zoo even doorheen gesprongen is, de stalknechts die onmiddelijk
de manege gaan opharken, het personee\ dat zijn beurt om op te treden
afwacht, de moeder die door een reet der gordijnen angstig de
halsbrekende toeren van haar killderen gadeslaat, de zieke clown
die werken moet omdat hij geell attest van den geneesheer kan
overleggen .,-. dat alles vormt een geheel dat niet alleen de waarheid zeer nabij komt maar werkelijk artistisch mag genoemd
worden. Het voldeed dan ook algemeen, en wanneer Zoe den
opgang maakt dien wij haar van harte toewenschen, dan mag
de Regisseur zich zijn rechtmatig aandeel daarin toeeigenen.

R.
Utrecht, DecemLer 1875.
De opvoering van G rill par z e r's Satlo met Mevr. K 1e in e,
in de titelrol, die den gen December alhier plaats vond, dunkt
mij merkwaardig genoeg om er, ook lIa hetgeen indertijd uit
Amsterdam over de eerste voorstelling werd ge,chreven 1), eenige
regelen aan te wijden.
Ais cen fijne psychologische studie, gekleed in streng klassieken ,
dichterlijk gekleurden \'orm, met trouw.:: eerbiedigillg van het dogma
der dramatische drievuldigheid - eCllheid van tijd , van plaats
en van handeling - is Saffo ongetwijfeld eell hoogst merkwaardig
drama j doch dat aileen bij eene in alle opzichten voortreffelijke
en tot in bijzonderheden fijn gedetailleerde voorstelling door een
ontwikkeld publiek op zijn rechte waarde kan worden geschat.
Voor ons hedendaagsch toi:meelbiedt het, naar mijll oordeel, niet
genoeg, dat den ophef rechtvaardigt, die er allerwegen van gemaakt
werd. Zou er ook hier niet veel autoriteitsgeloof ill het spe\ zijn ?
Het onderwerp staat te ver af, de idee, die aan het treurspel
ten grondslag ligt - de waarachtige dichter gedoemd om alleen
te staan, door eell breede kloof gescheiden van de rest van het
menschdom - is te afgetrokken dan dat ons pubhek voortdurend
I) Ned, Tooneel. 4e Jaarg. biz. 188.
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levendig deel kunne nemen in de zielehandeling van deze halfmythische personaadjes, waarvan alleen 54/0 zelve ous een duidelijk geteekend en tevens dramatisch karakter te genieten geeft.
En zelfs dat karakter trekt weinig aan. Francisque Sarcey schreef
onlangs I): O'est Ime remarque deja bien souvent faite, qu'alt
tMatre tlfU femme qui aime sans Itre aimee excite peu de s)·mpathie.
Zou daarmee misschien .de reden zijn aangegeven van Saffo's weinige aantrekkelijkheid?
De vertaling van Grillparzer's gedicht leverde een tal van moeilijkheden op, die de heer N. Don k e r, hoeveel er ook in zijn
arbeid te roemen valle, niet allen even glansrijk heeft overwonnen. Germanismen als:
Geloof mij, Saffo, uooit was i k zoo go e d
Zoo waarlijk go e d v 0 0 r u als ik thans ben.
(flich war dir nie so gut" staat er in het oorspronkelijk); uitdrukkingen als:
En zOlider aanleg voor 't gebied der kunst.
(Und unbehidjlich fur der Kunstl! Uebttng) j
zwakke regels als
daar woont een vriend van haar,
En die zou daar Melitta goed bewaren,
- deze en andere vlekjes doen het betreuren dat de talentvolle
vertolker niet wat meer zorg aan dezen arbeid heeft besteed. Het
flcent lois sur Ie m6lier" geldt niet het minst voor hem die zich
aan de metrische vertaling van een zoo voortreffelijk werk waagt.
Mevr. K lei n e's spel in de titelro1 2) getuigde van ernstige
studie. Mocht men haar stem krachtiger en omvangrijker wenschen voor deze tragische rol, haar stil spel, haar standen en
gelaatsuitdrukkingen waren vaak voortreffelijk. lk herinner o. a.
aan hare poses waar zij in het Ie bedrijf Faon's loftuitingen
aanhoort; aan haar opkomen in het 38 bedrijf en hare houding
tegenover Faon, nadat deze in zijn droom Melitta's naam heeft
gefluisterd (of, naar des heeren Kistemakers opvatting, uit1) In het dagblad Le Temps van 6 December 1875.
2) De eerste, die (in 1818) in het oorspronkelijk drama als Saffo optrad.
was de beroemde Sophie Schroder (1787-1868). destijds aan het Burgtheater
te Weeneu. llaar portret in deze Tol vindt men in ROt<;eheTs Dramaturgische
Probleme (Dresden 1865).
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geschreeuwd); aan haar afscheid van Faon en Melitta kort
voor haar tragisch einde. Slechts stoorde nu en dan iets al te
zangerigs, dat nog aan de oude declamatieschool herinnert, het
genot van menig schoon moment. Wellicht heeft La u b e gelijk wanneer hij zegt: "Die tragische Wirkllngwird abgeschwiicht,
wenn Sapplw dem Kreise der Liebhaberinnm ganz entrUckt erscheint;
sie wird ullgemeill erlwkt, weml die Darstellerin der Sappho noch
giiltigen Anspruch all! die Eigensclzaften einer Liebhaberin machen
kann"; maar dit neemt niet wcg dat Mevr. Kleine door deze rol
zich nieuwe aallspraak heeft verworven op den naam van denkende tooneelkunstenares.
Te treffender bleek dit nu Faon en Melitta in den heer K i ste III a k e r en Mej. Pool man zulke hoogst middelmatige ver·
tolkers vonden.
Uitspraak, standen, gebaar en toon, alles is bij den heer Kistemaker tamelijk ruw en slordig. In het Ie bedrijf kwamen deze
gebreken het minst uit, daar was, met behoud van den bekenden
"tooneeltoon", werkelijk iets wat llaar matiging geleek. Personen,
die dikwijls in de gelegenheid zijn dezen acteur te hooren, verzekerden mij, dat hij in dit bedrijf voor zijn doen zelfs buitengewoon
goed was! In welk dialect men - zooals de heer Kistemaker spreckt van twijvel, hoovje, versierzelen enz.ismijonbekend, maar dat het alles behalve v r a a i klinkt, is zeker. Met de
Nederlandsche taal schijnt deze tooncelspeler op niet al te besten
voet te staan. In het 58 bedrijf hoorde ik o. a.:
Zou zij dan zijn, wat ik mij w i Ide n ontgeven?
Kom, kindlief! pIa a t stu hier ....
en elders;
De gloed des toorns heeft haar dien vlam geleend.
Maar wat meer ergernis moest wekken, omdat het getuigt van
eene minachting voor het publiek, die onder geen voorwendsel
geduld mag worden, is, dat de heer Kistemaker zich de moeite
niet had gegeven zijn rol te leeren. Ret genot van, voor hetzelfde geld, alles wat Faon spreekt tweemaal te hooreD - eens
van den souffleur en eens, schoon vaak geradbraakt, van den
actcur - smaakte men hier in ruime mate.
Zwakker, kinderachtiger figuurtje dan Juffrouw POQlman van
de uaieve Melitta maakte, laat zich nauwelijks voorstellen. Het

128

eentoonig, zangerig r;eteem van Saffo's geliefkoosde dienares was
ondragelijk om aan te hooren. Ret kost moeite om, naar deze
rol te oordeelen, zich deze actrice voor te stellen als .,ne beste
ingenuite die ons tooneel bezit", gelijk de Amsterdamsche correspondent haar ill een vorig nummer van dit tijdschrift noemde.
Ret nastukje, de Buren van van M a uri k, kon ik niet ulijven
bijwonen. Men deelt mij me de - en ik vermeld dit na het voorgaande dubhe! gaarne - dat Juffr. Poolman daarin zeer verdienstelijk een rol van dienstmeid vervulde.
J. N. V. H.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
Zooals reeds uit de daghladen werd verno.nen. L, de Vereeniging, te
Am s t e r dam opgericht, met het doel om de N ederlandsche tooneelspeelkunst te bevorderen door het exploiteeren van de hoofdschouwburgen in
Nederland, er in geslaagd een waarborgkapitaal van f 100.000 bij een te
brengen. W3S men eerst voomemens de verspreide krachten te vereenigen
tot een groot gezelschap voor de drie steden Amsterdam, Rotterdam en den
Haag. het bleek al spoedig dat dit plan t han s op onoverkomdijke hezwaren zou stui~en en dat men zich voorshands tot een meer bescheidene taak
zeu moeten bepalen. Het behoeft geen betoog, dat de nieuwt! Vereeniging
geheel buiten het Tooneelverbond staat. al heeft zij ook. voor zoover het
haar gelukken zal onder een degelijke leiding een goed gezelschap bijeen te
brengen, waarvoor de KWlSt hoofdzaak is en het geldelijk belang eerst de
tweede plaats inneemt, onze volle sympathie.
Te Rot t e r dam, waar onze afdeeling - dank zij een Bestuur zoo
wakker als men er meer ZOU wenschen! - ongeveer 250 leden telt, heeft
men evenmin ~til gezeten. Ook daar heeft men een poging gewaagd om de
verspreide krachten te vereenigen en voor Ro~terdam te doen wat de te
Amsterdam opgerichte Vereeniging thans voor Amsterdam en voor den
Haag tracht tot stand te brengen.
Al die pogingen zijn zeer te waardeeren en verdienen den krachtigsten stenn ook al leiden zij niet aanstonds tot het resultaat dat men er van verwacht.
De hervorming van ens Tooneel is niet de zaak van een dag, noch van
een jaar. Een reden te meer om zich door geene teiellrstelling te laten
afschrikken en aile krachten te blijven inspannen tot bereiking van bet
groote doel.

J.

N. V. H.

DE NIEUW OPGERICHTE VEREENIGING:
BET NEDERLANDSCH TOONEEL.

Reeds in de eerste bijeenkomst vall de Kommissie door het
literair Kongres te Leuven in 1869 benoemd, om middelell te beramen ten einde het Nederlandsch tooneel uit zijn deerlijk verval op te heften, werd de oprichting eener tooneelschool besproken
en tevens de samensmelting van de bestaande, mlar verspreide
tooneelkrachten.
Onze Cremer verdedigde vooral het laatste. Allen waren het
met hem eens, maar zagen in, dat, terwijl de oprichting eener
tooneelschool van eigen energie en de sympathie der tijdgenoten
afhing, de gewenschte samensmeiting daarentegen alleen mogelijk was door de medewerking der artisten, en die medewerking
moeilijk verkregen zou kunnen worden, tenzij er gewichtige geldelijke offers gebracht werden, waartoe zekcr weilligen te bewegen
zouden zijn.
Voor het oogenblik altans moest men alzoo de verwezendlijking
van dien wensch prijsgeven en cr alleen bedacht op zijn, verbetering in de toekomst voor te bereiden.
Toen als gevolg dier beraadslagingen het Tooneelverbond ontstond, toonden de oprichters de twee door de Kommissie besprokene en gehuldigde beginselen mede voor te staan. Zij moesten
zich echter bepalen tot hetgeen in de toekomst verbetering moest
aanbrengen: de oprichting eener Tooneelschool, daar zij inzagen
nog niet den zedelijken invloed te bezitten, welke noodig was om
eenheid te brengen in de verdeeldheid en individueele inzichten
te doen wijken voor het belang van allen.
Ret Tooneelverbond nam echter allengs toe in kracht en invloed
en deed de sympathie van duizenden in Noord-N~derland voor
bet Nationaal Tooneel ontwaken waar ze sluimerde, of waar ze
niet hestond, ontstaan. De tooneel-artisten ondervonden daarvan
9
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de blijken en begonnen het Verbond te beschouwen als een vriend
en bondgenoot, die hun dikwijls zoo hobbelig en moeilijk pad
zocht te effenen. Daarbij voelden zij meer en meer, dat het
izolement, waarin zij verkeerden, hen benauwde, dat een bestuur ,
saAmgesteld uit tooneelspelers, dat izolement naar buiten nog vergrootte en naar binnen niet altoos veiligheid schonk; dat goede
trouw in het naleven van ecnmaal aangegane verplichtingen in
hunne waereld even zoo noodig was als in die der gewone menschen; dat rust een lloodzakelijkheid was voor stu die en het zichtelkens-verplaatsell, om aan de onverbiddelijke eischen der komptabiliteit te voldoen, zulk een rust ten eenenmale buitensloot.
Van tegenstrevenden werden zij van lieverlede medewerkenden;
en toen het feit zich voordeed, dat het beheer van twee der hoofdschouwburgen in Noord-Nederland openviel en de engagementen
van. bijna alle artisten op een gegeven tijdstip eindigen zouden,
begrepen eenige leden van hel Ifoofdbestuur van het Tooneelverbond, dat de tijd gekomen was om het tweede en gewichtigste
doel van het Programma te doen of helpen uitvoeren. Zij begrepen, dat het Hoofdbestuur niet zelf handelend kon optreden,
en wekten daarom eenige der leden van het Verbond daartoe op.
Deze traden met sommige onzer talentrijkste tooneelartisten in
overleg en vernamen dat door velen eene poging tot samenvoeging van gescheiden krachten werd gewenscht.
Welke weg diende er te worden ingeslagen?
Er waren er twee. De eerste en gemakkelijkste was, om door
zedelijken invloed de zoo noodige eenheid te verkrijgen, in overleg
te treden· met de verschillende tooneeldirekties, deze tot afstand
te bewcgen en dan verder een geschikt persoon te zoeken, die
het bewind over allen ten bate van allen kon en wilde op zich
nemen.
Maar met illuzies bouwt men slechts illuzies. Wat is een zedelijke invloed tegenover eene Instelling als het Tooneel, dat ruim
zooveel industrieele onderneming is als kunst-instituut? Wat zou
een zedelijke invloed baten tegenover artisten, die evenzeer hun
tijdelijke als hun aesthetische belangen hebben te behartigen,
die moeilijk tot eenheid zouden zijn te brengen, waar het de
keuze van den bestuurder betrof, van wien in de toekomst hun
bestaan zou afhangen? Maar al bleek het schier onmogelijke
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mogelijk, al begrepen alle artisten hun belang, waar den generaal
te vinden, die een opperhoofd bij vrijwillige keuze zou willen zijn :
een soort van Pooischen Koning met een Pooischen Rijksdag in
het verschiet? En al werd die ook gevonden, waar dan de financieele waarborg, welke bij zulk een veel omvattende en gewaagde
onderneming niet ontbreken mocht? En onderste1d dat ook die door
eenige bemiddelde kunstvrienden werd gevormd, hoe dan het
bijeengebrachte fonds, indien het te eeniger tijd was uitgeput,
weder aan te vullen?
Op al deze vragen en bedenkingen kon geen bevredigend andwoord volgen. L3.ngs dezen weg alzoo was het overigens klaar
aangewezen doel niet te bereiken.
De andere weg, welke ingeslagen kon worden, was weI moeilijker maar zekerder.
Men kon zich aan de spits stellen der beweging, het beheer
zelf voeren, een autoriteit vormen met geen tooneelver1eden en
aizoo niet betrokken in eenige personenkwestie. In dat geval
zou het waarborgfonds, dat men behoefde, alleen tot dekking van
het eig<.:n beheer strekken, terwijl de voordeelen, welke bij een
zuinig en eerlijk beheer verwacht mochten worden, het verlorengaan van het fonds verhoedell konden, of, bij eenigen onverwachten rampspoed, het in eenig jaar gcleden vcrlies weder dekken.
Men ontveinsde niet tal van bezwaren te zullen ontmoeten, maar
meende op de sympathie van de artisten ze1ven te kunnen rekenen,
die in de eerste plaats door zulke bemoeiingen gebaat zouden
worden en toog derhalve met voorbijzien van eigen be1ang aan
het moeie1ijk werk.
De eerste vraag was nu: zal men terstond de geheele tooneelwaereld trachten te omvamen? Zul men al de hoofdschouwburgen in
Noord-Nederland in beheer trac.hten te nemen? De konsequentie
vorderde dat zeker. De praktische zin, welke de kansen berekent
eer het werk begonnen wordt, verzette zich evenwel daartegen.
Rotterdam, waaT dezelfde speelavonden zijn als te Amsterdam,
kon bezwaarlijk in het plan worden betrokken, wilde men niet
een dubbel gezelschap noodzakelijk maken, het budget belangrijk
belasten, de financieele uitkomst onbevredigend doen zijn en alzoo
het geheele plan binnen weillig tijds doen mislukkell. En een
mislukken, daarvan hield men zich overtuigd, zou de thands op-
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gewekte stemming van het publiek voor altijd wijzigen en een
tweede poging onmogelijk maken. Hoe noode ook, men besloot
voor het oogenblik zich te bepalen tot Amsterdatb en's Hage ,
waar samenwerking geen buitengewone uitgaven vorderde, maar
bleef toch een samenvoeging van alle krachten als einddoel beschouwen, een einddoel, dat na weinige jaren, als de ervaring
luider dan nu zich kon doen hooren, bereikt zou kunnen worden.
De vrienden van het Tooneel, welke zich met eenige leden van
het Hoofdbestuur te Amsterdam het plan aantrokken, vormden
toen eene Vereeniging, welke den naam van: He t Ned er I an sc h
too nee 1 ontving en in een viertal dagen het gewenscht waarborgkapitaal van honderdduizend gulden in 40 aandeelen, elk van
f 2500, volteekend zag. met de bepaling dat aanvankelijk slechts
10% zou worden gestort. In een zaak, welke slechts geringe
kapitaalbehoefte heeft, maar een groot krediet eischt, is een
aanzienlijk aansprakelijk, maar tevens een klein gestort en rentedragend kapitaal zeer gewenscht.
Die Vereeniging stelt zich aanvankelijk slechts tot doel : eenheid
te .brengen .in de alge.neene verwarring, de versnippering van
krachten te bestrijden en te behouden en te verzamelen wat bestaat.
Slaagt hare poging dan zal zij verder gaan en het aesthetiesch
over het industrieel element trachten gebied te doen voeren, wat
in hare Statuten wordt aangeduid door de bepaling, dat de Raad
van Beheer de bevoegdheid heeft zich een advizeerende kommissie
toe te voegen, welke uit onze dramatische auteurs, letterkundigen
en kunstenaars zal moeten bestaan.
Verder is bepaald dat , indien er winst behaal d wordt, de
Aandeelhouders 5% zullen genieten over hunne stortingen en het
daarna overblijvellde zal worden verdeeld tusschen een Reservefonds, de Tooneelschool en den Direkteur-gerant.
Het winstaandeel aan de Tooneelschool toegekend is zeer aanzienlijk. I)
I) De Heer J. N. V. H. beweel·t in het vorig nummer van het Tijdschrift,
dat de Vereeniging: Het Nederlandsch Tooneel geheel buiten het Tooneelverbond staat. Het heeft den schijn of de moeder zich over de dochter
schaamt. Als deze nu eens dat voorbeeld volgde? Dan z?u het gevolg daarvan zijn dat de Tooneelschool waarschijnlijk in den loop van dit jaar moest

Laat OilS hopen, dat de ontwerpers zich niet met illuzies hebben
gevleid; laat ons hopen, dat de artisten inzien, dat de pogingen
van de personen, die hun rust prijsgeven en hun geld in de
waagschaal stellen, aan hen in de eerste plaats ten goede moeten
komen en zij alzoo, indien het gevorderd mocht worden, een
oogenblikkelijk maar tijdelijk voordeel aan een toekomstig maar
blijvend weten te ollderwerpen; laat ons hopen, dat geen kleingeestige naijver het streven der belallgeloosheid belemmere of
verhindere.
Mislukt deze pogmg dan is voor het minst van het geslacht,
dat thands de maatschappij regeert, geen materieele bijstand voor
het Toonee\ meer te wachten en zal dit aIleen te steunen hebben
op eig.en kracht, een kracht reeds zoo gering en tel kens verminderend door steeds toenemende verdeeling.
Amsterdam

2

Januarij 1876.

H.
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SCHIM:\IEL.

TOONEELCRITIEK IN DE DAGBLADEN.

Zeer terecht heeft het Nederlandsch Tooneelverbond onder de
middelen, waardoor het zijn doel tracht te bereiken "bevordering
van een degelijke tooneelcritiek" opgenomen. Voorzeker tot de
onmisbare vereischten om ons nationaal tooneel te doen bloeien,
behoort een strenge, strikt onpartijdige, degelijke critiek en een
worden opgeheven. Bij het welslagen van de Vereeniging het Nederlandsch
Tooneel, heeft het Tooneelverbond dus een zeer groot belang.
Ik begrijp waarlijk niet waarom in dit tijdschrift, het orgaan van het
Tooneelverbond, en elders er zoo naar gestreefd wordt om dit te loochenen.

H.

J. S.
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der eerste voorwa:uden tot het bestaan v:m een goed tooneel in
een land, zal weI deze zijn, dat daar een gezonde, gegronde critiek
wordt uitgeoefend.
Een enkel woord daarover in dit tijdschrift kan, dunkt mij,
niet misplaatst worden geacht.
Wanneer men de geschreven toonee1critiek hier te lande nagaat,
zal men nog niet durven beweren, nat dit gedeelte van de taak
van het Tooneelverbond reeds volbracht is; verre van daar, ook
in dit opzicht valt nog veel te arbeiden.
Het is wei waar, dat de critiek gegeven in het orgaan van
het verbond, in de meeste gevaUen een degelijke critiek mag
worden genoemd, maar het doel, dat het verbond zich voorstelt
te bereiken, moet zich verder uitstrekken.
Uit den aard der zaak is deze critiek aIleen onvoldoende,
daar zij vooreerst niet spoedig genoeg na de tooneelvoorstellingen
kan gegeven worden en dus de acteurs weinig gelegenheid hebben
zich . de opmerkingen ten nutte te maken en voorts omdat het
groote publiek weinig daarvan kennis neemt, wat ook weder voor
sommige acteurs cen reden is om er zich niet aan te storen. Dit
laatste is nu wei aIleen waar tcn opzichte van hen, die zich het
minst om de kunst bekommeren, maar, daar hun getal tot nog
toe onder de Hollalldsche acteurs niet klein is, moet men ook
op hunne verbetering werken en hen dwillgen door openbare goedof afkeuring - daar zij geen edeler motievell kennen, - zich
meer toeteleggen op het vak, waaraan zij zich hebben gewijd en
waarin zij met volhardende studie, ingespannen arbeid en voortdurende oefening, ook zander grvote kunstenaars te worden het
betrekkelijk ver kunnell brengen.
Zijn wij dus dankbaar voor de stem deT critiek, die zich in
dit orgaan doet hooren, wij zijn daarmede niet geheel voldaan ,
wij wenschen meer.
Wij zouden zoo gaarne zien, dat de dagbladen, op wier weg
het toch ligt volksbeschaving en volksveredeling in de hand te
werken, zich meer dan tot nu toe het geval is, ook op de tooneelcritiek wilden toeleggen. Wij zouden zoo gaarne zien, dat de
rubriek, aan het tooneel gewijd werd uitgebreid, dat er wat meer
werk van gemaakt, wat meer moeite aan ten koste gelegd, wat
meer studie aan besteed werd.
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Voorzeker zeer terecbt wordt herhaalde malen geklaagd, dat
het publiek, hetwelk tooneelvoorstellingen bijwoont, vele bewijzen
geeft van gebrek aan kunstsmaak en kunstzin, dat onbeteekenende tooneelgewrochten lOnder eenige lettelkundige waarde,
volle zalen trekken en goede stukken van degelijk gehalte weinig
toeschouwers lokken, voorzeker alles, :llles waar, doch ik vraag
u, zijn de dagbladen, die nog steeds te weinig notitie nemen van
het tooneel, niet eenigBzins daarvan de ~chuld?
Juist de critiek in de dagbladen kon zoo uitnemend goed werken, en zij vooral kon zoo bij uitstek medewerken tot de
bloei van het tooneel. Zij worden door iedereen gelezen en zijn
in staat onmiddellijk na de voorstellingen de gemaakte feilen aan
te wijzen, de goed opgevatte scenes te doen opmerken en waardeeren, de goede stukken aan te prijzen en de bijwoning van
onbeduidende te ontraden.
Hoe is echter de dagbl~d·critiek?
Zeer onvoldoende. Meestal maakt men er zich af met enkele
woorden , 't stuk wordt aan een korte beoordeeling onderworpen
en de meeste acteurs en actrices krijgen een pluimpje, terwijl
om bij al dat licht ook een weinigje schaduw te voegen, enkele
kleine aanmerkingen worden gevoegd over ondergescbikte punten.
Na iedere voorstelling zijn de bladen vol van loftuitingen over
de voornaamste acteurs en actrices, die een rol vervulden en
veelal weet men geen woorden genoeg te vinden om hun spel te
roemen. Na de critiek, lOoals die door de meeste dagbladen
wordt gegeven, is men even wijs als te voren en publiek noch
acteurs kunnen zich daarmede eenig voordeel doen. De beoordeeling is dikwerf slechts eene berhaling van wat men reeds wist.
De gunstig bekende namen krijgen slechts eenige loftuitingen meer
naar het boofd en van de minder gunstig bekende wordt weinig
of geen notitie genomen, en moge al eens een kleille aanmerking
worden gemaakt, 't zijn meest algemeenheden, die inderdaad
weinig nut zullell uitwerken, weinig den bloei van het Nederlandsch
tooneel zullen bevorderen.
J uist de eerste acteurs moeten aan eene flinke beoordeeling
worden onderworpen, want zij bebben de critiek niet bet minst
van allen noodig. Het eeuwige applaudissement, die ollopboudelijke toejuichingen, die voortdurende goedkcuringen maken dat
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zij gevaar loopen blind te worden voor hunne gebreken en ten
langen leste doof voor gegronde aanmerkingen.
Wanneer dag aan dag ~en acteur wordt toegevoegd: "Uw spel
was prachtig, onovertrefbaar" enz. enz., dan is het toch geen
wonder, dat hij, die ais ieder mensch een dosis ijdelheid bezit,
zich eindelijk werkelijk gaat verbee1den een eenig, eminent, onovertrefbaar kunstenaar te zijn , niettegenstaande hij in de meeste gevallen slechts een verdiensteIijk acteur is, die nevens vele goede
eigenschappen, ook fouten heeft.
Deze fouten moe ten hem onder het oog worden gebracht,
natuurlijk op humane wijze, maar hem moet precies worden gezegd, waar 't op staat, precies zooals het is.
Dat behoort tot de taak der dagbladen en dat wordt nog te
veel verwaarloosd. Natuurlijk moet ook het goede worden p:ewaardeerd en o~gemerkt, verbetering van feilen, herstelIing van
fouten moet met blijdschap worden begroet. Want is er aan den
eenen kant niets zoo nadeelig voor verdienste'ijke acteurs steeds
geprezen te worden, aan de andere zijde is het ook zeer verderfelijk slechts blaam te vernemen en jeugdige acteLirs zou daardoor
maar al te spoedig de moed worden ontnomen om voort te gaan
or het moeielijk pad van tooneelkunstenaar.
Met groot be1eid moet dus goed- en afkeuring worden uitgedeeld. Met veel verstand de critiek worden ten beste gegeven,
daar voor de opvoeding van den jongen kunstenaar veel, bijna alles
daarvan afhangt.
Toen in het vorige jaar MultatuIi's Vorstenschool werd opgevoerd, toonden de dagbladen eene be1angstelling, zooals ik die
meer zou wenschen. Het is waar, vele bizondere omstandigheden
werkten toen mede. Vooreerst betrof het hier een drama door
onzen genialen landgenoot geschreven, dat naar de overtuiging
van een onzer eerste letterkundigen "tot de fijnste en krachtigste
verschijnselen onzer letterkunde behoort" en dat eerst na het uit
den weg ruimen van vele moeielijkheden kon worden opgevoerd.
Vervolgens trad in de hoofdrol mejufvrouw Krllseman op, die
overal in het land veler beiangstelling en veler nieuwsgierigheid
had opgewekt. Het is waar, dit aIles maakte dat het publiek
bizondere aandacht wijdde aan deze voorstelling, waardoorook de
dagbladen werden gelnfiuenceerd, maar toch .... de belangstel-
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ling bestond, de groote dagbladen zonden af gevaardigden naar
Utrecht en bevatt'en daags daama uitgewerkte, goed gemotiveerde,
degelijke beoordeelingen en over 't algemeen werd een aandacht
en belangsteIling getoond als zelden te voren.
Ziet, die aandacht, die belangsteIling moest meer op den duur
worden getoond.
Het baat weinig of al eens een enkele maal een grondige critiek
wordt geleverd; juist geregeld en doorloopend moesten tooneelstukken en tooneelspelers aan een degelijke critiek worden onderworpen.
Dit zou strekken in het belang van het toonee1 en ook in dat
van het publiek!
Niet alleen de bladen in die steden, waar tooneelgezelschappen
gevestigd zijn, met name Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage,
Antwerpen en Gent, moesten dat doen, maar ook weI degelijk
de couranten ill andere gemeenten, waar een gezelschap geregeld
optrcedt. Het zal juist voor de gezelschappen goed zijn niet
steeds beoordeeld te worden door een blad, maar te weten hoe
verschillende bladen er over denken.
Wanneer wij enkele uitzonderingen laten gelden, waaronder de
Nieuwt Rotterdamsche coura1lt in de eerste plaats gerekend moet
worden, die juist levert wat wij ook gaarne elders zouden zien,
een doorloopende, degelijke, humane critiek, dan moet het toch
door ieder onpartijdige erkend, dat verreweg de meeste bladen·
te weinig notitie nemen van het tooneel, dat zij er te weinig
werk van maken.
Het tooneel heeft het volste recht op meer, het verdient een
plaats naast het onderwijs, het mag vorderen een afzonderlijke,
goed geredigeerde rubriek in aIle bladen van eenige bett:ekenis.
Ik heb wei eens hooren fiuisteren van een zeker verband, dat
er zou bestaan tusschen vrijkaartjes en tooneelcritiek , dat de rubrieken: "tooneelbeoordeelingen" en "advertentien" niet geheel onafhankelijk van elkander zouden zijn en meer dergelijken , doch aan
zulke lasterpraatjes sla ik geen geloof. Ik ben overtuigd dat de
Nederlandsche pers te hoog staat dan dat voor dergelijke praatjes
grond zou bestaan, ik kan en wil niet gelooven dat zij iets anders
zouden zijn dan verzinsels.
Doch juist daarom, juist omdat er geen reden bestaat voor
verwaarloozing van het Toonee! van de zijde der dagbladen,
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kan met grond worden verwacht! dat verbetering in deze zaak
niet tot de onmogelijkheden behoort, dat zij integendeel spoedig
zal worden ingevoerd.
Daarvoor is het echter noodig, dat het publiek toont die verbetering te verlangen. Mochten deze regelen daartoe medewerken,
mochten zij de aandacht op deze zaak vestigen, en mochten
zij, die deze regelen lezen het hunne doen om het beoogde doel
te doen bereiken.
Leden van het Tooneelverbond! Aan u de taak om uwe beste
krachten aan deze zaak te wijden, aan u de taak om het tooneel
de plaats te verschafl'en in de dagbladen, die het toekomt! Is
die taak door u volbracht, gij kunt verzekerd zijn reeds daardoor krachtig te hebben medegewerkt tot den aanstaanden bloei
van het Nederlandsch tooneel.
Gouda,
November 1875.

Mr. W.

J.

FORTUYN DROOGLEEVER,

Jr.

NIL VOLENTIBUS ARDUUM .. )

Aan het eind van Vondels leven werd te Amsterdam een genootschap opgericht, dat zich ten doel stelde een geheele omkeering te bewerken in alles wat het tooneel betrof. Ret trachtte
dit te bereiken, eensdeels door het vervaardigen en vertalen van
Treur- en Blijspelen, anderdeels door invloed op het bestuur van
den Schouwburg uit te oefenen.
De leden erkenden, dat hun taak moeielijk, maar niet onmogelijk was; voor hen, die wilden - dachten zij - zouden
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alle hinderpalen verdwijnen. Nil Volenlibtts Ardltum was hun
leuze en keuze.
De richting van Von del mocht geen genade in hunne oogen
vinden; de gevierde stukken van Jan Vos evenmin; aIle blijspelen werden in den ban gedaan, dat was vuilnis op het
tooneel: de heeren zouden honderd kluchten kunnen noemen,
"die door geen andere lust dan geilheid zijn geschreven. "
Waarheen hadden zij hUl1llC oogen gericht?
Van waar zou hun hulp komen? ... !
Van Frankrijk. Welig tierde d3.ar het b3.staard-klassieke drama,
dat zijn invloed door geheel Europa deed gevoelen. De stukken
van P. Corneille werden tot voorbeeld genom en. Hierdoor
meenrien zij het in de kunst tot een voorbeeldelooze hoogte te
brengen. Toen zij - leden van N. V. A. - nog niet tot een
kunstgenootschap vereenigri waren, nog niet "onder malkanderen
gebruikende een edele vrijheid om over elkanders wcrken en
schriften, ieder zijn gevoelen te uiten, te berispen en alzo gezaamentlijk bij overlegginge te verbeteren", tacn schreven zij 't is hun eigen verklaring - vodden, hoewel zij verre boven de
tooneelstukken hunnes tijds stonden. En thans? "Wij volger.
de Fransche modellen na, wij hebben onze regels en wetten,
waarvan we niet afwijkcn, we hebbcn een geraamte, wa.1.rin een
tooneelspel moet passen, en wie durft zeggen, dat onze tooneelstukken niet uitstekend zijn?"
Daarbij vermeden zij zorgvuldig alles, wat aan kerk of staat
aallstoot kon geven. Zij moesten en zouden heilige boontjes en
brave Hendrikken zijn.
Met voordracht stelde men ten deezen einde vast
Deeze altijd noodige, en uitdrukkelijke last,
Van aIle spelen, die na muiterijen smaakten ,
En die maar eenigsins de Staat, of Kerke raakten,
Gansch geen gezindheid uitgezollderd, af te slaan;
Geen schimp, of laster, op bijzond'ren toe te staan;
Als ook lichtvaardigheid op 't Schouwtooneel te brengell
Geensins in woorden, 6f in Werkell te gehengen.
Welk denkbeeld de leden van een goed tooneelspel koesterden, blijkt duidelijk uit een gesprek tusschen Herman en Eelharl.
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Herman .
. . . . . eell goed tooneelstuk te maaken vereischt kenriis en heeft
moeiten in !
Eelhart.
Ais het rijm glad en goed is, en een Koning, en eene Koningin
Hertoogen, Prinsen, Raadsheeren, Knechten en Soldaten,
't Saamen op het Tooneel uitkomen , veel opsnijen, en stout praaten,
Vechtende uit, vechtende binnen, als men schaakt, roofd en moord,
En dat 'et geduurig woeld, is 'et dan uiet als 't behoord ?
Herman.
Zo mogten de spellen voor deezen hier wei passeeren;
Maar sedert heeft ons de ervaarenheid beter kunnen leeren:
Want Treur- en blijspeelen daar men de hertstochten stark III
woelen ziet,
Al is het Tooneel ijl, acht men nu de slimste niet;
Daarom zijn, volgens Herman, de drama's der Franschen te
verkiezen
boven aile andre speelen;
Omdat ze h~ werk zo net en natuurlijk verdeelen;
Al woeld het niet voor 't oog, het raakt ons aan de ziel;
Zo dat, wien immer zulks slag van spellen eenmaal geviel,
Daatelijk de andere minder acht; maar al die op de Schouwb1p'g
komen,
Zijn juist geen kenners, en die Kalandiezie diend ook waargenomen.
Maar hoe het tot zulk een hoogte te brengen, hoe het -die
Franschjes na te doen?
Wei de goede Fransche Tooneelstukken dienen dan eerst doorgekeeken;
Voornaamelijk die van de oude Corneille, en wat hij zelf van
zijn spellen zeid,
En die van Racine, daar je de regels van de kunst zult vinden,
en deftigheid
Van zin en reden, en in Quinaut geestige zin, en vreemde voorvallen.
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Gelukt het den dichter dan nog niet, weI nu, hij slove zich op
eigen vindingen niet af; maar beproeve zijn geluk in het vertalen der
Fransche modellen, dat hem moeite genoeg en jaren zweet zal kosten.
En wat zegt dat alles, indien hij er zich de onsterfelijkheid mede
verovert?
"Hoe is het mogelijk, dat menschen met zulke goede voornemens
menschen, die het Gebruik en Misbruik des tooneds aantoonden ,
Nauwkeurig onderwijs in de Tooneel-poezy en eenige andere dee/en
der kunst gaven, spraakkunsten schreven, zooveel tegenstand ontmoetten, als zij hadden te overwinnen" - is men allicht geneigd
te vragen? Een weinig kennis van hun handelen geeft hiervan
spoedig de verklaring. Hun brekeu met al het oude, hun blinde
vooringenomenheid met alles, wat uit Frankrijk kwam ; hun groote
mate van pedanterie of liever ploerterigheid; hun geestd~odcnd
gelik en geschaaf; hun aanhoudend gevit en voortdurende muggezifterij, hun ;Farizeeuwsche ingenomenheid met zich zelf; hun
duizend onhebbelijkheden, maakten hen ondanks het vele
goede, dat hun niet te ontzeggen valt, tot onuitstaanbare betweters. Van daar die woedende stnjd, nu eens met de dichters,
dan met de regenten van den Schouwburg.

Het is nog niet zoo vele jaren geleden, dat men zeer wemlg
van Nil Volentibus Arduum wist. Sedert hebben Dr. Jon c k b I 0 e t
en C. N. Wijbrands het streven van dat genootschap nader
uiteengezet. Dr. A. J. K ron en b erg koos het als onderwerp
voor eene dissertatie en heeft veel tot eene juiste beoordeeling
bijgedragen. Om het goed te beschollwen, gaf hij eerst een
overzicht van den toestand van ons tooneel v66r de oprichting
van N. V. A; vervolgens een overzicht van het ontstaan en het
Bestuur der Akademie, om daarna over te gaan tot N. V. A. en
te beoordeelen in hoeverre het gerechtigd was op te komen tegen
de toenmalige dichters en het bestuur van den Schouwburg.
Door deze beschouwing krijgt men een zeer juist beeld van
een belangrijk en vervelend tijrlperk in onze letterkunde, al had
men ook gewenscht, dat de schrijver soms in wat scherper trekken
zijn beelden had gekarakteriseerd en iets meer van de toongeven de
personen in het licht gesteld. Tegen enkele uitspraken zal do or
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sommigen protest worden aangeteekend, als op bIz. 8 over de
navolgers van Brederoo en op bIz. 27, waar Paffenrode de eenige
wordt genoemd, die in zijn schaduw kan staan. En Coster en
Burtkens en Bernagie dan? ~ Op bIz. 52 wordt de oudste rederijkerskamer: In Liefde Bloeijende genoemd; de eerste naam
echter was: In Lie/de Vierig 1).
Met de uitgesproken stelling op bIz. 39 zou steller dezes het
ook niet gaarne eens zijn. Hij gelooft met den heer Loffelt weI
dege1ijk aan een verschil in richting tusschen Kamer en Akademie,
en hoopt dit tegelegener tijd uitvoerig aan te toonen.
Deze bedenkingen en opmerkingen doen niets af aan de waarde
van het boek, dat allen, die belang stellen in de geschiedenis
der letteren, ten zeerste zij aanbevolen.

J.

24 Dec. 1875.

H. ROssa_G.

TOO NEE L K RON I E K.
Amsterdam,s Januarij 1876.
Ik had mij niet anders voorgesteld dan U reeds vroeger een
apen;:u te geven van den troep der Heeren Albregt en van 01Iefen, maar alvorens daartoe over te gaan, wilde ik nog eens
dit theater bezoeken. Ik heb echter daartoe nog geen gelegenheid gehad en waarlijk, ik zou er ook niet veel aan gehad hebben.
Immers Preciosa, dat verouderde stuk van een der grootste pruIpoeten der verledenheid, geeft zeer weinig aanleiding om de
verschillende krachten van een gezelschap te wegen. N iet dat iIt
den staf breken zal over de keuze van dit stuk, oeh neen, het
is, hoewel van geringe waarde, nog te prijzen tegenover de
wansmakige gedrochten waarop men ons gewoonlijk regaleert.
Ook de toestand is alweder veranderd. Tot mijn groot Ieed1) Zie:

De eerste periode van het Amsterd. tooneel.

TijdspiegeJ 1875.
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wezen immers zal de interessantste persoonlijkheid van dit gezelschap onze stad verlaten om zich te verbinden aan het personeel
der heeren Ie Gras, van Zuyien en Haspels. Dat ik mevrouw
de V r i e s bedoeI, behoeft nauweIijks vermeiding. Hoewel ik niet
z66 zeer met haar dweep, dat ik haar voor aUe emplooijen uitmuntend zou vinden, vermeen ik toch dat voornamelijk hare
verdiensten als Comediante zeer hoog staan. Behalve een allerIiefst voorkomen, heeft zij ook een aangenaam, hoewel eenigszins
bits, stemgeluid en eene weI wat gcaffecteerde, maar tevens zeer
gedistingeerde spraak, terwijl hare opvatting meestal juist is, en
alles wat zij doet een Izattl-rele! verkrijgt door gepaste losheid en
bevalligheid. Hoewel wij haar zullen moeten missen, is het toch
een troost dat zij verbonden zal zijn aan een gezelschap, dat
zich in vele opzigten zoo gunstig onderscheidt.
Terwijl thans op het Leidsche plein nog altijd de traditie gehuldigd wordt door de opvoering van Geij s brec h t van Aem s te I
en ChI 0 r i sen Roo s j e, hebben de vereenigde Tooneelisten met
het verleden gebroken en maken nu eindelijk goede zaken met een
draak zooalser welligt geen tweede is. HerhaaldeIijk hadden zij
daarmede avonden van duizend en elfhonderd gulden! Wat zal men
zeggen? Zonder geld kunnen akteurs evenmin Ieven als andere burgers. Zij moeten dus hun voordeel op het oog hebben , vooral wanneer
toch reeds, door den ramp van Mevrouw Kleine's val, het saisoen
aUes behalve voordeelig was. Nu moge men zich op nieuw beklagen over het publiek dat, naar het schijnt, het liefst opkomt
als het moordtaferec1en zien kan, - ik geloof toch dat men zich
de zaak dikwijls al te eenzijdig voorstelt. De Man uil het
Wassenbeeldenspel geeft aanleiding tot een fraai dekoratief, en
het is best mogeIijk dat dit het geheele st~k redt. lk heb dikwijls groote, w~t erger is, la:zgwijlige prullen, gedurende geruimen tijd met succes zien opvoeren, aileen omdat er een aangespannen paard in kwam. Men wi! wat zien op het tooneeI, dat
schijnt de richting van den tegenwoordigen tijd te zijn. De veel
besproken olifant uit de Reis van 80 dagen kan ~ns een nuttigen
wenk geven. Waarom toch, het mag gevraagd worden, waarom
ziet men haast uitsluitend een goed decoratief, eene fraaie mise
en Sctllle, als het een draak geldt? Terwijl een gedrocht in de
Amstelstraat schatten geeft, maken Albregt en Van Ollefen, zij
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het dan ook voor weinige voorstellingen, goede zaken met den
overouden Geijsbrecht van A.emstel. Waaraall ligt dit? Aan de
intrinsique waarde van dit dramatisch gedicht? Waarlijk niet.
Hoe heeriijk Vondels poezy ook zij, hoe karakteristiek figuren
als de spie, de bisschop en anderen zich mogen voordoen, als
drama zou het gewrocht aan ons publiek niet meer kunnen voldoen wanneer niet eene exceptioneel fraaie mise en scene hier
te hulp kwam.
Men wijze mij toch een stuk van wezenlijke waarde aan, dat
zoo fraai gemonteerd is als de Geijsbrecht op den Stads Sehouwburg, vooral waar zooveel in komt, wat op het groote publiek ,
het publiek dat wat zien wil, werken zal. Een groot personeel,
allerhande costumes, veel verscheidenheid van werkelijk goede
decoraties, eene kerk met altaar en gezang, geschilderde ramen,
een tableau-vivant van reusachtige afmeting, een engel die ~p
een wolk uit den hemel komt, en dat alles meestal zeer verdienstelijk geschilcierd of gearrangeerd, en in ieder geval zeer sprekend
voor het publiek
voorwaar als ieder stuk' van waarde alzoo
werd opgevoerd, er zouden wei meer drama's zijn, die gaarne
gezien werden.
Ik weet zeer goed dat niet alle tooneelstukken vatbaar zijn voor
zooveel decoratief en kunst- en vliegwerk, maar waar ik op wijzen
wilde, omdat ik vermeen dat het hoog tijd wordt, is, dat bij
tooneel-direkties zbOwel als bij hetpubliek het wanbegrip met
wortel en tak moet worden uitgeroeid, dat een goed stuk eigenlijk
geen entourage noodig z;)u hebben. Monteer elk dram3. - vooral
een goed drama - z66 smaakvol, z66 rijk als het onderwerp
slechts eenigzins medebrengt, en zeer zeker zal het blijken dat
ook het publiek opkomt als er iets wezenlijk goeds Ie zietl en Ie
hooren is.

.

A. Z.

TOO NEE L K RON 1E K.

Rotterdam, 26 Januari 1876.

Waardt Redacltur.'
Ik behoef u slechts te herinneren dat hier jl. Maandag is opgevoerd het drama van A. S. C. Wall i s der SIu? z dts Hauses
Alba, en u mede te deelen dat de daaropvolgende avond door
het bestuur der afdeeling gewijd was aan een debal over dat
vaderlandsche kunstwerk, om u te doen beseffen dat 't mij deze
keer niet aan stof ontbreekt voor een opstel in uw tijdschrift.
Veeleer zit ik verlegen met den overvloed van gegevens, en n3.uwelijks weet ik waar te beginnell: het stuk zelf - de opvoering
door de Duitsche tooneelisten - de sprcckavonden onzer afdeeling
in 't algemeen - en in 't bijzollder die van gisteren - ziedaar
vier belangrijke punten. Gelukkig is er weder een feuilleton in
de N. R. Courant verschenen, dat mij niet aileen veel mededeelingen bespaart , maar mij zelfs huiverig maakt om over het drama
nog eens en zeer zeker minder keurig en volledig te zeggen wat
daar zoo goed is uiteengezet. Ik bepaal mij du~ tot de spreekavonden en voornamelijk tot dien van gisteren.
Het was een waagstuk - niet het eerste - van onze afdeelillg,
toen zij tegen 't eind van November jl. den leden eell debat
aankondigde over Schi m mels Strue nsee, ill te leiden door
Dr. W. L. van He 1ten. Hoe zulk een bespreking in te
richten tegenover een gehoor van enkele deskundigen, sommige
leeken die het stuk kenden, maar ook velen die het in 't geheel
niet gelezen hadden? De He.er vall He 1ten heeft in weerwil
van allerlei hindemissen - te veel om hier te noemen - door
zijll duchtige kenllis het waagstuk doen gelukken, vooral
in de oogen van hen wien een degelijke inhoud meer waard is
dan bevallige oppervlakkigheid en bij leden en bestuur het verlangen gewekt naar de herhaling van een dusdanig debat.
10
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Gisteren verzamelde zich dan ook ten tweedemale een gelijksoortige kring van dames en heeren j een 70tal ook thans weder
bijeengebracht niet door den ouden sleur of een zekere mode,
die zoo dikwijls Nut s- en andere M a a t s c hap p ij-zalen vult ,
maar door sy'mpathie voor de afdeeling, door belangstelling in
het drama, waarvan de opvoering den vorigen avond door de
meeste aanwezigen was bijgewoond, en tevens door hun goeden
dunk van den spreker, die 't debat zou inleiden den Heer
A. G. van Hamel.
Had Dr. van He I ten in der tijd ons op wetenschappelijke
wijze den bouw, de eischen, het doel van 't treurspel ontvou wd
en de S t rue n see daaraan getoetst, zoo mocht de spreker
van dezen avond die punten als bekend ter zijde laten. Hij
hield dan ook geen voorafgaand betoog over het drama in 't algemeen, maar gaf ons een causerie, helder, duidelijk, keurig
van vorm en, ook naar 't oordeel der oppositie, in' de. hoofdtaken juist. Een causerie weer tt! geven met behoud van de
Iosse bevalligheid, van het vernuft , van de rijke afwisseling van
gelukkige invallen en doordachte opmerkingen, die haar kenmerken zijn en ook thans waren - gij weet, waarde Redacteur ,
dat het ondoenlijk is. Stel u dus tevreden met de mededeeling
der hoofdpunten, die door den Heer van Ram e I en vijf
andere sprekers zijn aangevoerd.
Der StU1'Z der Hauses Alba is slechts in zeer beperkten zin
een historisch drama. Op eigen verzoek , gedrukt door schulden
en fmancieelen nood, verliet A I v a ons land en zette na korte ongenade zijn roemvollen Ioopbaan voort in Filips dienst. E I vir enoch
F r i e d ric h zijn historisch wa:lr. Geen tegenhanger maar een
evenbeeld van A I v a was de Iaatste en een mariage de raison
juist een hoofdmoment in zijn leven. Ook 't karakter van Al va
is nieuw. Belang van K 0 n i n g en K e r k wogen bij hem
minstens even zwaar ais de glans van 't eigen trotsche huis.
Aangenomen echter, dat het een dramatist geoorloofd is zulke
bekende typen in een nieuwen vormom te gieten , blijft de vraag,
hoe dat nieuwe in' elkander zit.
Ret genoemde drietal vertegenwoordigt de h 0 0 f d per son e n
van het stuk. Op 't schitterende huwelijk van E 1 vir e met
Men d 0 z a en op den krijgsroem van F r i e d ric h is voor de
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toekomst de glorie van A I va's Imis gebouwd. Door de liefde van
zijn dochter voor Graaf V i 1m 0 en door de hartstocht van zijn
zoon voor de burgerdochter van Haarlem, dreigt die glorie verijdeld te zullen worden en als A I va, die zij [} eigcn kinieren
niet begrijpt, die van de liefde zegt:
Nicht mehr zufrieden mit der Wirklichkeit,
Schuf sich der Mensch een Phantasiegebild,
U nd malt' es mit den schOnsten Farben aus,
Und Liebe nannt' er die ldylle dann - ,
met onmeedoogende hand hun Phantasiegebiide!l verbrijzelt
en beider geliefdell doodt, dan verloochenen hem zijn kinderen ,
en scheiden vrijwillig uit het leven. Nog een troost blijft hem:
zijn koning alles te zijn; m:lar nauwelijks uitgesproken op de
laatste bladzijde der tragedie, wordt ook deze hem ontnomen: Dies
ist de,. Fal? von Alba's stolzen Hause.
Ziedaar de schets van het treurspel. En nu de uitwerking.
Bij de bewerking schijnt de eenheid van het stuk, het eigentlijke doel, het semper ad eventltJll les/inare, ten eenemale uit
het oog verloren. De a1lloltrette die F r i e d ric h ten val moet
brengen, een ondergeschikt mid del dus, is uitgedijd tot een
eigen drama, zoodat wij in meer dan de eerste helft van het
stuk weinig of niets bemerken van A I va en E I vir e, maar ons
geheel verdiepen in 't gezin van den Haarlemschen burger Steffen s; hct worden t wee tragedies; de eerste: de,. Sturz des
Hauses Steffens, de tweede des Haltses Alba, afgespeelrl na
elkander, de eene te Haarlem, de tweede de Utrecht en
daartusschen als trait d'union de tent van Don F r i e d ric h voor
Haarlem, en de heen en weer reizende pater J<' ran c esc o.
Tevens vormen beide gezinnen een doorloopende parralel en een
antithese, uitgewerkt tot in kleinigheden toe; allereerst de beide
vaders, A I v a en S t e ff ens, die ook in de catastrophe van het
stuk tegenover elkaar staan met hun grieven, met hun leed; dan
Ann e t teen E I vir e beide in verzet tegen de wenschen van
hun vader, beide met een groot beginsel op den bodem des
harten, Annette de vaderlandsliefde, Elvire het vroom geloof, de
eene hartstochtelijk de andere stil, beide echter groot in liefde ell
10·
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Ejden. Verder F ri e d ric h en J 0 han, de zwakke zoons, die
in niets op hun vader gelijken; V i I moen H a I bee k, de
mannen van kracht en ernst en van trouw aan beginselen, beide
ongelukkig in hun liefde.
WeI vormen die tegenstellingen een schoonheid te meer in het
rijke kunstwerk en houden zij de twee deelen der handeling
eenigszins te samen, maar toch blijft de uitbreiding aan een
onderdeel van het stuk gegeven een fout, z66 groot, dat ze de
eenheid van het stuk geheel heeft vemietigd, en bij de opvoering
de meerderheid der toeschouwers in Ann e t teen S t e f fen s
de hoofdpersonen deed zien, zoodat het geheele laatste gedeel~
waarin A I v a op den voorgrond komt, den indruk gaf van een
aanhangsel , welks gemis, mits behoorlijke afronding van den
Siurz des Hattses S t e f fen s, men niet gevoeid zou hebben.
Wat die verkeerde opvatting bovendien zeer sterk in de hand
werkte was dit, dat A I v a niet aan de vereischten van een
tragedie·held voldoet, terwiji S t e f fen s en Ann e t t e dat weI
doen. Mag de held niet feilloos wezen, hij moet toch ODze sympathie verwerven in zijn val. A I v a nu laat ons koel ten einde
toe, wij gevoelen zelfs geen Schadenfreude bij zijn ondergang.
Doch S t e f fen s en vooral Ann e t t e • s vreugde en leed zijn
onze vreugde en ons Ieed. Er waren dus twee Ira~che momenten
in het stuk in plaats van een, en van deze trof ons dal het meest,
hetwelk in 't geheel niet aanwezig moest zijn.
Over de karakters der hoofdpersooen werden tal van opmerkingen
gemaakt en o. a. omtrent Pater F ran c esc 0 de vraag gedaan
of hij in het stuk de Kerk vertegenwoordigde, zooals velen meenden.
De meerderheid was 't er over eens dat zijn bedoelingen en
karakter 't duidelijkst uitkwamen in deze regelen:
1st's Wahrheit? Oder habe ich getra.umt ?
Du sehlugst fOr jeoes Ieere Wort : die Pflicht,
Das HOchste aus, Rang, Reichthum, Ansehn, Liebe
- woorden, die niet den trouwen dienaar der Kerk, maar den
zich zelf zoekenden booswicht teekenen.
Natuurlijk werd ook gewezen op een tal van groote en kleine
onwaarschijnlijkheden die in den loop van het stuk zicJ1 voordoen.
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Hat scheen echter dat deze zich meestal lieten verontschuldigen
met een heroep op de groote meesters, die ook weI eens verzuimden om na te gaan of een Spanjaard wei van zelf in een
geheel onbekende stad een hem onbekend huis kon vinden, wan
zijn taal terstond schijnt verstaan te worden door ,?en maagd,
wier bevalligheden hem boven van de cngenaakbare wallen in
liefde deden ontvlammen j en of een bode, die in een belegerde
stad emstig en uitvoerig gaat onderhandelen over de overgave,
weI terug kan zijn binnen den tijd dat zijn vriend een alleenspraak houdt van 30 regels. Ook de plotselinge liefde van
Ann e t t e v~~r Don F r i e d ric h scheen sommigen niet volstrekt
onmogelijk; men meende echter dat een feit, dat zoo vele en
gewichtige gevolgen na zich sleept, beter gemotiveerd moest zijn,
om bij den toeschouwer den indruk achter te latell, dat alles niet wellicht toevalligerwijze aldus had kunllen -- maar noodzakelijk aldus moesl verloopen. Dien indruk toch moet de toeschouwer ontvangen om niet te twijfelen aan de rechtmatigheid
zijner eigene aandoening bij den tragischen alloop der gebeurtenissen.
Over het geheel deed zich het stuk voor ais een voortbrengsel
van Duitsche dramaturgie, waar uitvoerige mededeeling van persoonIijke gevoelens en meeningen in lange tweespraken, lyrische
ontboezemingen de kracht en den gang van het treurspel ver
minderen in tegenoverstelling van het meer dramatische verloop
van Shakespeare's stukken; cen eigenschap die bij de opvoering
vooral uitkwam, waar in weerwil van talrijke uitlatingen, toch
gebrek aan actie een verllauwde aandacht der toeschouwers ten
gevolge had.
Hoewel ik over de opvoering niet wensch te spreken, wil ik
toch op cen uitlating wijzen. Ais Annette den vloek van haren
vader heeft gehoord, houdt zij een lange, eenigszins lyrische
alleenspraak; Me j. Her r lin g e r speelde de rol z66, dat zij
na den vloek geheel vernietigd ter aarde zonk en elk verder
woord op haar lippen bestierf. Reeft de schrijfster hier het onmogelijke geeischt, of was de opvatting der actrice onjllist?
Liet de ruimte het toe, dan had ik nag gaarne een tal van
punten aangegeven, die bij een nauwkeuriger beschouwing der
verschillende bedrijven ter sprake kwamen, doch ik vrees het
mij vergunde bestek reeds te hebben overschreden en moet u
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dus verzceken, waarde Redaeteur, met deze al te korte en onvolledige sehets van het debat genoegen te nemen.
Dat de sprekers meermalen gelegenheid von den om de rijke
vindingsgave, de sehoone en diepe gedaehten, het spel der hartstoehten, de eeht diehterlijke voorstellingen, den onberispelijken
vorm onder de aandaeht te brengen, behoef ik u niet te zeggen.
De algtmeene indruk was dat wij met een kunstwerk te doen
ha dden, dat te meer be100ft naarmate de leeftijd der auteur
haar ruimer tijd laat om rijke ondervinding op te doen.
Een tweede indruk was dat niets aangenamer is, maar ook
tevens de belangstelling in het Vaderlandseh Tooneel meer bevordert, niets het besef meer verlevendigt van het hooge nut en
't edele genot, die in de behandeling van dramatisehe kunststukken gelegen zijn, dan dergelijke bespreking te midden van
een besehaafd en invloedrijk gehoor.

N.

Amsterdam, Januari 1876.
BE TOESTAND VAN ONS TOONEEL.

II.
Wanneer ik, getrouw aan mijne belofte, mijne beschouwingen
over het gezelschap: Albregt en van Ollefen geef, wil iker
toch eerst op wijzen, dat het mij aUeen te doen is om na te gaan
welke krachten hier of daar, voor de toekomst, aanwezig zijn;
om nu nog uit te maken welk bestaand gezelschap de voorkeur
verdient, heeft weinig praktisch nut.
Over mevrouw de Vries heb ik in mijn vorig opstel reeds een
gunstig oordeel ten beste gegeven. Zij zal waarlijk niet gemakkelijk te remplaceren zijn.
Er is echter eene vrouw aan dezen schouwburg verbonden, die
althans niet minder talent bezit. Helaas! zij heeft niet dezelfde
physieke voordeelen! Ik zag mevrouw Alb reg t - Eng elm an
het laatst als engel in de Geijsbrecht, en betreurde het dat zij zoo
vaak buiten haar emplooi moet treden. Noch in' houding noch
in stem (zij heeft een scherp-geaccentueerd in plaats van een rond,
lyrisch geluid) kan zij een dragelijke tooneel-engel zijn, zelfs niet
wanneer zij Vondels verzen zoo duidelijk, zoo vol waardering
uitspreekt, als zij werkelijk heeft gedaan. Mevrouw Albregt
verdient altijd bewondering, maar zij is aileen bij niet jeugdige
partijen, die een scherpe, geaccentueerdc zeggingskracht vorderen,
hetzij dan meer of minder komiek getint, op hare plaats.
Ik heb in den laatsten tijd mejufvrouw F u c h swat meer leeren
waarderen. Zij zegt zeer goed verzen, en , hoewel zij de beroemde
rei van: "Waar werd oprechter trouw, ., (en niet zonder verdienste)
had voorgedragen, had men beter gedaan ook de rol van Rafael
aan haar te geven. Eene doublure als deze, waar de figuren zoo
weinig dramatisch, zoo lyrisch zich vertoonen, doet geen kwaad.
Is echter mejufvrouw Fuchs waarlijk eene actrice? Kan zij in het
drama of in de komedie, zij het dan ook op den tweeden grond ,
voldoen? Ik heb de gelegenheid gemist dit op te merken.
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Mejufvrouw Evelina Kapper is eene bevallige, vlugge soubrette met een aangenaam stemgeluid.
Mejufvrouw van Dam, die er alIerIiefst uitziet, schijnt de
ingenuite te zijn. Zij kwam mij vroeger, en ook nu in de Geijsbrecht,
zeer, ja haast te zwak van stem voor, maar de biIlijkheid vordert
er op te wijzen, dat ik haar in haar emplooi in lang niet had
gezien, en wie zal eene ingenuite gaan beoordeelen in· een tragedie?
Verzen zeggen toch behoort in den regel minder tot haar emplooi.
Zij schijnt nog zeer jong te zijn, en is in ieder geval ais actrice
niet verwerpelijk, zij het dan ook v~~r kleinere tooneelen.
Ik kan niet instemmen met Iden hoogen lof, die den heer Moo r
door sommigen wordt toegezwaaid. Hij heeft een zeer goed
uiterlijk en een diep en, als hij het niet overdrijft, fraai basgeluid.
Ook beweegt hij zich in den modernen frak beter dan menig
confrater. Hij kan op schijnbaar onverschillige wijze, bijtend,
pikant en ook waarlijk komiek zijn. Gevoel echter bezit hij
nagenoeg niet. Nooit heeft hij mij een enkel oogenblik in het
hart kunnen grijpen. Hij schijnt altijd op qui-vive te zijn om
niet in pathos te vervallen. Nu is er geen grooter vijand vall
valsch pathos dan ik, maar dat altijd met horten en stooten
praten, dat telkens in zich zelf terugkeeren, ten einde zich nooit
met vollen drang aan eigen gevoel over te geven, is somtijds nog
hinderlijker. .Moor is daarr,ij een zoodanige realist, dat het niet
zelden slordigheid wordt. Voor zeer verheven sympathetische
heldenrollen is hij, mijns inziens, ongeschikt. Vraagt men echter:
wie dan wei? dan wil ik liefst die vraag voor het oogenblik nog
onbeantwoord laten, om er misschien later op terug te komen.
A I b reg t staat als komiek zeer hoog. Hij accentneert en
karakteriseert meestal uitmuntend, en, hoewel hij geen stem en
zeUs een nasaal geluid heeft, weet hij veel kleur tc geven aan
de voordracht van coupletten. Het echtpaar Albregt moet voor
Amsterdam niet verloren gaan.
Van Ollefen vat zijn yak met naauwgezetheid op. Zijn orgaan
is echter eentoonig en de gave van karakterisering is niet sterk
bij hem ontwikkeId. Toch kan hij Duttig medewerken. Het komt
mij voor dat hij het best als pere-noble zou voldoeu.
Nog een woord over den jeugdigen akteurSchoonhovendie
hier de marques vervult. Naar den eisch? Dat weet ik niet
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maar hij bezit een goed uiterlijk, zeggingskracht en een gepast
spel. Zoo hij dus nog niet veel zij (iets dat ik niet beoordeelen
kan) is er toch zeker wat van hem te maken
Ik zwijg over het overige personeel. Misschien zijn daar nog
wei krachten onder, maar ik ken ze niet.
Ik wil eindigen met eenige algemeene beschouwingen. naar
aanleiding der opvoering van Geijsbrecht van Aemste/ en Chloris
en Boosje.
Het is moeielijk uit te maken in hoeverre men, bij het opvoeren van oude stukken, ook aan de tradities moet vasthouden.
Voigt men ze volstrekt niet, dan ware het beter radikaal te werk
te gaan, en de stukken zelven niet meer op te voeren. Ik zou
de laatste zijn om dit aan te raden. Overal, in alle landen heeft
men nationale gewrochten, waarvan de rechte waarde slechts kan
geschat worden door het volk, waarvoor ze geschreven zijn. Gothe's
Faust, b. v. is zoo typisch-duitsch, maar tevens in vele opzigten
z66 ondramatisch, dat het een waagstuk lOU zijn, de tragoedie
in eene andere dan de hoogduitsche taal voor het publiek op te
voeren. (Dat ik de letterkundige waarde van het beroemde kunstgewrocht onaangeroerd laat spreekt van zelf.) Geijsbrecht van
Aemstel kan nergens anders dan ten onzent, eigenlijk haast
nergens dan te Amsterdam, worden opgevoerd, maar daar
ook verdient het blijvend te zijn. Bij al het veranderhjke van
den tooneelsmaak is het nog verkwikkend op eenige stabiliteit
te kunnen wijzen, en het is voor ons pl1bliek zeer noodig
er aIle jaren aan herinnerd te worden, dat wij een groot
dichter hebben gehad, die Von d el heette. Daarbij is er een
gedeelte der bevolking, laten wij het de oude lui noemen. die
er heiIligschennis in zouden zien, de Geijsbrecht van de planken
te bannen. Welnu laten wij, bemilJnaars van het tooneel, die
oude getrouwen niet tegen ons innemen, wij hebben ze hoog noodig!
Wil nu de traditie dat na het kersfeest, de Nieuwjaarsdag gevierd en na de Geijsbrecht, Chloris en Roosjc gegeven wordt,
men dient dan ook weI rekening te houden met de traditionele
wijze van opvoer-ing. De grijsaard, die er zijne familje brengt,
moet zich verkneukelen als hij zieh verplaatst gevoelt in den tijd,
toen zijn grootvader hem voor het eerst medenam. WaarIijk de
traditie heeft hare reehten! Beproef het b. v. eens de Barbier

154
de Seville op te voeren met een Basilio zonder huilebalk op het
hoofd! Niet uitsluitend het nieuwe, vooral ook het overbekende
boeit ongeloofelijk.
En tach kan men in het volgen der traditie te ver gaan. Het
komt mij voor dat men aan dat euvel is mank gegaan. Een paar
voorbeelden mogen mijne meening duidelijk maken.
Het is van oudsl:er de gewoonte, om op het einde van het
kerktafew;l, de krijgslieden te doen binnenstroomen, te laten
vechten en moorden. Strikt genomen is dit, met het oog op den
gang van het drama, niet te verdedigen, immers in een volgend
bedrijf wordt haarklein, en in verschillende instancies, alles, en
zelfs zoo volledig dat het niet aanschouwelijk zou voor te stellen
zijn, verhaald wat in het klooster is geschied. Het strijdt dus
tegen aile rt'gelen der dramatiek om eerst te laten zien, wat later
nag eens naauwkeurig wordt vertcld. Moet men het nu echter weg
laten? Zeer zeker niet. Men wil die levendige strijdscene en
het daarop volgend tableau vivant, met den vermoorden Gosewijn,
omringd van Clarisse en de overige nonnen, en den zich boven
allen verheffenden Sparrewouer reus, niet missen. Het publiek zou
het onstuimig eischen, als het weggelaten werd. Is nu echter
daannede bewezen, dat men hoegenaamd geen verbetering aanbrengen mag, en alles precies zoo moet groeperen, als sinds vele
jaren plaats had!
Ja, het ging haarfijn lOoals ik het voor vijf en twintig " dertig
jaren reeds had gezien! Pas heeft Geijsbrecht het tooneel verlaten, of, op de maat van de muzijk vertoont zich, als gold het
een ballet, aan weerszijden van het tooneel, gelijktijdig een
krijgsman. Ze kijken elkander een oogenblik aan, en vliegen op
elkander toe. Klik klak, klik klak, als op de maat slaan de
zwaarden. De beide mannen worden door anderen (dus natuurlijk we~r van we~rszijde) gevolgd, man va or man, klik klak,
klik klak! Gosewijn vliedt naar het altaar, omringd van zijne
nonnen, enz. Is dat goed, is dat natuurlijk, kan dat zoo geschied zijn?
Zie hier hoe ik het mij voorstel. Het krijgsrumoer, reeds
h oorbaar bij de laatste woorden vall Geijsbrecht, neemt toe. N u
scharen zich de kloosterlillgen allen om het altaar ten einde het
zooveel mogelijk te beveiligen, of anders aan. J ezus voeten te

155
sterven. Een klein troepje krijgslieden dringt, gevolgd door een
overmachtigen vijand, en al strijdend retirerende, n'aar het altaar.
Enkele monniken, koorknapen en ook zelfs krijgshaftige nonnen,
ondersteunen hunne vrienden. Een oogenblik van he vigen strijd,
doch het kleine groepje om het altaar is spoedig overmeesterd en
de strijd eindigt in een algemeenen moord. Zoo en niet anders
heeft het, dunkt mij, kunnen plaats hebben.
Nog eelle kleinigheid. De bode komt binnen om zijn prachtig
geversificeerd verhaal te doen. De heer Moor volgde de traditie.
Ook voor dertig jaren trad eensklaps de bode door eene zijdeur
op en sprak, zonder het minst acht te slaan op het hoog gezelschap wat hij vond, geheel als in zich zelven gekeerri:
"Moest ik den bisschop dan zien sterven en de abdisse.
o vader Gosewijn, 0 reine maagd Clarisse!"
Dat is, dunkt mij, niet te verdedigen. Zeer zeker is hij te zeer
vervuld van al de aanschouwde gruwelell om aan groeten zoo
dadelijk te denken, maar hij komt toch Geijsbrecht verhalen wat
hij heeft gezien, en moet hem dus wei degelijk aanzien. Wanneer
nu Geijsbrecht vraagt:
"Hoe is het mogelijk dat gij 't hebt kunnen zien?"
beseft de bode, dat hij, door zijn gevoel overmeesterd, de vormen
niet heeft in acht genomen, en herneemt, zich buigende voor
Badeloch ell Geijsbrecht:
,,'t Was mooglijk.

Gunt ge mij dat ik u daarop dien?"

Men volge nimmer de traditie, waar ze met het gezond verstand
in tegenspraak is!
Wat Chloris en Roosje betreft, is het vooral noodzakelijk om
voortaan eene verstandige keuze te doen, wat te behouden en wat
weg te werpen. Ret is een aardig, nationaal tafereeltje, zonder
eenige intrige, meer niet. Een dergelijk stukje kan, vooral als
het na eene gerekte tragedie komt, aileen voldoen, wanneer het
binnen een goed half uur, hoogstens drie kwartier, afspeelt.
Anderhalf uur is te lang.
A. Z.

Een plan voor de toekomst.
Dezer dagen in Ham e r 1i n g , s Aspasia beschreven vindende hoe
Sophokles zich inspande am, ter gelegenheid der Dionysia, met
zijn Antigone de zegepraal te behalen - kwam de gedachte
bij mij op: zou het niet mogelijk wezen zulk een schrijvers- en
tooneelwedstrijd ook ten onzent in te voeren?
Zou het niet mogelijk zij'l door zulk een wedstrijd het leven
dat in den laatsten tijd op toonee1gebied alhier ontwaakt is, DOg
meer aan te wakkeren? en een kamp in 't leven te roepen,
waarbij schrijver tegenover schrijver en gezelschap tegenover geze1schap staande, door inspanning der beste krachten, als weleer
in Athene, elkander den palm, trachten afhandig te maken?
Zulk een wedstrijd zou dan m. i. op de volgende wijs kunnen
ingericht worden. In den zomer van elk jaar, b. v. tot ultimo
Augustus, worden door de schrijvers die wens eben merle te dingen
hunne (natuurlijk geheel oorspronkelijke) stukken ingezonden bij
eene daartoe benoemde commissie uit het Tooneelverbond. Die
eommissie ontvangt de stukken en stelt zich in aanraking met
de bestuurders der versehil1ende tooneelgezelsehappen, aan ieder
van welke gezelschappen, Of met onderIing overleg Of vij loring
een der ingekomen .stukken wordt toebedeeld. Zijn er te weinig
of te veel stukken en dus, in 't laatste geval, te weinig gezelschappen I dan beslist wederom onderling overleg of loting.
Voor de instudeering wordt de meeste zorg gedragen; ook bier
kan genoemde commissie werkzaam zijn. Een of twee der wintermaanden (naar gelang van 't aantal stukken) worden geheel
voor den wedstrijd afgezonderd. Een derde gedeelte daarvan
wordt besteed aan de opvoering der ingekomen treur-, een gelijke
tijd voor die der tooneel- en blijspelen, wanneer aBe vormen vertegenwoordigd zijn. De bestaande gezelschappen verzamelen zieh
zoo mogeIijk op eene plaats (zoo niet, dan begeeft meergemelde
commissie zich naar de plaats waar ze spelen), elk stuk beleeft
!iefst fwee opvoeringen, en bij het eind van den gestelden termijn
kent de eommissie bij gemotiveerd vonnis aan elken schrijver die
in een der bestaande vormen gezegevierd beeft en aan elk ge-
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zelschap wier uitvoering het meest de volmaaktheid nabij kwam,
eeJlig gedenkteeken of eervoIle vermelding toe.
Dit is, zeer in het kort, het plan dat mij voor den geest
zweefde. De mogelijkheid van uitvoering betwijfel ik niet; voor
ieder ijverig tooneel-bestuurder zal het een prikkel te meer zijn
wanneer hij man tegen man met zijn coIlega's in 't strijdperk
treedt, een prikkel om te wvekeren met de sterke, om aan te
vullen de zwakke zijden van zijn gezelschap; terwijl ik op de
vraag: zal het alntal ingelOnden stukken groot genoeg zijn om,
al ware het slechts op een gebied, eeo wedstrijd te beginnen?
antwoord: les hommes ne manqueltl jamaiJ" aux circonslances / de
alom ontwaakte belangstelling in ons vaderlandsch toooeel staat
ons borg dat er strijders genoeg zullen opstaan. Trouwens, men
zou alsdan een jaar zonder wedstrij d kuonen laten vooroijga an.
Zoo zouden de weken, aan dien wedstrijd besteed, voor aIle
eenigzints ontwikkelden (en lOU hun aantal niet juist daardoor
vermeerderen?) een nationaal feest kunnen worden, nuttiger voor
geest ell lichaam dan de overal afgeschaft wordende kermissen.
Zoo zouden ook gedurende die wekeo de verschillende tooneelbesturen (het meervoud zal vooreerst weI niet verdwijnen) zich
in eivolle zalen kunnen verheugen, zoodat ook uit een geldelijk
oogpunt de instclling vruchten zou dragen. Zoo zou de gewenschte
band tusschen schrijver, tooneelbestuur en Tooneelverbond nauwer
worden aangehaald; en de onschuldige prikkel van het "eermetaal" (die toch, hoe vaak ook belachelij k gemaakt , zich overa!
laat gelden) zou, terwijl olifaoten en andere dikhuidige dieren
van schrik terug deinsden in hunne stallen, ons misschien weer
een stap voorwaarts brengen op den weg die sedert eenige jaren
door zoo velen ijverig wordt bewandeld: de hervorming van het
nederlandsch tooneel.
Zou door een bespreking in dit tijdschrift deze voorslag niet
tot klaarheid kunnen worden gebracht, en Of de ollmogelijkheid,
of de middelell ter bereiking er vall aangewezen?
Rotterdam, Januari 1876.

MR. G. H. BETZ:

Ret plan heeft weI iets dat mij aantrekt; vooral ook in verband met het besluit van het Tooneelverbond om telkeo drie

158
jaren eene medaille beschikbaar te stellen voor den schrijver van
het tooneelstuk in den loop dier drie jaren verscbenen en vertoond, of voor de vertooning geschikt geoordeeld,
waaraan buitengewone verdiensten kunnen worden toegekend.
(Besluit der Alg. Verg. van. 1874.)
Wanneer de leden der Commissie, op wier ad vies de medaille
zal worden uitgereikt, de ingezonden tooneelstukken niet hebben
zien opvoeren, loopen zij gevaar - ook bij al de letterkundige
kennis en smaak, die zij z eke r, en bij al de "Buhnenkenntniss",
die zij m 0 gel ij k bezitten - in het stuk dat zij ter bekrooning
voordragen schromelijk mis te tasten. Dit gevaar nu wordt voorkomen door het plan van den heer Betz, dat tevens een heilzame cOllcurrentie in 't leven roept tusschen de verschillende
tooneelgezelschappen.
Tegen een jaarlijkschen wedstrijd heb ik echter bezwaar; mij
dunkt, dat men om de twee of drie jaren zulk een wedstrijd
organiseerend , dien belangrijker maken en aan de bekrooning
meer waarde geven zal, terwijl de commissie van beoordeeling
dan tevens minder kans loopt van met allerlei prulwerk overstelpt
te worden. De prulpoeten hebben in den regel geen geduld
om 2 of 3 jaar te w2.chten.
Wanneer de eene of andere Afdeeling van het plan van den
heer Betz - dat zeker nog weI voor eenige vercenvoudiging
vatbaar is - een voorstel wil maken, kan de eerstvolgende
Algemeene Vergadering er over beraadslagen.

J.

N. v. H.

BERICHTEN BN MEDEDEELINGEN.
Mevrouw Mar i e See b a c h gceft thans gastvoorstellingen in
verschillende stedcn van Duitschland.
In November en December jongstleden trad zij op in Dresden,
Augsburg en Elbing en zal nu o. a. Reval en Koningsbergen
bezoeken en in het begin van Maart naar Berlijn gaan.
Behalve de Maria Stuart, de Kriemhild in Hebbel's Nibebingen (voorspel en deel I), de Griseldis in Goethe's drama van
dien naam en de SopllOnisbe van Geibel, geeft zij in haar voorstellingen nu Goethe's Stella.
Zij heeft dit drama uit 't stof waarin 't vergeten lag cpgedolven
en de hoofdrol op nieuw gewrocht. Haar word t in de bladen
en vooral in de Augsbllr<f(Cr Allgemeine van 13 Dec. jl. groote
lof toegebracht voor dit nieuw kunstproduct, een parel meer aan
de kroon van deze vrouw, die wij in hare gastvoorstellingen hier
te lande als een diepgevoelende, hoogstedele kunstenaresse hebben
leeren schatten.
Bij den strijd over de aesthetische en zedelijke waard evan
Goethe's Stella als kunstwerk, in zijn geheel, en bij de nieuwe,
onlangs van verschillende zijden opgcworpen hypothesen omtrent
de wordingsgeschiedellis van dit merkwaardig stuk (men zie
o. a. in de Januari-aflevering der Deutsche Rundsc halt bl. 66
een opstel van prof. Wilhelm Scherer) heeft Mevr. Seebach
een gelukkigen greep gedaan door de Stella weder voor de oogen
van het publiek te brengen. Men leert een Drama maar half
kennen uit lezen aileen.
Daarbij komt dat de persoonlijkheid van deze kunstenares geheel geschikt is om deze vrouw met zoo diep gevoel, dit beeld
van zOQ bitter lijden en die figuur in zoo dichterlijk weemoedigen
toon geschilderd met treffende juistheid voortestellen.
Jan. '7 6

J.

Voor eenigen tijd werd door het bestuur van de Duitsche
"Shakespeare-gesellschaft" aan de Pruisische regeering eeo ver-
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zoek gericht tot stichting van eene Tooneelschool. Thans is door
de Ministers van eeredienst en van binnenlandsche zaken, die in
deze zaak groot belang toonen te stellen, geantwoord dat het
plan ernstig wordt onderzo'cht. Men deelt mede dat het leerplan,
ingediend door Prof. Hahnel, stiefzoon van Heinrich Laube, in
hoofdzaak dat is van de Weener "Schauspielschule."
Zou het niet tijd zijn om ook bij ons - waar het particulier
initiatief, krachtiger dan bij onze oostelijk.e naburen, er in slaagde
eene Tooneelschool op te rich ten - voor deze belangrijke stichting den steun der hooge regeering in te roepen? Het dramatisch
kunstonderwijs toch verdient dien steull zeker niet minder dan
het onderwijs in de beeldende kunsten.

PUN TO I CH T J E S.

Aan een "klassiek" tooneelspeler.
Wat zweert gij toch bij de klassieken,
Terwijl g' onklassisch galmt en loeit Gij, vriend,! hebt den Kothurn der Grieken
In polderlaarzen omgeschoeid.

Een beroemd drama.
V66rdat uw stuk het daglicht zag,
Was 't waarlijk reeds beroemd;
't Werd luide door de vlugge Faam
Een meesterstuk genoemd.
Och, had gij 't nooit in 't licht gegeven,
't Waar zeker steeds beroemd gebleven.

]. N. v. H.

Ideen over de opleiding van den tooneelspeler.
(Uittreksel uit een brief aan den Hoofdredacteur.)

. . . . De artist, en voornamelyk de t ooneelspeler, heeft beschaving noodig. Om tot die beschaving te geraken, wordt opleiding vereischt, doch lliet uits'luitend, noch aanvankelyk, opleiding
voor het tooneel, maar algcmcene Bildung. Het tooneelals
"vak" voIgt later. Men wordt op 'n vakschool geen gentleman.
Het uitsluitend opleiden van kinderen tot tooncelspelers, zou ons
ambachtslui leveren, geen artisten. De aanstaande to on eelspeIer moet - gelyk ieder ander die eenmaal aanspraak maken
zaI op beschaving - de heiden leeren kennen uit de gcschiedenis ,
niet uit treurspelen. Hy moet 't leven leeren kennen uit 't Ieven
zelf, uiet uit comMies, bIy- of kluchtspelen. Of-i later in staat
wezen zal de opgedane kunde als artist te gebruiken, hallgt van
talent en ocfening af,

0

ja ... dit is by elk ander yak ook 't

gevaI - maar algemeene beschaving moet v66rgaan .
. Naar myn inzien lOU 'n tooneelschool tepas komen voor 'n
impresario die van plan is 'n kunstn::is met jonge artisten te maken.
Men kan 'n kind van zes jaren leeren oogen verdraaien, zuchten,
kniden, gebedjes opzeggen, liefdesverklaringell doen, cnz. enz.,
maar de kunst heeft andcre eischen. Zy moet opgevangen indrukken, zelf verwer k t en op eige naard igc wys, teruggeven. Ook daartoe is leiding noodig, stu die , "school", zeker!
Maar 't zelf opvangen van indruk moet voorgaan ...
Ret africhten tot iets als artist brengt mechanische poppen
voort. Wie 't meest van die gcleerde houdingen vanbuiten kent,
is de knapste. De ambachtelykheid die hieruit voortvloeit, wordt
eenigermate gestaafd door 't fransche spraakgeuruik. Je ,,fais"
les m::res bavardes, zegt 'n actrice.
lk vraag of niet 'n tooneelschool verkeerde vruchtell dragen
zaI? Your;:! wanneer men de opleidill,g begint op zeer jongen
11
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leeftyd. In myn jeugd moest ik versjes opzeggen. Nog herinner
ik me, hoe geesteloos mechanisch ik den klemtoon wist te leggen
op enkele woorden. Ieder dacht, daardoor verleid, dat ik er
wat van begreep, maar dit was zoo niet. Louter mechanisch!
Een akteur moet niet iemand naspelen (ook al was 't 'n fenix)
h y z elf moet creeeren! Daartoe is juist andere voorbereiding
noodig dan die welke uit vers-opzeggen, standen-aaonemen, enz.
te verkrygen is. Niet de planken moeten bestudeerd worden,
maar de wereld die op de planken zal worden voorgesteld. En
deze "wereld" is volstrekt niet uitsluitend de salonwereld. De
vereischte toon is niet uitsluitend de konversatietoon.
Een advokaat, die niets is dan advokaat, zou 'n slecht advokaat wezen, maar misschien niet geheel onbruikbaar. By
officieren, geqeesheeren, overal is algemeene beschaving zeer gewenscht. (.) Maar den artist is zy onmisbaar. De artist moet
wysgeerig ontwikkeld zyn. Hy moet weten en k'1nncn om z'n
inspiratie, Z'll clans niet in 't ledige te doen grypen.
Er heerscht 'n dwaling omtrent het wei opvatten van de Natuur.
Men meent dat de artist geroepcn is tot nab 0 0 t sen aIleen.
Ik heb hierop gewezen in 't vertoogje over zekere eischen van
de Kunst, dat in den IIIn bundel myner Ideen voorkomt.
Een dergelyke fout van opvatting vind ik in de ~telling dat
men iets moet gezien, bygewoond, ondervonden hebben om het
te beschryven. "Die akteur kan geen gentleman-rol spelen , omdat-i
niet gewoon is zich in deftige gezelschappen te bewegen." Dii:
hoort men dikwyls, en wordt byna overal voor goede mUllt
aangenomen. Maar ik protesteer.
In hoeveel kringen zou dan de artist zich weI moeten bewegen, om proefondervindelyk voor elke rol den gepasten toon
te kennen? Duizend levens zouden niet toereiken om aIle toestanden en personen te leeren kennen, die men van plan was
op 't tooneel aftebeelden.
Maar
is meer.
- Mad. Y. kan de Marquises niet spelen , want ze was nooit in
kringen, waar ...

er

(*) Mijn tegenzin in ,,opleiding vankindsaf" voor 'n bepaald yak • geldt
niet het Tooneel aileen. Ook bijv. kadettenscholcn werken m. i. vcrkcerd.
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- Marquises verkeerden? En gij dan, Kappelman? Zyt gy
dan zoo thuis by graven en prinsen?
Le fait est dat Publiek zelf niet 't minste verst and van aristo kratischen toon heeft, 'n to on die dan ook in de w~rkelyk e
wereld zeer zelden voorkomt. Kappelman zag in z'n jeu,5d 'n
tooneelprins. Die verschyning werd hem (oy mangel aan andere
prinsen in z'n gezelschap) tot type. Daaraan meet-i de prinselykheid af, van alles wat hem later vertooni w)rdt. Mau ...
de fatsoenlyke gezelschappen? Daarover zal-i toch wel kunuen
oordeeleu? Daarin is hy kompetent, expert?
Ei? Ik moet meer van z'n gezelschap wet en voor ik dit
toestem •..
Laat eens 'n 20tal individuen uit den zoogenaamd "fatsoenlyken" stand de revue passeeren, en vraag u af hoeveel daaronder aan de eischen der hier bedoelde "oeschaving" voldoen.
Hoeveel dames kent ge, die... behoorlijk nygen? Die 'n
entree de salOlZ weten te maken? Die 'n visite weten aftebreken? Die - zeldzamer nog - iemand weten te doen opstaan? Die 10 gasten (of al waren 't cr maar 3 of 2) op den
weg weten te helpen om tevreden te zyn met zichzelf ?
En de Heeren! Luister cens na 1r hun societeitpraatjes en hun
spoorweggeklets !
't Is gemakkelyk gezegd: "die tooneelspelers kenncn de salonwereld niet." Kenuen zy die zoo spreken den goedcn toon?
En _., hoe is die toon? We raken hier op 't gebied van konventie, en ieder kringetje matigt zich 't oordeel over 't goede
aan. De pretentien loopen in 't zotte, in 't ploertige.
Is er niet veel kans dat de artistcn in de kringen Waar men
hen zou willen ontbolsteren, in plaats van "Beschaving" modellen
te zien kregen van b e s p 0 tt ely k e pre ten tie 0 poe s c h a·
ving?
En toch: pour savoir que/que c/zose, if jallt l'avoir appris I
Waar moet dan de artist leeren ?
Dit is de vraag niet. De vr aag is: lwe moet-i worden opgeleid, om oDafhankelijk van z'n omgeving, ook die zakeD te
leeren kennen, begrypen, en kunnen, welke hy niet aanschouwt,
De kunsteDaar heeft geen behoefte aaD modellen (dit opgevat
in den gedachtenloop van dew redeneering; ik spreek niet van
IP~
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't afkyken van kleine byzonderheden) hy 1eve r t modellen. Hy
moet niet de per s 00 n voorstellen, die verondersteld wordt ' n
held geweest te ZyD, hy moet de heldhaftigheid zelf vertooneD, uitdrukken ,scheppen. De persoon is maar een stommeknecht diell-i behallgt met z'n profetenmantel.
Al deze beschouwingen leid en tot afkeuring van de tooneelschool. Zoo'n school zou nuttig zyn als afzonderlijke fakultei t
aan 'n akademie. Ja, maar ... na zeer grondige propaedeutische
studieD, misschien zelfs na 'n paar jaar vakstudie, al lag dit yak
ook nog zoo ver van het tooDeel! Zaoals thans de zaken staan ,
zou ik al tevreden zyn met 'n gesjeesd student (die overigens
de vereischte gaven had, natuurlyk!) maar 't ware desideratum
zou wezen dat de toon eelschool bezocht werd door jongelui die,
eerst in algemeene ontwikke1ing en vervolgens in 'n bepaald
vak, 't rede1y k ver gebr acht hadden. D it laatste leert: leeren.
't Geeft meth ode, arr~t, begrip van eenheid in streven. 't Geeft
of kan geven: den ern s t d e r wet ens c hap, want z66
behoort de kUllSt t e worden opgevat. Na z66danige opleiding is
later de tooneelroutine 'n geringe ambachtelyke byzaak.
MULTATULI.

D E TOO NEE L S CH 0 0 L.
(Naar aanleiding van Multatuli's Ideen over de opleiding
van den Toonee1speler.)

"AIs ik ids geschreven heb en dat nalees, is m'n hoofdindruk:
over die zaak zou veel te zeggen zijn" - schrijft Multatu:i
ergens. Een dergelijken indruk moeten zoowel de schrijver zelf
als de lezers ontvangen van ieder beknopt betoog over eell onderwerp zoo vee10mvattend als: de opleidillg van den tooneelspeler,
Wat Multatuli in cell nummer van zijn Idetn zou hebben uit-
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gewerkt, toegelicht, gelllustreerd, zonder nog 't onderwerp uit
te putten - kon uit den aard der zaak in een brief slechts
worden aangestipt.
Voor wie goed leest is het duidelijk dat Multatuli's beschouwingen van algemeene strekking zijn - het schema van een
nieuw hoofdstuk, toe te voegen aan de Duizend en eenige huo/dslukken over Specialiteiten. Ret lager vakonderwijs in 't algemeen
en in 't bijzonder, het leeren tooneelspelen op een school, a I s
lou te re va k s c h 0 0 1, vindt in M. een bestrijder.
Ret zal v,oor hen die van nabij met het onderwijs op onze
Tooneelschool bekend zijn, geen betoog behoeven dat vele opmerkingen van den schrijver van Specialiteiten niet van toepassing
zijn op de school van het Tooneelverbond en dat ook de voorstanders van die school met veel van hetgeen Multatuli schrijft
over de opleiding van den tooneelspe1er, kunnen instemmen.
"Ret africhten van kinderen tot acteurs is verkeerd; algemeene
beschaving moet voorgaan" - aldus Multatuli. En dit zeggende
staat hij niet zoover af van de oprichters der Tooneelschool, als
hij wellicht meent. Men zie slechts het leerplan der school. In
het Ie jaar wordt er onderwijs gegeven in I. Neder!andsch.
2. Fransch, Duitsch en Engclsch. 3. Gcschicdenis en Aardrijkskunde. 4. M ythologie. Dit zijn de 4 eerste nummers van het
leerplan, en eerst als se en 6e komen de mimische en plastische
oefeningen en de oefeningen in het Iezen en voordragen. Ret
t aalonderwijs en het onderwijs in de geschiedenis en in het teekenen worden in het 2e en 3e jaar voortgezet, daarbij komen dan
de geschiedenis van het toonee1 en van de tooneelletterkunde
de techniek van het drama, kunstgeschiedenis en geschiedenis
van het costuum, de hoogere mimiek, enz.
Men ziet, het is hier niet uitsluitend vakonderwijs. De Ieerling van de tooneeischool wordt in staat gesteld om de heIden
te leeren kennen uit de geschiedenis, en niet enkel uit de treur
spelen (1). Maar dat neemt niet weg, dat hij opgeleid wordt
(I) Men
school is.
onderwijs
keeren en

heeft zelfs aan ooze inrichting verweten, dat zij te weinig vak
en ons bevreesd gemaakt, dat de leerlingen, wanneer zij het
op onze school hebben genoten, het tooneel den rug toe zullen
een ander heenkomen zoeken. .
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met het oog op zijne toekomstige bestemming. Ik gevoel met
Multatuli al wat er bekrompens is in een uitsluitend vakonderwijs - maar de weerzin tegen zulk onderwijs mag Diet tot een
ander uiterste vervoeren. Een onderwijs, waarbij h~t bepaalde
kunstvak, de bestemming van den kunstenaar geheel voorbijgezien, en aIleen algemeene beschaving, wijsgeerige ontwikkeling.
beoogd wordt, moge voor den buitengewoon begaafde, den
artist hors It"glle voldoende zijn - v~~r den jongen ofhet meisje
met gewonen dramatischen aanleg, zeker niet.
Behalve een zeker quantum van degelijke algemeene kennis,
de grondslag van aile beschaving, heeft naar mijne overtuiging
de aankomende tooneelspeler van gewonen aanleg nog een andere
voorbereiding noodig. Vooreerst de studie van die bijzondere
vakken als tooneelgeschiedenis, geschiedenis van het costuum,
enz., waarvan de kennis hem onmisbaar is en die hij, eens aan
het tooneel verbonden, niet van meet af zal gaan bestudeeren,
en voorts die practische oe(eningen, die het a. b. c. zijn van het
yak. Die mimische en plastische oefeningen, die oefeningen in
lezen en voordragen zijn voor hem wat de gamma's en vingeroefeningen zijn voor den aankomenden pianist. Hij kan er niet
buiten. Geen beschaving, noch in den zin van wijsgeerige ontwikkeling, noch in dien van vernis (bon ton) kan hier dienst
doen. De volmaaktste saletjonker, wiens entree de chambre in een
salon in losheid en sierlijkheid zjjn weerga zoekt, zal zonder
oefening niet in staat zijn op het tooneel een brief binnen te
brengen, maar er door zijn linksheid den lachtlust opwekken van
hen die hem op het Casino der Residentie bewonderden en benijdden. Die linksheid spruit voort, niet uit gemis aan beschaving, maar uit gemis aan practische oefening.
Het handwerk, "de ambachtelijke bijzaak" waarvan Multatuli
met zekere geringschatting spreekt, kan de kunstenaar nu eenmaal niet ontberen. Hij moet het machtig zijn, maar z66 machtig dat hij er wanneer hij optreedt als vertolker van het kunstwerk
niet meer aan behoeft te denken. Hoe eer hij dus dat handwerk,
die kennis van het bloot mechanische - die kunstjes , als gij wilt,
maar die onmisbare kunstjes - z66 onder den duim heeft, dat
het van zelf gaat, hoe beter. Daarom kan hij het niet lateu
aankomen op de routine, die aan het tooneel zelf te verkrijgen

167
IS.
H e t moe t 1; e t beg i n z ij n van z ij n stu die n
Dan kan hij zich verder geheel aan het intellectueel gedeelte
van zijn kUllstvak gaan wijden, om "zijn indrukken, z elf
ve r w e r k t op eigenaardige wijs terug te geven." Dan eerst
wordt zijn spel vrij en ongedwongen en vindt de bezieling,
gesteund door weten en kennen, ongehinderd haar weg.
Ook ik wil hier slechts aanstippen. De repliek mag niet omvangrijker worden dan het betoog dat ze uitiokte. Bovendien
de quaestie blijft open. Er is nog stof te over voor eell ampel
debat. De zaak is er belangrijk genoeg voor.

J.

N.

VAN HALL.

TOONEELKRONIEK.
Amsterdam, 1 I Februarij 1876.
Waarlijk, thans is het veld op dramatisch gebied ten onzent
niet onvruchtbaar! Op het Leidsc.he plein het drama Uncle Sam

van den begaafden, geestigen Victoricn Sardou, in de A.mstelstraat eell oorspronkelijk drama dat, zonder eelligc overdrijving
furore maakt en de heerlijke Leistungen van de hoogduitsche
toonee1kunstenaresse Clara Ziegler!
Wat het zwaartste is, moet het zwaartste wegen, ik moet dus
alweder, min of meer tegen mijn zin, het oog richtell naar de
Amstelstraat. En passant wil ik echter aanstippen dat de heer
Moor als vertaler eer van zijn werk heeft, en dat het tooneelstuk
aardig wordt gespeeld. De aanmerking, door een der bladen
gemaakt, dat de heer Albregt niet goed gekleed zou zijn, omdat hij er als een traditionele, maar niet als een ware Amerikaan
uitziet, komt mij ongegrond v~~r. Het geheele stuk krielt van
gechargeerde, meer traditioneel· dan ware trekken uit het Amerikaansche volksleven, en de heer Albregt heeft eenvoudig de
traditje, dat is immers in dezen hoogst waarschijnlijk de voorschriften van den auteur, gevolgd.
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Clara Ziegler, prachtige persoonlijkheid, schoone kop, heerlijke
vormen, groote taille, en krachtig, fraai klinkend stemgeluid
met veel nuance, waarlijk men kan hoogst zeldzaam eene actrice
aanschouwen, die van de natuUT zooveel ontvangen heeft! Vooral
voor echt tragische, zeer krachtige partijen, voor Medea bij
voorbeeld, is zij als het ware gegoten. Wat lOU echter dat alles
nog beteekenen, als de opvatting ontbrak. Zij is eene vrouw
van veel talent, speelt hartstochtelijk en is ook in de zachtere,
meer edele passages eene uitmuntende kunstenaresse. Het was
zeer interessant haar in Sappho te zien. Somtijds was de gelijkenis der opvatting van haar en Mevrouw Kleine even opmerkelijk als bij andere momenten het verschil groot was. Fraulein
Ziegler heeft, bij al hare uitstekende gaven, eene groote fout,
en weI dat zij zeer dikwijls vreesselijk schreeuwt. Waarlijk het
is mij meermalen gebleken, dat niet aIleen onze tooneelisten aan
dit euvel mank gaan. Wat gekuischte, fijne opvatting betreft
kan zij het tegen mevrouw Kleine niet uithouden, maar in de
hartstochtelijke tooneelen legt zij een kracht (en ik heb hier natuurlijk nu nitt juist dat schreeuwen op het oog) die mevrouw
Kleine ook in den besten tijd haars levens niet bereiken kon.
Het derde bedrijf is het glanspunt van Fraulein Ziegler, mevrouw
Kleine's glanspunt is het laatste bednjf. Daarin liet zij de duitsche
vrouw, hoewel die ook zeer fraai speelde, verre achter zich.
Wie Clara Ziegler kan gaan zien, moet het niet nalaten.
En nu het reeds lOoveel, zoo dikwijls besproken drama: Maria
van Utrecht, weduwe van Oldenbarneveld, dat zonder eenige overdrijving, door mevrouw Kleme en mevrouw Ellenberger (de laatste
evenzeer als de eersle, het is alsof die vrouwen tegen elkander
wedijveren willen) uitstekend en door haast aIle daarin medewerkende
artisten verdienstelijk wordt opgevoerd. Het is een boeiend werk
van begin tot het eind, en dat bewijzen: de diepe stilte van het
publiek zoowel als de luidruchtige blijken van waardeering alsmede
de groote opkomst, steeds aanwa.5sende naarmate het meer gegeven
wordt De echt nationale types die er in voorkomen: twee prinsen
van Oranje, de weduwe zelve, een predikant, een matroos, een
visscher en visschersvrouw, de verscheidenheid van leeftijden, de
variatie der toestanden, dan eens lachwekkend dan weder boogst
tragisch en aandoenlijk, de geleidelijke gang en niet te vergeten
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de uitmuntende opvoering, ziedaar zoo vele redenen, die ons
waarborgen dat het dr:uua niet zeer spoedig op zolder zal worden
weg geborgen. Ontegenzeggelijk is er dan ook veer talent in en
moet het iedereen genoegen doen te zien, dat zulke degelijke
pogingen om eell waarcll:htifj /list(lyisch drama te leveren (dat wil
zeggen een drama waarvall bijna iedere bijzonderheid uit de geschiedenis is gegrepen, of althans door degeschiedenis wordt gebillijkt) met succes worden bekroond. Toch vroeg ik mijzelven
af, is werkelijk het drama z66 meesterlijk als velen beweren?
Ik heb maar een hoofdbez',vaar tegen het stuk, maar dat is er
een, naar mijne wijze van zien, van veel gewicht. Niettegenstaande de nobele taal· hier en daar, niettegenstaande het goed
volgehouden tragische karakter Ger hoofdperscon, ligt er een waas
van burgerlijkheid over het geheel, dat bij zulk een verheven
onderwerp misschitn minder past. Dat wat veel pla..1.ts gegund
wordt aan de babbelachtige taal van de visschersvrouw is elders
reeds gezegd en zeer waar (ofschoon de schrijver van zijn kant zou
kunnen zeggen, dat hij bij al die sombere kleuren, wat flikkering
behoefde) maar is toch nog niet juist wat ik bedoe!. Dat de taal
hier en daar tot het zeer gemeenzame afdaalt (kapot, naar de
haaien, enz.) is aangevoerd, maar ik vind dat geen vergrijp.
Matrozen mocten spreken als ... matrozcn! Mijne aanmerking
geldt de - v~or het overige waarlijk niet onverdienstelijke charpente van het stuk.
Naar mijne wijze van zien is de schoone stoffe maar op twee
wijzen te behandelen, ten minste als men er eene waarachtige
tragedie, een psychologisch kunstgewrocht van maken wiI. Voor
de handzou liggen om twee hoofdpersonen te maken: Maurits,
het gezag, aan de eene zijde, Maria, de oppositie, aan den anderen
kant. De zoons van Maria worden dan, door hunne fouten, de
tragische oorzaken vall den val der oppositie. Wilt ge nu het
goede beginsel door Maurits laten vertegenwoordigen, de geschieden is geeft er ruimschoots aanleiding toe, want, door middel
van idealisering, kan men van hem de verpersoonlijking maken
der gulden spreuk: Eendracht maakt macht. Het drama zal echter
vermoedelijk boeiender worden, ais Maria de Iichtzijde wordt.
Ook hier kan de geschiedenis ons helpen, want de partij Oldenbameveld, alweder als wij gaan idealiseren, vertegenwoordigt de
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vrijhcid van geweten, en wat is daar niet van te maken! Intusschen, hoe uitlokkend eene dergclijke behandeling ook wezen
zoude, voor een Nederlandsch publiek zou het ongescnikt zijn.
Wat toch zal men doen? Van Maurits een tyran, eene hatelijke
figuur maken? V oorzeker niet, maar doet men nu hetzelfde met
de sympathetische figuur van Maria, dan zal evenzeer ons zedelijk
gevoel daar tegen opkomen.
Dc andere wijze van behandcling zou zijn, om er een famidje
drama van Oldellbarneveld van te makell. De rol die de moeder
speelt tcgenover hare beide, zoo sterk contrasterende zonen;
strijd, hevige strijd tusschell Reinier en Willem, een strijd waarbij
eindelijk, ten nadeele der geheele famielje, Reinier het onderspit
delft, 0 hoe belangwekkend zou dan die figuur van Stoutenberg
hebben kunnen worden, en wat had dat het geheele drama, als
verheven kunstschepping, gereleveerd! Anna, Walburg, van der
Mijle, ook Slatuis, allen hadden me de kunnen werken, om die
toestand hoogst belangrijk te maken. Waarlijk, ik geloof dat
men zoodoende een werk had gekrcgen dat misschim niet zoo
zeer aan allen had voldaan (want velc vrolijke toonce!en zouden dan
wcg moctcn vallen) maar dat uit een zielkundig oogpunt, bepaald
vee! hooger zou staan. Donker heeft er nu eenigermate cen
intrige-drama van gemaakt, en hij houde het mij ten goede, daarvoar staat eigcnlijk het onderwerp te haog.
Intusschell, gaf hij, nu hij eenmaal zooveel beloofde, niet genoeg,
wat hij gaf is reeds vee! en van garden smaak. Dat ik mijne eischcn
hier wat hoag heb gesteld, zlll hij immers niet vaar een belecdigillg
kunllen houden?
A. Z.

DE TOO NEE L CR1 S I 8.
den Haag, 13 Februari '7 6.

Waarde Hecr Hoofdredacleur I
Wc zijn nog altij:! in volle tooneelcrisis, te Rotterdam voor
den Grooten - , te Amsterdam voor den Stadsschouwburg en
voor de" vercenigdc tooneclisten" in van Liers "grand thc,1tre" ,. in
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den Haag voor den Koninklijken Hollandschcn Schouwburg ; 't cind
der crisis is dichter bij dit oogenblik nan haar aanvang. Toch is
de tijd nog niet gekomcn, dat haar gcschiedenis geschrevcn
wordt. Voor hem die die geschiedellis samenstelt zal 't een zeer
belangwekkende en hoogst lcerzamc;! arbeid zijn. Thans kum:en
enkele opmerkingen omtre;]t cenige feiten wcllicht nog haar nut
hebben.
In tooneelzaken is - 't is meer gezegd - niet altijd tweemaal
twee vier. Logica en analogie schijnen op dat gebied zich niet
stceds te huis te gevoelen. Ondervinding en ervaring gcvcn veeltijds niet den sleutel om bij deductie te oordeclcn over dat,
wat op grond van waarneming in het verledenc, behoort te worden
gedaan in het vervolg.
Ik zie daar als een sprekend voorbeeld van dat gemis aan logica
in het Handelsblad van heaen met verbazing het praeadvies vall
de meerderheid van het collegie van B en W. te Amsterdam
in overeenstemming met de gemotiveerdc zienswijze der Amsterdamsche schouwburgcommissie, om de pacht van den schouwburg
over de drie jaren '76/77, 77/78 en 78179 ?lie! te gevell san de
vereeniging het Nederlandsch ·Toolleei. De minderheid intusschen
wenscht met die vereeniging een proef te nemen "omda.t de statutcn Cll samcnstclling van Bestuur alle waarborgen schijnen te
geven dat de bclangen der kunst en deze aileen op den voorgrond
zullen worden gesteld." Die minderheid, mijnheer de Redacteur,
heeft zich geplaatst op het m. i. eenige ware en juiste stand punt
waarop men zich op dit oogenblik, bij de groote tooneelcrisis die
in ons klein landje thans bestaat, behoort te plaatsen.
Geen ander stand punt mag worden ingenomen tegenover de
brandende tooneelvraag van 't oogenblik, wil men bereiken wat
ieder zonder uitzondering, die niet strijdt voor persoonlijke matrieele belangen, of voor bevrediging van persoonlijke eerzucht
of voor handhaving van nu eenmaal verkregen persoonlijk gezagoefening, behoort te wenschen, namelijk: samentrekking van de
goede tooneelkrachten thans onder allerlei zonderling en onvolkomen samengestelde gezelschappen in ons landje verspreid.
Vorming zooveel mogelijk van een dramatisch keurkorps, een
point de mire voor elk talentvol tooneelkunstenaar, een einddoel
eenmaal van zijn streven. Wat elders b. v. in Frankrijk met 't
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tMatre Irallfais en 't Ot/eon, in Duitschland en Oostenrijk met
zijn holtheaters, de Staat of 't hoofd van den staat doet, willen
nu privaten, burgers bij onsdoen.
De vereeniging het Nedetlandsch 'oonee! is stellig geen dee! van
't Nederlandsch tooneelverbond, Zij is er in eigenlijken zin zelfs
geen uitvloeise! van, Maar haar oprichting was zeker en bepaald
een gevolg- van 't bestaan en de werkiTlg van 't tooneelverbond.
Wie kan loochenen dat de belangstclling die OIlS verbond gedurende de vijf jaren van zijn bestaan in het nationaal tooneel heeft
doen ontstaan niet als de sterkste drijfveer den stoot heeft gegeven tot de oprichting van de vereeniging het Nederlandsch toonee!l
Want wat wil die vereeniging? Zij beoogt hetzelfde doel waarnaar 't tooneelverbond streeft: .,verbetering van 't tooneel in Noorden Zuid-Nederland" (art. I onzer wet).
En hoe wil zij v,)or 't oogenblik dat doel bcreiken? Die vraag
moet ik, na 't zonderling besluit van de IS leden - meerderheid
tegenover de 14 leden - minderheid in onze Haagsche afdeelingvergadering van 't tooneelverbond op 12 Januari jl. ') waarbij
die vergaderillg het non liquet uitsprak (ook al cell bewijs van
't nie! 2 X 2
4 in tooneelzaken), met de stukken van de verecniging of zijn bcstuursleden uitgegaan beantwoorden.
Zij wil "met uitsluiting van aIle winst voor zich zelven de
nederlandsche tooneelspeelkunst bevorderell, en de versprcide
tooneelkrachten vereenigcn door het in exploitatie nemen van de
voornaamste schouwburgen in Nederland". ') Zij meent, en heeft
die meening opcnlijk uitgesproken "dat dc hoedanigheid van
directeuren-acteurs maar al te dikwijls die administrative qualiteit
zal moe ten doell heerschen over de aesthetische." J) "Zij
bedoelt niets anders dan de veredeling van dcn volkssmaak ,
de opheffing van den tooneelspelerj" - doch "zij ziet voor

=

J) Zie 't verslag van die verg, ill 't Dagblad van Z, H. en s Gravenhage

dd.

14

Jnn, '76, N°.

II.

z) Adres nan 'tgemeentebestuur van 'sGravenhage dd. 21 Dec. '75, zie

Vader/and 24 Dec. '75, N°. 30 3.
3) Nader adres ann 't gemeente!Jestuur van's Gravenhage, opgenomen in
't Vaderland van 30 Dec. '75, N°, 307, in antwoord op een adres van de

IIH. Valois, Legras c. s., ibid, 28 Dec. 'i5, N°. 305.
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hct oogenblik geen under middel tot bereiking van haar doel
dan het tot eenheid brengen der verspreide krachten. Zij
ziet jntusschen slechts door persoonlijke veeten tusschen eenige
artisten voor het oogenblik ten minste de gewenschte samenvoeging verhinderen." - "Zij heeft om eene mogelijke ineensmelting voor het vervolg voor tcbereiden(ikdispaticer) aallgeboden bij een gunning van den schouwburg te 's Hage
aan haar, dien schouwburg beurtelings uit Rotterdam en Amsterdam
tc doen bespelen." - Zij beweert dat geenerlei bezwaren haar
verzoek aankleeft als waarop de HH. Valois c. s. doelen (namelijk
de vermoeienissen van 't reizen, de rijpere leeftijd van de artisten
door de Vereeniging bijeen te brengen) daar een uitgebreid
en voor twee schouwburgen voldoend gczelschap
h a art end i ens t est a a t (ik di:;patieer weder). Eindelijk wijst
zij er op, dat de vereeniging teregt den naam draagt - niet
van het Rotterdamsche of Amsterdamsche of Haagsche - maar
van het "N e d e r I and s c h too nee I" I).
Oat bespelen beurtelings van uit Amsterdam en Rotterdam
moet doelen op de omstandigheid dat de Vereeniging ook bereid is het gezelschap Valois, Legras c. s. te 's Hage te bten
optreden, zooals verder in 't adres gezegd wordt; want reeds op
2 J anuari '76 schreef de Heer Schimmel, cen van de bestuurders der
Vereeniging 1), dat "men, hoe noode ook, bcsloot voor het oogen"blik zich te bepalen tot Amsterdam en's Hage, waar samen"werking gcen buitengewone uitgaven vorderde; maar men bleef
"toch een samenvoeging van aile krachten als einddoel bescllC'uwen ,
"een einddoel , dat na weinige jaren, als dc ervaring luider dan
"nn zich kon doen hooren, berciktzou kunnen worden." En
verder zegt hij: "De Vereeniging stelt zich a a n van k e I ij k
,,8 I e c h t s tot doel: ee n h e i d t e b r eng e n i n d c a I g e"m e e n e v e r war r i n g , d eve r s nip per i 11 g van
"k r a c h ten t e be s t r ij den, en t e be h 0 u den en t e
"verzamelen wat bestaat. Slaagt hare poging dan zal zij
"verder gaan en het aesthetisch over het industrieel element trachten
"gebied te doen voeren." - Ziedaar dus wat voor 't oogenblik
I) Ibidem 1.1.
2)

In het tijdschrift "het Ncdcrlandsch toonccl" N°, 9,

10 Jan.

'76, hI.

132.
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beoogd wordt. Eindelijk is dan naast 't Toonedverbond uat met
woord, schrift en zedelijken invloed Ons arm hollandsch tooneel heeft
willen helpen en eenigermate· heell geholpen, een vereeniging. verrezen die door dad en , handelingen en vooral geld - die alier
zaken zenuw - in dezelfde richting zal arbeiden. Welnu bat haar
toe tot dien arbeid, "neem met haar een proef." - Schaden zal het der kunst nooit, en slechter zal onze tooneeltoestand
niet worden. Kan azijn verzuren? De algemeene toestand van
onze tooneelgezelschappen thans is: daar, een ofmeer directeurenacteurs, hoogst verdienstelijke kunstenaars met enkele goede, een
menigte middelmatige leden, ginds een familieregering die aIle
vrije ontwikkeling van de leden van 't gezelschap verstikt en belemmert; hier een directie die uitsluitend loerend op de overprikkelde wansmaak van 't vulgus, dien wallsmaak nog meer voedsel
geeft door dat mindere publiek de sterkst gepeperde spijzen voor
te zetten. Geen enkeJ gezelschap op zich zelve heeft de hoofdemplooien behoorlijk bezet, en er is geen enkel gezelschap in NoordNederland op dit oogenblik waar men een of meer der hoofdemplooien Diet ziet vervullen door nieuwelingen, novilii en
!irones die op het tooneel zelf en voor de oogen van den toeschouwer allengs zich oefenen, zich trachten te ontwikkelen,
bezig zijn zich te ,;roulineeren." Daar behoort nu eens een
einde aan te komen, en 't kan. Moet Nederland dan 't eenige
land in de beschaafde wereld zijn waar het publiek is om de
tooneeldirectien en niet de tooneeldirectien om het publiek? Moet
dat publiek niet, al is 't dan nu maar een, maar toch een mid del
aangrijpen waardoor het eindelijk eens een dam opwerpt tegen
die onderlinge veeten en naijver, die aanhoudende zucht om te
verdeelen en daardoor te heerschen, waaraan de ware belangen
van de hollandsche T h a I i a worden opgeofferd. Het is in
de laatste jaren bij ons als 't ware een hebbelijkheid geworden
dat ieder acteur die talent heeft of meent te hebben OOK Directeur
moel worden.
Niemand will eill Schuster sein,
Jedermann ein Dichter.
De olicharigsche zuurdeesem, waarmede ons yolk - dat niet
ongestraft bijna driehonderd jaren onder eell republiek geleefd
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heeft - in a1 zijn stmden doortrokken is en die o. a. onze
wetgevende kr:tcht verbmt, ons 't sleehtste belastingstclsel, en
de sIeehtste reehtelijke organisatie van Europa op d<.!n duur
hardnekkig doet hamlhaven, heeft ons ook een der clIendigste
toestanden van nationaal tooneel bezorgd. Om 't individu wordt
't algemeen belang opgeofferd. Za! men daarmede voortga:lI1? Za!
de Amsterdamsehe gemeenteraad willen medewerken am den
sIeehten al!;ememell toestand in ons land te bestendigen? Een
toestand die ook op de bezetting van den Amsterdamsehen sehouwburg noodzakelijk moel terugwerkell. Zal hij den sehijn op zieh
laden alsof hij meent dat het hunkeren naar gezagoefening voor
tooneeldireetien ell stedelijke tooneelcommissien genoeg is, om de
pogingen, die men, zij dan nog aanvankelijk, wil aanwenden
am in onze ehaotisehe tooneelverwarring orde en rege! te brengen,
te verstikken? - Het stoffe!ijk belang der gemeente moet zoo
noodig tijdeIijk - voor drie jaren - aehterstaan lJij het belang
van het .Nederlalldsch tooneel. Men bedenke eens wat in Frankrijk en Duitschland en Italic de gemeenten offeren aan hun
tooneelen. We moeten de drie jaren die aanstaande zijn voor
Amsterdam, den Haag en zelfs Rotterdam besehouwen ais tijdperk
van overgang, ja wi! mcn als proeftijd, die aan ons tooneel in
het algcmeen heilzaam ka1l werken, want "de hervorming van
ons tooneel kan niet zijn het werk van een dag noeh vall een j:tar I)"
En tot die proef wil en het Nederlandseh publiek en ook de
artistenwereld medewerken, - want ik eonstateer het volgende :
1°, Van de opriehting der Vereeniging tot op dit oogenblik
is niemand tegen de riehting die de Vereelligillg verklaard hecft inteslaan in gedrukte stukken opgekomen, behalve een: Dc verslaggever van' "het tooneel" in de N. Rott.
Courant van 30 Dec. '75 n°. 360. Deze ongenoemde, ma:tr niet
onbekende eu stellig niet onbeminde of door mij niet zeer gewaardeerde eritieus, doet als bezwaar gelden a. ,,'t beheer van
Schouwburgregenten" - doeh hierop rijst de vraag: wat is nu de
Amsterdamsehe Stads-Toolleelcommissic en wat zal de Haagsche
Tooneelcommissie zijn? b. de onbekendheid van 't gezelschap en

I) Mr. van HaH in oil tijdschrift jg. '76 hl. 128.
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den Directcur - - maar wie der aanvragers te 's Hage en te Amsterdam he~ft zijn Tab leatt de Troupe overgelegd, behalve de H.H.
Valois, Legras c. s. in den Haag bij hun adres dd. 27 Dec. 75
ill 't Vaderland van 28 Dec. 75 n°. 305? c. Hij verwacht veel goeds
van Sci/immel, weet van de andere bestuurders niets op tooneelgebied te zeggen, maar ziet in Mr. Banck een tweeden Jan Vos
uit 't graf rijzen om 't regentschap met ,,1Iil volentibus arduum"
over den Amsterdamschen en den Haagschen Schouwburg te
voeren. - Ik laat persoonlijke appreciatii.:n buitcn spel en kan niet
weten, evenmin ais de Rotterdamsche tooneelcritikus of weI, en
zoo ja hoe Mr. Baunk ZAL "regenteren ;" maar weI weet ik en de
criticus kan 't ook weten , dat en te Amsterdam en te 's Hage Stedelijke
Tooneelcommissien bestaan met vrij uitgebreide bevoegdheid en die
op pachter en concessionaris scherp kunnen toezicn bijzonder of
een of meer bestuurders ook den "Jan Vos" spelen. - Ten slotte
voorspelt de criticus zeer optimistisch "dat de crisis schijnt te
"zullen uitloopen op cen samensme1tmg van ongeveer vijf gezel"schappen tot twee of drie; dit zou reeds iets gewonnen zijn en
"misschien v~~r ons tooneel een betere toekomst openen, dan
,,'t monopolie (let weI van den Haag en Amsterdam, niet meer
"toch?) en de protectie (sic) waardoor het Nederlalldscll tooncel
"m. i. verkeerdelijk den bloei der kunst meent te kunnen bevor"deren." Mijn waarde redacteur, hier schiet ik te kort in mijn
verdediging en zal daarom den (zelfden of anderen?) versIaggcver
van "het tooneel" in dezelfde N. Rott. Courant, maar nu van
27 November 1875 nC. 338 mij laten helpen. Daar zegt deze:
"Modelvoorstellingell zijn op elk tooneel in ons land thans een onmo"gelijkheid - wanneer zou ons land toch eindelijk een gezelschap
"rijk worden dat voorstellingen kon geven, die' door 't medespelen
"van aUerlei brekebeenen in de kunst niet gedeeltelijk of geheel
"bedorven worden? - wanneer? Zou 't mogelijk wezen dat met
"September zoo'n gezelschap - een keUIkorps van Nederlandsche
"tooneelspelers - tot stand kwam? [men denke eens aan 't "mo"nopolie en protectie" van straks] . . .. N aar ik hoor zal nogmaals
"een poging daartoe worden gewaagd .... gelden zullen worden
"bijeengebracht om aan. de ledell van 't opterichtcn gezeischap
"een onbezorgd bcstaan en een behoorlijk pensioen te kunnen ver"zekeren." - cnz.
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Waar blijft ook hier weder het 2 X 2 = 4 en de logica? En
waarom wordt 30 Dec. zoo scherp en - sit venia - onheusch
afgekeurd wat op 27 November zoo wordt toegejuicht? Ik waag
de gissing omdat daartusschen ligt de merkwaardige avond van
23 Dec. '75, waarop in de vergadering van de Rotterdamsche
tooneelverbondsafdeeling werd geconstateerd 1°. dat 't bestuur der
Vereeniging te Amsterdam aanvankelijk met 't rotterdamsch tooneelverbondsbestuur in overleg was getreden omtrent de exploitatie te
Rotterdam, dat echter daarvan door de hh. Schimmel c. s. werd
afgezien althans zij niet verder correspondeerden, en de rotterdamsche
heeren nu hun eigen weg waren opgegaan. 2°. dat die heereneen
samensmelting van 't gezelschap Albregt en v. Ollefen met dat
van Legras, v. Zuijlen en Haspels hadden beproefd maar te vergeefs I). ZOO ooit behooren hier de geschriften naar hun flagleekening beoordeeld· te worden en, waarde hoofdredacteur, heb
ik den toekomstigen historicus van de hollandsche tooneelcrisis in
75/6 te veel belangwekkends en leerzaams beloofd? 2°. Uit de tooncelwereld is maar cen stem tegen 'tNederlandsch
looneel opgegaan. Zij kwam van de hh. Valois, Legras c. s. in hun
adres van 27 Dec. 75 (Vaderland 28 Dec. 75 no. 80S). Zij betrofniet
het beginsel, dat lOoals ik heb aangetoond, bij de vereeniging
op den voorgrond treedt, het vereenigen van tooneelkrachten, en dat
aileen thans een punt van debat uitmaakt; maar aileen de reisbezwaren bij 't bespelen van den Haag en van Amsterdam, de rijpere
leeftijd van de loekomslige leden van 't gezelschap der Vereeniging ,
de onmogelijkheid om "doublures" te krijgen, enz. 't Zou mij te ver
leiden indien ik al deze argumenten uit deze "oralio" NIET "pro
Roscio COllloedo" maar, ,.pro domo" wilde gaan we€rleggen om tot
de conclusie te komen, dat zij evenzeer gelden tegenover aile gezelschappen die thans in den bestaanden toestand en in den
eersten tijd in ons land naar Schouwburgen dingen. - Waar
is 't Eldorado in een landje van 3' Is millioen, waaril1 de drie
grootste steden 285,000, 130,000 en 97,000 inwoners telIen,
met beperkt vreemdelingel1-verkeer en nog weI van vreemdelingen die zijn taal niet verstaan, ik vraag: waar is dat Eldorado,
1) Zie 't uitvoerig verslag van die verg. in de N. Rott. Ct. van 24 Dec.
18 75. N°. 355.
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waar thans in den tegenwoordigen economischen toestand der
maatschappij in 't algemeen en van 't toonee! in 't bijzonder, door
tooneelgezelschappen niet behoeft gereisd te worden?
3°. Uit de vuordracht van B. en W. te Amsterdam I) blijkt het
in mijn oog veel afdoend feit, dat van de vijf mededingers met
'I Nederlandsch tooneel a. twee, de Hr. Boas thans tooneeldirecteur en de Hr. v. Lier gewezen toonee1directeur van een nederlandsch
nu van een hoogduitsch gezelschap en een man door kneed in de
praktijk van 't toonee!vak, zich bereid hebben verklaard, om met
de Vereeniging ,,'t Nederlandsch looneef' zich te verstaan"; b. een ,
de Heer Dr. Campbel1, directeur van de fransche opera te 's Hage
dus met de praesumtie van deskundige te zijn, zegt het al1een te
vragen a!s 't Nederlandsch tooneel de concessie niet krijgt en
c. eindelijk, een, de HH. Albregt en v. Ol1efen, zich bereid
verklaren om hun directie a!s dit ter "verwezen!ijking van de
plannen der Vereeniging dienell kan, op te offeren." Nu is het
opmerkelijk, dat terwijl B. en W. op beide adressen, die van A.
en v. O. en die van de Vereeniging aIleen nader de aandacht
vestigen; de meerderheid, op het advies van de tooneelcommissie, aIleen de aanbeveling van de HH. A. en v. O. vermeldt,
niet het oordeel waarom men de Vereeniging even als de andere
vier "minder geschikt" acht. En toch hadden A. en v. O. aileen
subsidiair gevraagd; en behoorde dus in de eerste plaats en
door de tooneelcommissie en ook door de meerderheid in 't dagelijksch bestuur een oordeel gegeven over de aanvrage van
'I Nederlandsch Tooneel.
Wellicht doen de beraadslagingen in den raad over deze zonderlinge omstandigheid licht opgaan.
Ais we nu het bovenstaande samentrekken, dan blijkt dat de
opinie der tooneelcommissie en der meerderheid van B. en W. in
den lande door slechts enke1en wordt gedee1d ; en dat, waar zelfs de
tegenwoordige Amsterdamsche toonee1pachters verklaren eerst dan
te zullen komen, als de plannen der Vereeniging schipbreuk lijden,
niets den Am~terdamschen raad belet met de minderheid e e n pro e f
ten erne n die ten goede kan (ik zeg met opzet niet : zal) komen
I) MedegedeeJd in 't Handelsblad van 13 Februari 1876, N 14066, onder
N°. 73 van de btukken tcr Secretarie van de gcmeente neergelegd.
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aan de 'N ederlandsche kunst, hetzij de Vereeniging alleen Amsterdam, hetzij zij en Amsterdam en den Haag bekomt. En den Haag?
Burgemeester en Wethouders - vreemd genoeg brengt men
hier de gunning van de concessie van den schouwburg, Nederlanc1schen noch Franschen, md in den Raad - schijnen zeer verstandig een afwachtende houding aan te nemen. - Of de hier
bestaande tooneelcommissie reeds haar advies heeft gegeven is
niet stellig bekcnd. In de couloirs hoort men fluisteren dat zij
zou hebben geadviseerd, voor Valois, Legras en Co. Wat hiervan
zij, dit is zeker, dat we hier in den Haag thans zuHen moeten kiezen
tusschen bespeling van uit Rotterdam of van uit Amsterdam. Die
wind zaait zal storm oogsten. De Fransche opera heeft zoolang
ons nationaal tooneel hier overheerscht en gedrukt dat het eindelijk
is c100dgedrukt en de mannen die hier prijs stellen op Hollandsche
dramaturgie in zekeren zin even als' de Flamillganlen moeten strijden tegen de Haagsche franfilLons. Zin om hier de handen
uit de mouw te slaan en vooral om met die handen in de beurs
teo tasten van 't nationaal too nee! , is er niet. We zitten hier als
een dwerg tusschen twee reuzen, Rotterdam en Amsterdam, die,
naijverig als altijd, ook nu krijg voeren.
Toch is ons toonee! het rijkst bcdeeld. Dank de vrijgevigheid
van 't gemeentebestuur dat alles vrij LeschikLaar stelt en de
waarlijk vorstelijke mildheid van onzen kunstLcvorderenden Koning
kan de koninklijke hollandsche schouwburg hier aan voorrleelen
in geld en concessien rekenen op -+- f 20 a f 23000. Wij kunnen ons veroorlooven voor Paris te spelen en ollzen gouden appel
uit te reiken aan de beste.
Die beste is, in de tegenwoordige omstandigheden ook en
voor den Haag en voor het algemeen be!ang der kunst, 't Nederlandsch IOO1lee! __ zelfs al weten we nog niet zeker wal die' vereeniging - laat, wellicht wat te laat voor 't goede doe! opgericht - ons brengen zall). Mislukt echter de concessie te Amsterdam
en wil het Nederlandsch loonee! het met den Haag met of zonder
den grooten Rotterdamschen Schouwburg niet wagen, de aanvraag
I) Onder het afdrukken komt de tijding, dat de concessie in den Haag
aan "het Nederlandsch tooneel" is verlcend.
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Valois, Legras en van Zuylen Haspels, hoewel een vierhoofdige
directie met familievertakkingen onder haar gedirigeerden, behoort op den voorgrond te treden. Van den aanvang af verdiende dit gezelschap Legras, v. Zuylen en Haspels ondanks de gebreken in zijn organisatie de volle sympathie van allen die 't met
't nationaaI tooneel weI meenen. Vol energie hebben zij getoond,
voor zoover dat met hun finantiele krachten mogelijk was, hun
materieel belang niet altijd te doen heerschen over de eischen
der kunst; hun regisseur is de beste die thans in Nederland kan
gevonden worden; - maar.... en zoo is 't mij persoonlijk
gegaan; geen grooter vijand van 't goede dan 't betere. Nu
we kans hebben dat de versnippering van krachten (buiten
't Rotterdamsch reeds aaneengesloten gezelschap) voor cen groot
deel kan ophouden en we een soort van "Mustertruppe" zullen
kunnen krijgen, nu dient men alles te doen om hen te steunen,
die hun geld tot da! hoofddoel beschikbaar stellen.
Men moet van de omstandigheden van 't oogenblik goed gebruik maken.

o nimm die Stunde wahr, eh' sie entschlilpft.
So sehen kommt der Augenblick im Leben,
Der wahrhaft wichtig ist und grosz.
Reeds nu komen de verdienstelijke acteurs U met een glans
in. 't cog verhalen: "ik ben gevraagd door de vereeniging 't Nederlandsch !oonee!." Reeds nu, hoewel 't nog een "embryo" is,
zegt een onzer tooneelkunstenaars en tooneelschrijvers R 0 s i e r
F a ass e n - aan wiens rijp en ervaren oordeel ik zeer veel gewicht
hecht - en nog weI in een stukje, waarin hij voor 't behoud
van een eigen schouwburgexploitatie te 's Gravenhage strijdt ') :
"opdat men mij niet van partijdigheid en belangzucht zou kunnen
"beschuldigen zie ik mij verplicht te melden, dat door aIle aan"vragers van concessie mij voorloopige aanbiedingen zijn gedaan
"en ik persoonlijk mijne sympathie voor de vereeniging het Neder"land6ch toonce! aan niemand verborgen heb," Reeds nu dus, is
zelfs een engagement bij 't Nederla1ldsch !oonee! een, wat ik in
den aanvang zeide, poi1lt de mire, 't cUlminatiepunt waarheen de
I) Dagblad van Z. H. en's Gravenhage 15 Januari '67, N°.
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ware kunstenaar zijn oog geslagen heeft. Zij zal 't nog meer
worden als het bestuur bij de eind-organisatie voor zijn acteurs
en actrices het stelsel va.n deelhebbers (societaires) en gewone leden
(pensionaires) invoert, opdat ieder persoonlijk voor zich zelf belang hebbe bij het gelukken van het gelzeel, en een pensioenfonds
met of zonder cooporatie vormt - kortom: een soort van theatre
fran~ais zonder staatssubsidie m'lar door particuliere geldkracht
in stand te houden, te Amsterdam, met gemeente-concessie zonder lasten en hopen wij eell Koninklijk subsidie te 's Gravenhage.·
Zou die proef mislukken? - We betwijfelen't. - Hopen wij
alleen voor 't oogenblik dat men de Vereeniging die proef laat
nemen. Ligt ze in den zadel, gemeenteraad van Amsterdam
en gemeentebestuur van's Gravenhage! rijdell zal ze wei zelve.
Men overwege goed; want terecht zegt de Hr. Schi'nmel en ik
zeg 't hem na 2) :
"Mislukt deze poging, dan is voor het minst van het geslacht
dat thanris de maatschappij regeert, geen materieele bijstand
van het tooned meer te wachten, en zal dit alleen te steunen
hebben or eigen kracht, cen kracht reeds zoo gering, en t e)kens vermindercnde door steeds toenemende ver·
deeling."
Geloof mij als steeds

t. t.
A. Wm.

I) Tijdschrift "het Neuer!' looneel." jg. 1876. hI. 133.

JACOBSON.

BI LDERDIJ K 0 VERON S TOO NEE L.

In 1865 deelde mij onze grootste antikwaar mee, dat zich in
ons rijksarchief een rapport van Bilderdijk (1808 of 1809) aan
den Koning van Holland bevindt, om "onze taal, die in 't geheel
geen taal is, afteschaffen", en voor goed de taal "waarin hyeens
en schakals janken" en die "aIleen den duivel waard is" intevoeren.
Toen ik vernam, dat dr. De Jager Bilderdijks "V00rlezingen
over de hollandsche taal" zou uitgeven, spoorde ik dien taalgeleerde aan, bij die gelegenheid eindelijk dat rapport ook eens
voor den dag te halen. Dr. de ] ager "meende" echter, dat het
al "gedrukt was." In de Voorlezingen leest men op de tweede
bladzijde: "Wanneer de aanneming van fransche wanbegrippen
ons eindelijk tot zooverre had doen ontaarden, dat wij voor 't
juk eens Napoleons rijp waren, en dit taamlijk zoetsappig aan
konden. nemen, was 't de fransche taal ook, die tot zoo lang
altijd het voertuig van ondeugd bij ons geweest was, die overal
ingedrongen, de onze geheel en al scheen te moeten verstikken,
en in dien rampzaligen toestand heb ik niet gezuimd [verzuimd]
bij de toenmalige hooge regeering een kort verslag in te dienen. "
In 18II luide deze volzin: "Ik heb bij de tegenwoordige Hooge
Regeering een kort ver~lag ingediend van de gronden, waarom
de beoefening van onze vaderlandsche taal. .. van hooger hand,
wie dan ook de oppermacht mocht voeren, aangemoedigd behoorde te worden, vooral in een tijd, waarin haar een vreemde
spraak uit de rechtbanken en Hoven en openbare verrichtingen weg
dringt." Dat klinkt zeker heel anders! Dr. De Jager teekent aan :
"Het bedoelde verslag vindt men Men,gd. en Fragm. bIz. 91 vlgg.
Verg. Gesckiedenis des Vad. XIII. 38." Ik kan ze hier niet
vergelijken, maar wenschte zekerheid omtrend die tegenstrijdige berichten. Op mijn aanvraag heb ik de volgende inlichting ontvangen :

183
"Ik kom van het Rijksarehief en heb daar de stukken gezien waarnaar ik voor eenige dagen gevraagd heb. Zij waren uit de oude
arehieven van het Departement van Binnenlandsehe Zaken
voor den dag gekomen. De Arehivaris mlakt bezwaar ze uit
te leenen; men kan ze bij hem telken dage zien. Ik heb ze
dan ook gezien en wetlieht is dat genoeg om u de overtuiging
te sehenken, dat dit stuk, evenmin is al~ de priesters zijn
"ee qu'un vain peuple pense."
Ik zag dan 10. een brief van den lammen Koning aan zijn
minister van binnen!. zaken wijzende op de slee'He gehalte der
stukken, welke op het nationaal toaneel vertoond werden. Dit
is het nitgangpunt en daar sluit zieh de rest aan.
Bilderdijk I die wellieht toenmaals niet ongeneigd was o:n h~t
Ccnsorschap ove!" of de direetie van het nationaal tooneel op
zieh te nemen, abundeert in den geest van den Koning, smaalt
op al de vertalingen uit het Duitseh en Franseh waaruit toenmaals het repertorium geheel bestond en geeft zijn meening ten
bestc voor verbetering.
Naar mijn gevoelen lOuden die stukken eventueel kunnen
dienen voor de geschiedenis van lUI Nederlalldscll looneel in den
aanvang dezer eeuw."
Daar ben ik het geheel mee eens, en veroorloof mij daarom
belangstellenden, die tot deze taak in staat en er toe geneigd zijn,
door middel van dit tijdsehrift op de bedoelde onuitgegeven
stukken opmerkzaam te maken. Animam salvavi!
V. D. LINDE.

Arnhem, 5 Februari '76.
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Te 's Hertogenbosch is onlangs door de Afdeeling van het
Tooneelverbond een Tooneelvoorstelling georganiseerd, waarvan
de opbrengst strekt ten voordeele van de Tooneelschool.
Wij hebben nog niet vernomen, dat een enkele van de vele
tooneelgezelschappen in ons land op het denkbeeld is gekomen
om iets dergelijks te doen. De tooneelbesturen tell onzent schijnen
nog niet te begrijpen, dat de Tooneelschool hun in de eerste
plaats aangaat en dat zij daarvan het allereerst de vruchten
zullen plukken.
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EEN VERDIENSTELIJK DRAM!. 1)
Een revival van het Italiaansche dolk- en masker-drama schijot
in de lucht te zitten. Hetzelfde jaar dat Betsy Perk's Benvetluto
Cellini zag opvoereo, schonk ons G u i do's Aan de kunst ge1lJijd I
Eeo veertigtal jaren geleden bloeide dat genre, eeo naklank
van Anne Radcliffe's romans en Byron's gedichten, in volle gl~rie,
en waren de bravo's van Venetie, de grafgewelven van Portici,
geheime gangen, verborgen deuren welkome spijs voor lezers
en schouwburgbezoekers. Ofschoon men schrijvers en kunstenaars
geen verwijt mag maken van hun keuze der stof, mag men toch
de vraag stellen, of een richting is aantebevelen, die alleen kans
van slagen heeft waoneer zij bemst op een zeer grondige kennis
van het tijdperk waarin men tracht medeteleven. De schrijver
van een Quentin Durward en Heart 0/ Mid-Lothian, of van een
Ekkehard, een Mary Hollis en Ferdinand Buick moge na jaren
van ingrijpende studie er in geslaagd ziin, ons eeo betrekkelijk
waar beeld van vervlogen tijden voor oogen te tooveren ...•
slechts weinigen van de velen, die zich geroepen waallden, hebben getoond tot de uitverkorenen te behooren S). Vooral wanneer
men niet, of slechts gedurende korten tijd op de plek vertoefd
heeft, waar men zich in den geest wil verplaatsen, zal het gebrek
aan lokale kleur nog sterker uitkomen. De schrijver van een
historischen roman of een historisch drama - ook Aan de Kunst
~ewijd I behoort daartoe, al zijn de narnen rnisschien fictief moet zich in 't verleden even te huis gevoelen als in het
heden; zijn kennis van de zeden en gewoonten, kleederdrachten,
rassenmerken, volkstypen, maatschappelijke rangen en standen
I) G u i d o.

Aan de Kunst ge7Uifd! oorspronkelijk drama. in 5 bedrijven.

Utrecht. J. L. Beijers. 1875.
2) Een genie a.ls Shakespeare, die bij intuitie meer wist dan talenten na
j:lren studie. heb ik op~ettelijk niet vermeld.
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en hun eigenaardige vormen en stijl, moet even nauwkeurig als
uitgebreid zijn.
De nauwgezetheid van Walter Scott's schrijvers-geweten, of
liever zijn juistheid van blik op de eischen zijner kunst was
zoo groot, dat hij bij 't bezoeken van een streek die als achtergrond in een zijner romans of gedichten moest dienen, de
namen opschreef der boomen. planten en mossen aan den bodem
eigen. Dat prijzenswaardig streven naar waarheid oefende een
heilzamen invloed uit op het fictieve gedeelte van zijn werk:
"indien het gebeurd is, kan het niet anders dan z66 gebeurd
zijn ," denkt men teikens bij het lezen zijner werken. De gejaagdheid en overs panning , die onzen tij::i eigen zijn, mogen
velen beletten voor het oogenblik de werken van den "toovenaar
van het no orden" te genieten, hun tijd zal. vertrouwen wij ,
we~rkomen. Zoovecl waars, zooveel schoons, als de werken van
Scott bevatten, is niet vo:>r een paar geslachten bestemd. Wat
men gewoon is te noemen "lokale kleur" ontbreekt gehecl in
Benvenuto Cellini en ten dcele in Guido's drama, dat als letterkundig gewrocht oneindig hooger staat. Guido heeft grondige
studien gemaakt van het Venetiaansche staatswezen en zijn geest
heeft weten doortedringen in de oorzaken van het verval der
machtige republiek. Rier en daar geeft hij zelfs behartigenswaardige wellken ter vergelijking van Nederland m"!t Venetie.
Er zijn een paar tooneelen, die tintelen van waarheid en
leven - vooral het allereerste tooneel; zijn taal is in den
regel dichterlij k en somtijds vol gloed,. en toch laat het geheel onbevredigd en zal men het boek niet licht een tweede maal
wenschen te lezen. De voornaamste oorzaak hiervan is. dat
Guido zijn werk niet besnoeid heeft; hij doet ons te dikwijls
denken aan een welsprekend improvisator. Concentreeren en
typeeren, indien ik mij die twee bastaardwoorden mag veroorloven, zijn hoofdvereischten voor den tooneelschrijver, die zijn
werk ook als leesstof doen winnen. Guido zegt zelf , in een naschrift, van meening te zijn, dat zijn drama. zooals het daar
ligt, niet voor het tooneel geschikt is. Het ve1e goede dat Aan de
Kunst gewijd / bevat doet Ons betreuren dat Guido Iliet met
het oog op het tooneel geschreven heeft: de zelf beperking voorgeschreven door de techniek van het drama zou een heilzamen
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invloed hebben gehad ook op het letterkundig gehalte van zijn
werk. Ha:nerling's Danton und Robespierre, ofsehoon niet bepaaldeJijk ter opvoering gesehreven, zou ongetwijfeld als tooneeIwerk sIagen, indien het door een uitstekend personeel werd ver·
toond; Guido's Aan de Kllnst g-ewijd! heeft te veeI matte en
kleurlooze plaatsen, is te didaktiseh en zondigt te veel tegen de
teehniek, om met vrueht opgevoerd te kunnen worden. Dat
Guido dramatiseh talent bezit, en Ievendigheid in den dialoog
weet te brengen, getuige het eerste tooneel:
Tooneel: het park v66r Palazzo Steeehi; reehts op
den aehtergrond verandah en verliehte zalen. Het
geheel in naehtelijken feesttooi.
Gemaskerde en ong-emaskerde .<:asten op- til nederwandelende in
park en zalen. Daarna LORENZO (ten IJemaskerde spion). L'lter
MICHELE (tweede liemaskerde spion).
LORE~ZO, het park bimzenkomend op een oogenblik dat het
ledig is.
Dat satansehe gespionneer. Het lijkt me niets. Ik ben niet
critiseh genoeg gestemd. Op een feestavond als dezen, moet
men zieh werpen in den stroom, in plaats van speurend hem te
voIgen.
Waarom doet STENIO z'n zaken zelf niet af? 1) . . . .. Aan
z'n oogen hapert het niet en de hand is welIieht rasseher nog
dan 't oog.
Ik wenseh hem naar aIle duivels!
het park binnmtredend.
Zoo - gezeIschap!
Lorenzo naderend en hem opmerkzaam opnemend (ter zijde.)
Ha! een kameraad!.... ecn speurhond .... ouder en wijzer
gewoonte: twee voor een.
Lorenzo op den sthouder kloppend.
Signor, heb ik u niet meer gezien?
MICrfELE,

LORENZO.

Ik heb de eer niet u te kennen.
r) Klinkt dat niet vrcemd nit den manu van een betaald spion?
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MICHELE.
Een van beide: gij kent me of gij kent me niet. In beide
gevallen hebt ge 't mis! Kent ge mij weI, dan, omdat ge
zegt mij niet te kennen; kent ge mij niet, dan, omdat ge beweert dat het eene eer is mij te kennen ... , Ik Signor, woll de
eer weI hebben u niet te kennen.
LORENZO.

Roe. . .. eene beleediging ... , gij zult mij ....
MICHELE.
Zeg me.... is er wat aan de hand? Ik zal van u rapporteren dat ge niet deugt voor het vak. Uw DOg is slecht. Ret
dringt niet door de omwindsels, tot de naakte waarheid. De
groote kunst van het zien is u vreemd, die Ieert, wanneer ge
weI moet zien, en wanneer ge niet zien moogt. '1' is de eerste
der Venetiaansche Kunsten.... Doch tot hare uitoefening wordt
veel vereischt: verstand en Inoed, tegenwoordigheid van geest en
sluwheid.
Gij zult het nimmer leeren LoRENZO: ge zijt een stumpert en
een slecht kameraad op den koop toe ..• (fluisterend) Hoe maakt
BIANCA het? altijd even Iustig ais schoon!
LORENZO.

Zijt gij het MICHELE?
MICHELE.
Vraag niet, maar zie dan toch! •.. Zeg me .•• wat is er aan
de hand?
LoRENZO.

Wat weinig schijnt, doch daarom wellicht veel.beduidt.
gij, spreek zeif.

Maar

MICHELE.
In dienst van den Signore Ma.gnifico, Illustrissime : van den
Staatsbespieder, die in 't groot is wat wij zijn in 't klein; van
Venetie's onzichtlJare hand, rondtastend in het duister en haar
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werk doende, sril.... en geheimzinnig als bij donkeren nacht
het water der Lagunen - of zoo ge den naam wilt - van den
Groot-Wijze STENIO, lid van het machtige tiental en, als men
fiuistert, zelfs van de gevreesde, alomtegenwoordige en almachtige
driemannen.
LORENZO (fluisterend).
Zou STENIO werkelijk lid zijn van de Inquisitie van Staat? ..
Voorzichtig! ... hun geest heeft ooren.
MICHELE.
Geen nood.... STENIO is in den raad.... Maar ter zake
Hebt ge wat onklaars gemerkt tusschen Signora REGINA en den
edelen LUDOVIGO?
LORENZO.
De Madonna brenge haar geluk.
MICHELE.
Die wensch is niet onaardig, in aanmerking genomen, dat ge
waarschijnlijk druk bezig zijt al uw best te doen, om zijne vervulling te beletten.
LORENZO.
Hoe en wat is me niet duidelijk, doch 't schijnt me zeker; iets
is gaande tegen haar. Onder de bloemen schuilt wellicht de adder.
Er waait me een vreemde lucht uit het aloude huis der STECCHI'S
te gemoet. Van het toppunt begiut de val.
En toch wat kai1 tegen haar zijn, als alles v66r haar schijnt.
Om ons heen niets dan rijkdom en macht. En zijn wij hier niet
als genoodden op het schitterende feest der verloving van STECCHI'S
rlochter met den machtigen, rijken LUDOVIGO .....
Hij mag zich gelukkig rekenen ... de bloem van Venetie ....
van gansch Italie!
MICHELE.
Welk een vuur! Haast zou ik den ken , dat ge de gelukkige
plaatsvervanger van LUDOVIGO zoudt hopen te worden.
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LORENZO.

Ell waarom lliet .. " Ben ik niet even goed Venetiaansch edelman, als hij?
MICHELE.

Edelman . . .. Ja . . .. maar welk een! een arme en verachterde
edelman; een ongelukskind van de wijk Sint-Barnabe; een edelman wi en het beter ware, te zijn een hoogst onaanzienlijk, doch
welvarend citadijn. 'T is waar zoo'n heer is onbetamelijk genoeg
om zich met handel en dergelijke af te geven, doch wat beter:
handel, of 't eervolle ambacht van aanbrenger in 't belang van
den Staat? ....
LORENZO.

Of in 't belang van wat anders ... , Wadend door 't slijk moeten wij de ladder bereiken, die naar boven voert.
MICHELE.

Hier is de modder ten minste onder bloemen bedckt.
LORENZO.

Zie . . .. daar zweeft ze voorbij.... welk eene heerlijke gestalte . . .. Febus licht straalt van haar uit .... Spant men haar
strikken, ik zal ze niet helpen leggen..... Te duur is elke
prijs, gewonnen tegen haar.
MICHELE.

Geef mij de hand LORENZO .••• Sluiten wij een verbond ....
alles v66r, niets tegen haar. Keeren wij de roHen om. Worden
we ridders in plaats van bespieders, van belagers beschermers en hare trouwe ridders - (er moet volgens de fabelleer
eens zoo'n ras bestaan hebben).... Het moet u toelachen als
mij . . .. En nu - want kort is het leven eJ.l heerlijk deze nacht genoten ! . " het hart gestemd op de toon van 't feestlijk lied.
Getuimeld in den lachcurlen roes van Venetie's feest: en ons verwarmd aan den gloed harer geniale schoollheid, opdat zij zelve
onwetend ons verbond bezegele.
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Met de uitwerking van Michele's argument "gij kent me of gij
kent me niet" kan men vrede hebben, doch wanneer later Slenio
zich tot tweemaal toe in zulk een bespiegeling verdiept, nl., "hij
beantwoordt die liefde, of hij beantwoordt ze niet." (bl. 20) en
"men doet het of men doet het niet." (bl. 24), ja, wanneer zelfs
Regina, de heldin van het stuk, die als vrouw en nog
weI hartstochtelijk met kunst dweepende vrouw - niet tot de
argumenteerende dieren behoort, zich met geestelijk schaakspel
inlaat '), dan maakt men de opmerking, of Guido niet beter
gedaan zou hebben in de karakters der personen hun drijfveer
tot handelen te leg gen.
Men stelt minder belang in het laboratorium, dan in de voortbrengsels zelf. Zijn de personen goed geteekend, dan zal de
lezer zelf doorgronden hoe en waarom zij handelen. Ik betwijfel
ook, of het tot de Venetiaansche staatkunde behoorde, dat een
der geheimzinnige en machtige Driemannen een spion inwijdt in
de geheimen van zijn politiek beleid, en o. a. tot hem zegt zinspelend op twee andere spionnen die niet langer vertrouwd
kunnen worden en dien men van tijd tot tijd slechts een onbeteekenende zaak op zal dragen: - "Zoo bewijzen zij nog dienst,
en dat juist door hunne onbruikbaarheid. AUeen wanneer men
de mcnschcn niet kent, kunncn ze gevaarlijk zijn. Kent men ze,
dan zijn ze altijd nuttig aan te wenden.'"
In het eerste bedrijf, dat voor een prachtige mise-en-scene vatbaar is, leert men de verhouding tusschen de twee van oudsher
vijandige families, Sleeehi en 'slenio kcnnen. De klove is slechts
schijnbaar gedempt, en Stenio's streven is het huwelijk tusschen
Steeehi's dochter, de kunstlievende Re",ailla, en dcn rijken prins
Ludovigo, wier verlovingsfeest dien avond gevierd wordt, te
verijdelen, en den vetten buit te bemachtigen voor zijn zuster
Aminta, opdat Slenio's geslacht rijze, en dat van Sleethi verzwakl(e. De hoofsche spreektoon van den Venetiaanschen adel
heeft Guido uitstekend weten te vauen, dat vooral uitkomt in
zijn gesprek tusschen Stenio en Mevrouw Sleeehi. 1) Trouwens over 't geheele stuk ligt een zuidelijk waas, ell vooral
1) Gehoorzaam ik dan ..•..• gehoorzaam 'k niet, dan .••.• (bL 55.)
2)

131.

21.
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de - helaas! dikwijls te gerekte en te veel didaktische gesprekken over den aard der kunst en der republiek Venetie
doen vermoeden, dat de schrijver, die zich onder 't pseudoniem "Guido" verbergt, een man van beschaving en van wetenschappelijke en aesthetische ontwikkeling is. Het gehalte van
Aan de Kunst gewijd I kan niet op een lijn gesteld worden met
de vele biIlIlen- en buitenlandsche tooneelwerken, die een twaalf-,
twintigmaal vertoond, en vervolgens voor altijd vergeten worden.
Daarom zouden wij niet~ liever wenschen, dan dat Guido zich
rekenschap trachtte te geven van het drama tisch effect verkregen
in sommige buitenlandsche meesterstukken, b. v. De Lasterschool, .
De Koopman van Venetie en de zooveel luchtiger werken van
Moser en Benedix, en dan eens trachtte een werk te schrijven,
uitsluitend met het oog op het tooneel. Ieder bedrijf, ieder
tooneel moet een kerna.chtig, afgeronrl geheel vormen, iedere
persoon zijn eigen i'tijl en allures hebben. Het laatste is Guido
reeds ditmaal bij enkele personen gelukt. De spionnen en vooral
Barbarigo zijn goed getypeerd; daar is kleur in. Maar wat is
het karakteristiekc verschil tusschen de ontboezemingen van
Prospero, Regina en .... haar voedster Ulrica? I) De laatste,
zoo geheel anders dan de kostelijke nurse van Shakespeare's Juliet,
zweeft dikwijls even hoog in de wolken als haar meesteres en
doet dapper mede in den didaktischen beurtzang over kunst.
Misschien heeft Guido dit ingezien en doet hij haar daarom
ergens mededeelen, dat haar vader en haar man bij hun leven
kUI)stenaar waren: 't was dus geen gewone voedster, de kunst
zat in de familie. Als beoordeelaar kan ik dus een oorzaak voor
Ulrica's verheven bespiegelillgen vinden, en toch bejammeren,
dat Guido in plaats. van haar niet een luimig, oorspronkelijk
yolks-type gekozen heeft: een frissche dronk bronwater bij zooveel nectar en ambrosia als Prospero en Regina ons schenken,
zou zoo opwekkend en gezond prikkelend gewerkt hebben. Ulrica
heeft geen enkele trek gemeen met een voedster als die van
Juliet. Men hoore slechts:
"Ontneem de zon hare "stralen, en ze wekt geen leven meer!
Ontneem den bergstroom zijne wilde vaart, en 't wentelend rad
J) Ik bedoel voomamelijk verschil ill stijl.
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staat stil! Ontneem den fOTschen kunstenaar zijn overmoed, en
verflauwd is hft beeld der scheppende Verbeelding. Ontneem
den man des yolks zijne ruwheid, zijne frissche en krachtige
natuur: en ge hebt cen wezen, dat noch de eigenschappen van
't yolk, >lOch die van den edelman bezit .... een tweeslachtig
onwezen.
Verwijt de ruwe kracht niet aan den man des volks. Deze
aIleen houdt hem staande: ze is hem onmisbaar in den strijd
des levens."
Guido's stijl is over 't geheel genomen zeer schoon, al schuilt
ook menige taalfout en taalzonde onder de rozen zijner welsprekendheid. Zijn proza is dikwijls zoo welluidend, en de gloed
waarmede hij schrijft beheerscht zoo zijn pen, dat hij onbewust rijmlooze verzen voortbrengt. Hij vergunne ons eenige
regels letterlijk neder te schrijven. Prospero tracht zijn beminde
Regina overtehalen met hem naar Holland te vluchten:
"Ik weet een land, waar vrijheid woont en liefde.
Zijn zan gaat op ten trans, nu d'onze neigt tel' kim.
Een krachtig volk verbreekt er zijne ketens,
In heiligen strijd voor V rijheid en voor Recht.
De kunst is er in bloei, grootsch zijn de Iichteffecten ...
Ruim ais het viak der zee, is d'aanblik der Natuur."
Is dit proza?
Zie hier enkele gezegdell van Ulrica, de voedster:
"Gij zijt nog jong en kort is uw verleden. Het mijne is lang,
gelijk m'n toekomst kort.
"Prospero, wees getroost! De toekomst is aan u; de Roem
zal u omstralen! U wacht de schoollste taak, behaald met
't hoogste loon. Het loon dat verder reikt dan d'aarde, des
kunstenaars loon: de Onsterfelijkheid!"
Met geringe wijziging zou men oak die regels proza als zoetvloeiende poezie kunnen ne~rschrijven.
Trouwens wilde ik alles aanwijzen waarin rhythmus schuilt,
deze kritiek zou te uitvoerig worden.
Bijna aile personen in het ~tuk hebben hun dichterJijke oogen-
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blikken. Stecchi zegt zeer welluidend: "Gedempt is de oude klove
en geetrend wat eens de Stenw's en Stecchi's scheidd~."
Lorenzo, de spion: "Te duur is elke prijs, gewonnen tegen
haar." Daarom verwonderde het mij , dat Regina een alleenspraak
declameert uit "Ejigenie in Tauren" (?), die in dichtmaat is geschreven, doch lang niet dichterlijk of wellu:dend genoemd kan
worden. Ik herinner mij niet, of het stuk uit het welbekende
duitsche, of uit een andere " Ejigenie" vertaald is; misschien
is Guido minder zoetvloeiend als vertaler, dan als oorspronkelijk
dichter, en behoeven wij dus onzen wensch niet terug te houden
van in een niet te ver verwijderd tijdperk een schoon stuk in
blank-verse van hem te zullen zien, zoo het kan de stof ontleend
aan onze rijke vaderlandsche geschiedenis. Guido blijkt een man
van studie , goeden smaak en gevoel te zijn, dus iemand dien
het Nederlandsch Tooneel gaarne onder zijn vrienden zou tellen;
iemand, dien Thalia en Melpomene gaarne met bloemen zouden
willen bekrorien. Guido stelt zich hooge eischen en, zoo wij ons
niet zeer vergissen , is hij een vereerder van Shakespeare. De
schouwburgdirecteur Vento in Aan de Kunst gewijd J schijnt mij
toe een herinnering te zijn aan den tooneelspeler in Ramlet. Zijn
spijskaart van verschillende dramatische gerechten is waarschijnlijk
daaraan ontleend. Zulke herinneringen vindt men, helaas! zoo
weinig in onze letteren. Het schijnt dat men hier te lande
Shakespeare maar niet lezen wil. Indien ieder novellist, ieder
dichter, ieder tooneelschrijver, ieder denker ieder man van smaak
of verstand trachtte zich gedurende eenigen tijd in een enkel stuk
van Shakespeare intewerken; in zijn verloren oogenblikken telkens
dat stuk ter hand nam: wat zOu het peil oIlzer verstandclijke
ontwikkeling stijgen!
Vento's opsomming van de verschillende dramatische genres
in dien tijd, en ziJn beschouwingen daarover zullen wij echter
liefst voor zijn rekening laten.
Wij zouden kunnen vragen of in de 16de eeuw "de ouderwetsche
stukken van de Passit: en van de Mysteries, van het leven der
Heiligen en van de Martelaren" opgevoerd werden in Italiii,
tegelijkertijd met "de zuiver romantische stukken" , die Vento lJa
de klassieke noemt en waarvan hij zegt "alles los en zwierig,
de regels naar de maan; hoe krasser hoe mooier! het marmeren
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beeld van zoo even, is nu een bont gekleurde pop geworden."
Slechts ten deele is Vento's schatting juist. Vrij van anachronismen is Guido's werk niet, doch voor zoo ver zij geen storenden
invloed hebben op den ernstigen indruK, dien het stuk moet maken,
vergeven wij die kleine vergrijpen tegen de chronologie gaarne.
Een schooljongen moge zich wijsneuzig verkneukelen, wanneer
hij een dichter op een anachronisme betrapt, de beoordeelaar
van een kunstwerk mag niet· meer doen dan den maker aanraden zooveel mogelijk tegen die vlekjes te waken.
Wanneer Barbarigo sprcekt van den thermometer zijner liefde
vergeven wij dat foutje gaarne. want, al was in de 16de eeuw
dat instrument nog niet uitgevonden, vloekt de vermelding er
van uiet met het peil van beschaving en wetenschap in die dagen.
Wanneer echter midden in een opgewonden tooneel in een
herberg bij Padua, Stecchi vraagt waar zijn dochter, de schoone
kunstlievende Regina zich bevindt, en de hoog-edele Simio
daarop antwoordt:, "Op no. 8, als ik mij niet vergis," zou een
spotvogel in het parterre met billijkheid kunnen uitroepen:" wat
doet de jufvrouw daar ?'. Meer dan eens is een verdienstelijk
stuk gevallen om een enke! gezegde, dat tegen de harmonie
van het geheel vloekte, en daardoor aanleiding gaf tot een koddigen inva!. Zelfs wanneer men in het tijrlperk door Guido geschilderd reeds gewoon was de vertrekken van een herberg door
middel van nummers te onderscheiden, kenteekent de uitdrukking "op no. 8, als ik mij niet vergis" zoo sterk de genummerde en gedassificeerde negentiende-eeuwsche werkelijkheid, vrij
van dolken, "putten," bravo's en geheime deuren , maar ook
ontdaan van bOllte en romaneske kleederdrachtell ell toestanden,
dat een ieder in "no. 8" een anachronisme van verbazende afmetingen zou ontdekken. Ik meen dat in die dagen vertrekken
werden aangeduid met de namen der kleuren of voorstellingen
der tapijtwerken die cr in aanwezig waren. Zelfs wanneer juist
deze gissing een anachronisme moeht zijn, zou zij in Guido's
stuk niet als zoodanig sclzijllcn. Guido wake ook tegcn mededeelingen die e!kander tegenspreken. Op bl. 52 zegt Ulrica:
"Men is 't gewend, dat ge u dikwijls gedurende dagen afzondert.
Padua is verafgelegen: niemand kent u daar ;" terwijl Regina
later den tooneeldirecteur vcrzckert: "Gij kunt cr op rekellen
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dat ik morgen avond te Padua optreed," en Prospero nog eenige
bladzijden verder mededeelt: "Er is haast bij, daarom moet ik
morgen te Padua zijn." De minder juiste opvatting van den
"vrijen wil," en de bespiegelingen daaruit voortvloeiend, willen wij
liefst op rekening van Prospero schrijven.
Wij eindigen dit overzicht met een enkel schoon brokstuk
aan te halen, den lezer verzekerend dat er vele zoo gevonden
worden in Aan de Kunst gewijd! en hem emstig aanradende het
geheele boek le lezen, reden waarom wij ons onthouden hebben
van de mededeeling der verwikkeling.
REGINA.

Noch de kracht, noch de wil, noch de hartstocht maken den
mensch tot. kunstenaar: indien niet iets hoogers in hem leeft.
Zoo gij al uwe kracht uit u zelven put, wat blijft u over, in·
dien zij u ontvaIt? De hartstocht is 't kortstondig vuur, dat
straks zich zelf vernietigt. In toomelooze vaart rukt hij zich los
van aIle banden: de ware kunst wil de beperking. Hij is een
kracht des lichaams: nutteloos of schadelijk, als niet een zedelijke
kracht hem leidt.
Gij ziet den mensch slechts als een lichaam: den geest cijfert gij weg.
PROSPERO.

Wij kennen die verfoeielijke scheiding van lichaam en geest:
de kunstmatige; de bron van menschelijke zwakheid, fictie, dwaling, onnatuur en ellen de.
Zij hebben onze schoone wereld bedorven met die scheiding!
De mensch i s eene eenheid.
Ik zie het lichaam, doch wijs mij den geest! Hij maakt een
onscheidbaar geheel met de geheele verschijning en die verschijning
is het lichaam en niets dan het lichaam. Ze hebben de harmonie
des levens verstoord met hunne scheiding: door het opwekken
van het spook des geestes, dat de wereld niet meer verlaat; en
den krachtigen, natuurIijken mensch verlaagt tot een zwak, en on·
natuurlijk wezen, vervuld met schrik, angst en ontzetting. Ze
hebben de vreugde weggellomen en de smart aileen gelaten.
De middeleeuwen hebben ons bedorven, met hunne onkunde
en bijgeloof, met hun mysticisme, hunne dweepzucht en hUlIae
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bespiegeling. Waar is het edel en harmonisch leven der klassieke Oudheid?... Toen was de mensch eene rustige, onverstoorbare eenheid. In 't schoone lichaam was toen alles schoon,
ook de gedachte. De eenvoud der natuur beheerschte toen het
leven. En 't lichaam was toen iets; het was toen vee I omdat
het a 11 e s was.
Doch w~r gloort op den ouden bodem van Italie, de gloed
van 't oude leven. Wij zijn herboren uit de middelecuwen; het
oude heidendom herleeft: het leeft we~r in de ziel des kunstenaars !
De oude eenheid schenkt hem de oude kraeht; als vroeger sehept
hij 't schoonste op aarde: den mensch, en deze in zijn schoonste
uiting, het liehaam. We~r is er vreugde, hartstocht, kracht I
genot. W~r heeft de kunstenaar een oog voor de natuur; maar
deze ziet hij niet als een tweeslachtig wezen, waarvan de eene
helft in strijd is met de andere, doch als 'n eenheid, aIs het
groote lichaam, dat zijn stoute arm omvat.
REGINA

De natuur is niet. enkel schoon: lichamelijk. In haar leeft ook
het zedelijk schoon. Behalve het lichamelijk ideaal - het eenige
dat gij schijnt te erkennen - bestaat het zedelijk ideaal.
Wanneer 't lichamelijke alles is in de kunst, dan daalt ze
spoedig tot de platte werkelijkheid: of erger, tot het lage en
onedele. En daar in haar niet leeft een hoogere gedachte, zoo
mist ze kracht en vleugels om zich op te heffen uit het slijk.
Het zedelijk ideaal is in de kunst het hoogste: het beeld van
't zedelijk Schoone.
De liefde is het, die den kunstenaar ;naakt !
Want zij aileen huldigt den geest meer dan het lichaam.
De liefde is het, die den kunstenaar maakt !
Want dor en vreugdeloos is de werkelijkheid. Wat is ze anders
dan de school die zelfzucht onder aile vormen leert?
De roeping is 't der kUllst den mensch aan haar te onttrekken.
Niet dalen dus, maar tot ·zich heffen is de plicht der kunst. Zij
moet den mensch veredelen , en verheffen tot de hooge sferen
van het eeuwig Schoone.
En 't is de liefde aileen die dit vermag.
De liefde is het, die den kunstenaar maakt!
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Zij is 't aIleen, die 't ideaal vennag te scheppen: wan t zij
alleen brengt duurzaam voort; zij is de oorzaak van 't geen werd
geschapen, en de eenige drijfveer die tot scheppen leidt.
Zie de natunr!
Gelijk de mensch niet enkel lichaam is, ook geest: zoo de
natuur. Ook haar bezielt een geest: een Geest van liefde en
wijsheid. De Iiefde schiep, de Wijsheid is 't die ordent.
De mensch schept eerst een kunstwerk, als zijn geest zich
vereenzeivigt met dien grooten Geest daarbuiten!
In dien verheven geest, werkzaam in de natuur, vindt de
kunstenaar zijn zedelijk ideaaI, als in hem woont de geest die
de ontmoeting zoekt: de Liefde.
Nu verandert de Nat u u r voor hem van gedaante: zij spreekt
een andere taal tot hem en de beteekenis van het al verheft zich
en wordt anders: .....
Ret kleinste staat niet langer op zich zel[: hij ziet het deel in
't licht en met de kleur van 't groot Geheel. De Eenheid blijft:
doch ze is fiU een bezielde. Het lichaam ziet hij : doch veel meer
den Gee!.t. Er is de Vorm, doch meer nog de Gedachte: en
niet meer a II e s - doel en mid del tevens - is hem 't uiterlijke
schoon .....
Ziet gij dat groot gebouw, de Dom, ginds op de plaats
San-Marco? . . .. Gij vindt hem schoon, cloch schoon a II e e n
met de oogen: i k 't meeste met den geest.
En weet gij wat mij daarin schoon is boven aIles? ..•
Het is 't G e bed d <i. t sma c h ten d s t r e eft n a a r
b 0 v en; het is 't Gel 0 0 f, het is deL i e f de: h e tis d e
Gee s t des m e est e r s die hem s chi e p.
PROSPERO.

Met uw zedelijk schoon en zijne rluistere mysterien ontneemt
gij der kunst hare klaarheid. De christelijke ootmoed en droefgeestigheid zijn strijdig met haar wezen.
Gij wijst mij op de kerk San-Marto. En gij verwijt mij dat
ik haar schoon vind slechts met de oogen. Zoo luister hoe
mijn oog haar ziet!
Schoon is mij het geheel: het groote doek, waarop Natuur,
de groote schilder, voortdurend andere kleuren maalt; voortdu-
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durend dus het werk verstorend, dat eeuwig voortgezet, toch
nimmer wordt voltooid.
Schoon is mij 't licht, de bron des levens en der kleuren:
hetzij de warme lucht de vormen breekt en ze als me~ doet trill en,
of als de koude scherp ze teekent in de lucht; of ook des avonds
bij den gloed der onderga.ande zonne, als elke spits met gouden
vlam te branden schijnt.
Schoon is mij 't licht als 't uit de hoagte vallend met zijne
stralenbundels 't binnenste verdeelt , in strooken licht en schaduw;
als 't speelt op de pilasters, boven ell beneden, en allerwege strij d
voert met de duisternis.
Doch 't schoonst van alles is mij nog de mensch!
Daar licht zij voor den biechtstoel ne~rgebogen. In 't halve
duister , 't donkere beeldhouwwerk. Doch 't volle licht valt op de
edel~ tronie. Ik zie h a a r - want zij is 't ideaal dat steeds
mij zweeft voor de oogen - : ik zie de leliekleur en 't teedere
inkarnaat; de vorm zoo schoon, de hals, z'n ronding, de malsche
arm en 't gouden haar, dat ne.:rgolft op het purperen kleed.
Zij is het schoonste der natuur, de V r 0 u w. Want eene
slechts bestaat er voor den schilder: Zij is 't alleen, voor wie
hij in vervoering is ontstoken, die al zijn werk bezielt, en dus
in al zijn werken leeft.
Doeh liever dan in 't Kerkclijk half-duister, zie ik haar in het
volle licht te midden ner N atuur.
Waut vroolijk laehend is de kunst. Zij wil het lieht, de ruimte.
De vrijheid is haar lief. Zij baadt zieh gaarne in het volle licht
der zon. Zij is zelfbewust, hoogmoedig en zelfstandig als de
Godheid zelve.
De liefde, zegt gij, maakt den kunstenaar! O::>k mij .
Doeh niet de weeke, die haar uiting zoekt in 't Lierdicht :
bleek als 't licht der maan, dat bevend speett op 't zilveren meer ,
De Liefde, als 't Epos, aan de zee gelijk door zonnelieht beschenen; als 't Epos een, doeh ook verseheiden, als het Drama,
waarin beurtelings alle toonen spreken, van 't smeltende gezueht,
tot aall der woe de kreet: een frissehe levensstroom met wisselende
oevers; . . .• een stroom die breed als 't meer hier sehijnbaar rust,
ginds als 't verengde bed zijn water op wil stu wen , zich sneller
spoedt, of, zoo hem weerstand wordt geboden, verwoed zijn
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dijken breekt en overstroomt. De liefde waarin beurtelings alle
toonen spreken ...•.
Barbarigo en Ulrica komen binnen. De eerste in opgewonden
stemming, blijkbaar uit ge/aat en kleeding.
De lezer beoordeele nu zelf deze stelling :
GUIDO'S, Aan de Kunst gewijd I be h 0 0 r t tot de v e rdie n s tel ij k s ted ram a tis c h e g esc h r i f ten, die i n
del a a t s t e jar e n inN e d e r I and v e r s c hen e n z ij n ,
en niet tot de middelmatige werken die de
weelde derven van fouten te kunnen bezitten.

A. C.

LOFFELT.

E EN Z W A K DEB U U T. *)

Schwarzburg-Sondershausen is de naam van een miniatuurlandje
in het romantische Thuringerwald. Daar regeerde in 1840 een
vorst, wiens naam de Almanach de Gotha een ieder, die hero
roocht willen weten, kan leeren. Die potentaat had een broeder
gehad, wiens weduwe en dochter (eenig kind) veelliberaler dachten
dan Seiner Durchlaucht lief was. Deze twee dames nu logeerden
in den zomer van 1840 te Interlaken. In hun hotel had een
roooie, extra sterke en cordate stalknecht de eer, het hart te
veroveren van prinses Guntherine, de straks vermelde nicht van
den vorst van S. S. In dien stalknecht vond het 24jarige meisje
haar ideaal van een man verwezenlijkt; en ze rustte niet, voordat
ze de toestemming van rooeder en oom (de laatste met verbazend
veel moeite) had verkregen tot haar huwelijk, dat echter eerst
na de verheffing van den bruigom tot Zwitsersch kapitein en
Schwarzburgsch baron werd voltrokken. En zoo vestigden zich
Von Jud en zijn vorstelijke gemalin te Bern, waar ze zeer ge·
0) N. D. Doedes: "Een zeldzaam Huwelijk" en .. De Twee Spoken."
Tooneeldichten. (litr. 1876).
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lukkig samen leefden, tot dat, weinige jaren later, Vriend Hein
den stalknecht- kapitein- baron kwam halen.
Deze wonderlijke gcschiedenis, die verleden jaar, bij gelegenheid van het overlijden der prinses, de ronde deed in een aantal
dagbladen, deed bij den heer N. D. Doedes (een Utrechtsch
student?) den lust ontstaan, om zich aan een dramatiseering
daarvan te wagen; en de uitkomst van die poging, met een
kleine klucht als toegift, vinden we in het bock je, in de NOl)t
onder de vorige bladzijde vermeld. De bijvoeging "Tooneeldichten"
vind ik niet vrij van aanmatiging j want het boekje bestaat uit
proza van de nuchterste soort, en de verdichting is er bijna =
nul. Zien we thans, hoe de heer D. de eourant-gegevens heeft
verwerkt!
Het eerste Bedrijf voert ons naar de ruime binnenplaats van
het hotel. Hans lung (zoo noemt de Sehr. den stalknecht,
waarschijnlijk omdat de naam Jud aan mevrouw Van der Kouwen
zou doen denken) Hans lung heeft, even v66r het ophalen van
t gordijn, een kindje gered, dat anders door den koetsier der
prinsesscn Von Schwarzhausen zou zijn overreden. Hij heeft dat
gedaan, door de paarden in 't gebit te grijpen en tot stilstaan
te dwingen, ten koste van een verwonding zijner rechterhand.
Over dit heldenfeit staan de meiden en knechts in het eerste
Tooneel druk te redeneeren. Ais Hans er bij komt, roept een
der knechts hem toe: "De deems branden van ongeduId, om je
eens ferm te zoenen, tot belooning voor je daad". En die kneeht
heeft het bij 't reehte end! Tot zoenen komt het echter niet:
daarvoor is de model·stalkneeht veel te bescheiden! In het 3dc
Tooneel maken we kennis met de dames Von Sehwarzhausen,
die volstrekt niet de prinses willen uithangen, maar, als ordinaire
menschellkinderen, naar het bijna overreden kind informceren.
Van beide krijgt Hans een hand. Op zijn voorspraak, verklaart
de mama, dat ze haar 10mpen koetsier in dienst zal houden,
en vertrekt, met haar dochter, en met Hans, ais gids, naar
de woning, waar het bewuste kind t'huis behoort. Nu nog wat
praatjes van de meiden over de lieve dames S. en den nog
liefveren Hans, en - Bedrijf I is uit.
In N r II bevinden we ons in een salon van 't hotel, waar de
dames S. druk bezig zijn met borduren en praten. Ze herdenken
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met welgevallen hun bezoek bij de moeder van 't bewuste kind.
"En, moeder", - vraagt Clara (zoo heet hier Guntberine) "wat zegt u van onzen geleider?" Elize, de mama, is zeer
met bem ingenomen; waarop Clara sans fafons betuigt, dat
ze "nog nooit zoo'n fier eenvoudig, bescheiden oprecht,
nobel krachtig man" heeft ontmoet.
Aan oprechtbeid ontbreekt bet dat prinsesje waarlijk niet! In den verderen loop
der tweespraak blijkt meer en meer het liberalisme van Elize en
het radicalisme van Clara, wier band gevraagd is door zekeren
V un Eckstein, een gunsteling van "oom Frits", den regeerenden
vorst van S. De man wordt aangediend: hij komt antwoord halen.
Elize laat hem met Clara aileen; en bij krijgt cen geweldige
blauwe scbeen [het rijm is bij ongeluk!J., die de afgcmeten kwast
rijkelijk verdient. Kart na zijn afdruipen komt Hans het geld
terugbrengen, dat Elize hem gestuurd had. Bij ontstentenis van
deze, geeft hij "het pakket" aan de docbter, die hem een roos
aanbiedt, en zegt, dat ze 's anderen daags een bezoek zal
brengen aan zijn vader, die met bem een eind buiten het "dorp"
woont. Dit tooneeltje is wezenlijk niet kwaad. Nauwelijks is Hans
vcrtrokkcn, of Eliza komt terug, en hoort, tot baar groote verbazing,
dat Clara absoluut Hans tot man wil hebben; en het zde Bedrijf eindigt met Elize's verklaring, dat ze cen halfuur bedenktijd vordert.
Ret 3de Bedrijf verplaatst ons naar een laan der promenade.
Daar zit "oom Frits" met Eckstein te praten, en ergert zich over
diens blauwtje, maar stuurt hem weg, als hij Elize en Clara
ziet aankomen. Deze twee kapittclt bij, op een zeer flauwe
manier, over het blauwtje, gaat dan met haar opwandelen ,
en - ckl1lgement de dL("·oratioll. We krijgen een "landweg"
met bet huisje van Hans ,die opkomt met een knecht uit het
hotel. Deze vertclt hem, dat de kamenier der jonge prinses bij
zeker fete a tete "de zoenen heeft hooren klappen·'. Hans maakt
hem uit voor een lasteraar, en jaagt hem weg. Jung Senior
komt uit het huisje, en spreekt met Hans over het verwachte
bezoek der prinses, die op den zoon een diepen indruk blijkt
te hebben gemaakt. Daar komt ze aan! Ze neemt plaats bij
Jung op een bank bezijden de waning; en na onbeduidende, maar in
de gegeven omstandigheden natuurlijke praatjes, gaat Senior het
huis in, onder voorwendsel van vermoeidheid. Nu komt natuur-
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lijk de wederzijdsche liefdesverkIaring. Dit tooneel 1lI0est het
voornaamste van het stuk zijn, maar is zeer zwak.
Het 4de Bedrij f speeJt in dezeIfde kamer als het 2de. Elize disputeert
met haar zwager over Clara's toekomst, totrIat 4eze verschijnt, en ,
na eenig gehaspeI, haar oom bekent, dat ze haar hart heeft weggeschonken aan een man, die haar gelukkig maakt door zijn
Iiefde. Oom vreest voor een erge mesalliance; en als Clara, soms
door EIize bijgestaau, hierover druk aan 't kibbelen is, komt
Hans (volgens afspraak met Clara) binnen. Ze presentcert hem,
ais haar verloofde, aan haar oom, die bijna een beroerte krijgt,
en met den uitroep ,,'t Is te erg!" wegloopt. Zoo maakt de Schr,
er zich van af! En toch was het zoo'n dankbaar onderwerp voor
dramatische behalldeling! Elize is weI wat gepikeerd over Clara's
wat al te groote zelfs.tandigheid; maar ze dmait gauw bij; en
er wordt afgesproken, dat het jonge paar 's anderen daags gearmd op de promenade zal verschijnen, Met Elize's betuigillg,
dat ze Hans "reeds half ell hatf" als haar zoon beschouwt, eindigt
het 4de Bedrijf.
Zou men 't gelooven? N u komen er nog twte bedrijven! Maar
die zijn cian ook extra onbeduidend. Er zijn, daar het 3de en
het sde Bedrijf dub bel zijn, feitelijk acht Bedrijven; maar die
zijn met hun achten niet grooter dan menig stuk in twee Actes.
Die gedurige scherm-op-en-neer-haling is een der vele redenen,
waarom ik "Een zeldzaam huwelijk" ongeschikt acht voor opvoering. Bedrijf V, Afd. I, speelt op de plaats van Bedr. I, en
bevat niets dan praatjes der meiden met elkaar en met Rans,
die o.a. vertelt, dat hij zijn dienst bij "den baas" heeft neergeJegd. Afd. II brengt ons weer bij het huisje der Jungs, waar
Clara en Hans,' die de ontworpen wandeling hebben volbracht,
Elize's komst willen afwachten. Ze hebben Eckstein ontmoet,
die "een beleediging tegen hen gesist heeft." Hans had hem te
lijf gewild, maar zich door Clara laten weerhouden, De rest
van dit bedrijf is te flauw urn er van te gewagen. De 6de Acte
verplaatst ons weer naar de kamer der 2de, en doet ons Clara
in bruidskostuum bewonderen, Nauwelijks is de bruigom verschenen, of "een deputaatsie van den Gemeenteraad" komt hem
een kapiteinsbrevet brengen; en nauwlijks zijn de heeren weg, of
cell Adjudant van Oom Frits overhandigt hem "een adelsdiploma,"
13·
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dat hij, aileen omdat Clara er op aandringt, accepteert. De Adjudant vertrekt; Hans en Clara zeggen, dat ze met Elize samen
"een model-huisgezin" hopen te worden; en het stuk is uit.
De hoofdverdienste van "Een zeldzaam l,uwelijk" is de losheid
van den dialoog. Voorts ontbreekt het niet aan pikante situaties,
waarvan echter lang niet genoeg partij getrokken is. Alles verraadt een ongeoefende hand en gebrek aan ernstige studie. Vooral
het psychologisch gedeelte, dat bij dit onderwerp de hoofdzaak
had moeten zijn, is zeer oppervlakkig.
En nu het nastukje! De dialoog is niet onverdienstelijk, maar
de kuiperij - om met Multatuli te spreken - afgezaagd en laf.
Een Utrechtsch sturlent klaagt zijn huisbaas, dat hij niet slapen
kan van de ratten boven zijn hoofd, en verlangt, da\: de zoidervloer op die hoogte worde open gebroken, ten fine van onderzoek.
De huisbaas belooft dat, maar vreest, dat de levenmakers geen
ratten zijn, maar spoken. Ais hij er beneden met zijn vrouwen
een buurman over spreekt, raadt de laatste hem, met een paar
kennissen tegen rniddernacht naar zolder te gaan, met twee kaarsjes: dan zou 't spook een daarvan wegnemen, en nooit weerOrnkomen. De huisbaas besluit daartoe, en vraagt "meneer boven"
om aan de nachtelijke historic mee te doen. Meneer bedankt;
want hij wil zelf voor spook spelen. De huisbaas gaat met twee
buren, kort v66r middernacht, naar zolder, met twee kaarsjes.
Klokke twaalf, komen onze student en een zijner vrienden van achter
kisten te voorschijn, in het traditioneele spokenpak. Natuurlijk
gaan dc drie kaarsmannen gillend op den loop, en kijkt de huisbaas, den volgenden morgen, op zijn neus, als hij de waarheid
verneemt. - Aan deze il1trigue heeft de Schr. vruchteloos getracht meer belang bij te zetten door veleriei redenatie over
bijgeloof, ongeloof, etcetera.
Ais de heer D., zooals ik vermoed, nog zeer jong is, kan hij
later op tooneelgebied misschien wei wat goeds leveren, mits hij
dan veel beter dan bij deze twee stukjes het "nunum prematur in
annum" in acht neme.
Den Haag 8 Ma:nt 1876.

L. W.

VAN DEVENTER.

TOONE ELKRONIEK
Gent, den
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Fcbruari 1876.

jJfijnheer de Redacleur!
Het Nederlandsch Tooneel te Gent staat dit jaar andermaal
onder het btstuur van den heer G. Fauconnier. De troep heeft
eenige wijzigingen ondergaan door het engageeren van Mevr.
Huart-Bachel, Mejuffers Fuchs en Z. Fauconnier, de heeren
Huart en Barger en door het aftreden van mevr. Apers en den heer
Lejour. Deze twee artisten zijn tegenwoordig aan den Nederlandschen
schouwburg van Brussel verbonden.
Een twintigtal oorspronkelijke stukken werden tot nu toe opgevoerd, waaronder voorkomen vier tooneelwerkell die in prijskampen bekroond werden, namelijk Vriend Kobus, (2 bedrijver.)
Typen (3 bedrijven) Albert en Valentina (2 bedrijven) ell De
Kltinzoon (een bedrijf.)
Over eene dezer vruchten welke de toolleelprijskampen ons in
den laatsten tijd opleverden, wil ik u thans spreken.
De Kleinzoon door A. F. J. Reiger (van Amsterdam) werd
met den eersten prijs bekroond in den Internationalen wedstrijd
te Antwerpen door het Prcvinciaal Leescomiteit in 1874 uitgeschreven.
In korte woorden den inhoud van dit tooneelspel.
Frits, die bij zijne oude blinde grootmoeder mevrouw van Eikenstein werd groat gebracht en tot nu toe aI het geluk zijner weldoellster uitmaakte, heeft zich door eenen slechten vriend van
den goeden weg dien hij altijd bewandelde, laten afbrengen: hij
heeft gespeeld en verloren; DOg erger, hij nam eene ma!tresse,
eene danseres, en hij maakte schulden bij den juweelier Bromstein am haar geschenken te doen. Zijn verleider, Erik, bezit
van hem twee schuldbekentenissen ieder van 500 gulden, en hij
wi! betaald worden. Hij geeft den radeloozen Frits nag uitstel tot
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"van avond". Ook Bromstein wil niet langer wachten ell, op
aanhitsing van Erik, doet hij Frits in het dagbIad "manen". Frits
wacht geld van eene erfenis, maar het komt niet .....
Ret ouis dat mevrouw Van Eikenstein sedert 60 jaren bewoont,
en waar zij alle plaatsen zonder geleider vinden kan, staat verkocht te word'!n. Zij wenscht, dat dit huis haar eigendom worde.
Ret geld tot dien koop bestemd, heeft ze in eene secretaire
gesloten. Ret zijn bankbriefjes, die zij 'met eene speld heeft g'eteekend, zoodat zij die op het gevoel kan herkennen. "Oude
menschen hebben somtijds grillen en zijn soms als kinderen
onvoorzichtig." Dat is althans de meening van de gezelschapjuffer der oude dame, de trollwe Marie, die dit alles aan den
kleinzoon vertelt, na hem eerst voor zijnen slechten vriend
gewaarschuwd te hebben. Frits zoekt de vriendschap van Erik
niet. Deze voIgt den kleinzoon als zijn schaduw en waarIijk daar
is hij weer! Hij heeft aUes. afgeluisterd. . .• Als hij van avond
niet betaald is, zal Grootmoeder alles weten... Rij is erger dan
een beul voor den armen Frits. "Uw angst doet mij waarlijk
medelijden met u hebben. Ik weet een mid del. ., - Spreek! ...
"Welnu, volg slechts de richting van mijn vinger." Rij wijst
hem de secretaire. - lk stelen? Nooit! .- "Het is maarleenell;
als uw erfdeel komt, legt gij het geld in de plaats." - Nooit,
nooit! - "Denk aan van avond" - en hij vertrekt.
Wat zal Frits doen? Zijne grootmoeder zal weten, dat haar
kleinzoon een speIer en een vrouwenlooper is ... Zij zal van smart
sterven, zij die zoo fier op hem is en hem steeds zoo rein en
zoo goed geloofde. Neen! de teerling is geworpen. Zij mag dat
niet weten en hij st~elt! In zijn haast laat hij zijne portefeuiUe
in de secretaire liggen. Die portefeuille kan de grootmoeder herkennen aan de naamletters die er op geborduurd zijn. Op het
oogenblik dat Frits wegvlucht, strompelt de oude blinde de kamer
binnen. Zij krijgt weldra de overtuiging dat zij best olen weni.
Door wien? Zij vindt in de secretaire de portefeuille van haren
kleinzoon! Op dit oogenblik worden de dames Hille aangemeld.
Die ellendige oude jonge dochters, die de chronique scandaleuse
der heele stad kennen, folteren de arme grootmoeder door hunne
bewimpelde kwaadsprekerij op de rekening van eenen "twintigjarigen jongeling," die eell schijnheilige is, zijne grootmoeder
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zoovee1 verdriet zal aandoen, enz.; kortom zij zeggen aUes wat
zij van Frits weten, hetgeen niet weinig is, want zij wonen bij
I3rornstein, die den jongeling liet manen. Mevrouw Van Eikenstein kent nu de schrikkelijke waarheid. - Frits heeft alles betaald, hij is nu van Erik af. De grootmoeder wil onderzoeken
hoe slecht haar kleinzoon is. "Geleid rnij Yoor het portret van
uw vader. Ik wil zien of zijn bee1d nog goed in rnijn geheugen
is gegrift. Beschrijf hem mij eens." Met angstig kloppend hart
gehoorzaamt Frits. - Zijn hoog voorhoofd (zegt hij) wordt beschaduwd door donker bruine !okken .... Groote blauwe oogen "Eerlijke oagen" , onderbreekt de grootmoeder; "gij h ebt ook groote
eerlijke oogen, niet waar? Gij antwoordt niet ?" - Zou grootmoeder weten!... "Welnu ?" - Ja, antwoordt eindelijk Frits
met een krop in de keel., •. "Dus gij liebt eerlijke oogen?" In Godsnaam dan, ja, eerlijke oogen! - "Dus gij hebt een hart
eerlijk als goud, al uwe handc1ingen behoeven het daglicht niet
te schuwen? uw karakt<::r is eerlijk en oprecht? U we rechterhand
nam nimmer hetgeen u niet toekwam? Gel ukkig zij die zoo'n
kleinzoon heeft van wien men nimmer verdriet ondervilldt r" En
zij strompe1t naar de secreta ire en neemt de portefeuille. - "Ellendc1ing, ge zijt een dief! Daar is uw getuige! Ge hebt den naam
dien ge draagt, onteerd, Weg va.n hier !" - Frits smeckt dat zijne
grootmoeder hem aanhooren wil. - Het was liefde voor u die
mij die daad deed bedrijven, Erik heeft mij verleid! "Alles
leugen! weg van hier !" Zoo wil de grootmoeder naar hem niet
luisteren en Frits gaat heen met de wanhoop in het hart.
Ret huis is verkocht en is nu voor 19000 gulden het eigendom der oude blinde geworden; maar zij zal het niet behouden;
't geld dat zij voor dien koop ter zijde had gelegd, is weg. "Ga
tot den laatsten bieder naast rnij en zeg hem, dat hij het huis
kan nernen" zoo spreekt zij tot den notaris. Die laatste bieder
is een jood zonder deugd of eergevoel; natuurlijk is hij met dien
schielijken ommekeer der zaken zeer in zijnen schik. Ondertusschen is het geld van Frits gekomen. Zal hij zijne grootmoeder
op de straat laten zetten? Neen! Zooveel het nog in zijne macht
is, zal hij zijne misdaad herstellen. Hij koopt den jood het huis
voor 55000 gulden af. Mevrouw van Eikenstein heeft alles gehoard en zij laat hem de opofferillg van heel zijn vermogen doen.
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Dit zal zijne straf ziJn. Daar zij I1U overtuigd is van de op·
rechtheid zijns berouws, schenkt zij hem vcrgiffenis: aUes zal ver·
geten worden en liefde moge spoedig het graf der gebeurtenis
met bloemen bedekken!
De Kleinzoon is hier vertoond geworden met eenige bekortingen
en de verandering van het voorlaatste tooneel. Ret was immers
voldoende, dat mevrouw van Eikenstein wist, dat Frits heel zijn
fortuin wilde opofferen om zijne misdaad te hersteUen; zij kon
van zijn berouw alzoo genoegzaam overtuigrl zijn. Eene ver·
standige vrouw, gelijk de blinde grootmoedcr is, laat haar klein·
zoon zoo maar geen 25000 gulden door het venster werpen.
Daarom treedt zij, volgens de wijziging, op het oogenblik dat
haar kleinzoon het koopbewijs teekenen wil binnen, met een
"Teeken niet, Frits!", dat de d waasheid van den j ongen belet en
tevens den jood voor zijnen woeker straft.
Zichtbaar is het, dat het stukje geschreven werd door eenen
beginneling, maar door eenen beginneling die het instinct van
het tooneel schijnt te hebben. Hij heeft het groot tooneel dat
hij makcn moest - het brand punt van het belang - gevoeld en
zelfs gedeeltelijk naar wensch gemaakt.
Dit tooneel - het veertiende - is het tooneel van het portect '
waar grootmoeder en kleinzoon na den diefstal voor de eerste
maal tegenover elkander staan. Bij de vertooning kon men zien
hoezeer dat tooneel aller belangstelling wekte; de diepe stilte en
de gespannen aandacht der vergadering bewezen, dat men van
dit tooneel het meest verwachtte. Hoe jammer dat die scene
zoo op eens door het aftreden van Frits afgebroken wordt. Waarom
voerde de schrijver in dit oogenblik Erik niet binnen? Men
gevoelt hoezeer zijne tegenwoordigheid het belang :ladde doen
stijgen. Na het tooneel van het portret verflaulVt eenigszins het
belang; een bewijs dat de hoofdscene te vroeg komt. In een
stuk van een bedrijf dient het brand punt ZOOV6l' mOJelijk op het
einde geplaatst te worden. Daarbij komt het ons voor dat de
vraag of de grootmoeder ja dan neen het huis zal blijven bewo·
nen, weinig geschikt is om onze belangstelling in genoegzame
kracht gaande te houden. De schrijver had, onzes inziens, iets
moeten vinden, dat beter ill staat is te boeien, iets van min
stoffelijken aard. Indien hij van de oude gezelschapsjuffer eene
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jonge nicht of beschermlinge zijner grootmoeder had gernaalct,
eell meisje die hij bemint. dan zou de diefstal een ontworpen
huwelijk hebben kunnen verbreken en het berouw van den schuldige zou aUes weer goed hebben gemaakt. Ook zou die diefstal
eene beweegreden te meer hebben gehad. Frits zou oneerlijk zijn
geworden niet alleen om zijne grootmoeder die hij lief heeft, verdriet en schande te sparen I maar nog om zijn lichtzinnig en
afkeurenswaardig gedrag aan zijne beminde te verduiken. Een
toonp.el van liefde zou eenigszins den somberen toon verzacht
hebben I die nu in het gehee1e stukje de overheerschende is.
Behalve het hoofdtooneel zijn er in De Kleinzoon nog andere
sccnen die goedgelukt rnogen heeten. De slotscene o. a. is treffend
en lokt de tranen in de oogen.
De karakters zijn goed geschilderd. De dames Hille zijn oprechte
typen. Wij wa:uschuwcn omtrent deze persoonaadjes voor overdrijving bij de opvoering.
De taal van De KleinzoolZ klinkt welluidend I rnaG.r toch durf
ik niet verzekeren, dat de taal welke de persoonaadjes in het
stukje spreken I de vereischte is voor het tooneel; ik weet I dat
onze artisten ze niet gernakkelijk hebben aangeleerd.
De .. Moralpharisaer", gelijk eCll duitsch schrijver die liedcn noemt
welke altijd op de zedelijkheid van tooneelstukkcn te paard zitten,
zullen gewis aan het tooneelstukje van den heer Reiger Iliets af
te keuren vinden; de wereld, in 't algemecn, mag gerust zijn :
zij zal door deze comeriie, wJ.ar niet het minste echtbreukje
in voorkomt, - echtbreuken op het tooneel schijnen die zedige
critici zeer te .ergeren - niet ten verderve gebracht worden en
de goede oude vlaamsche zeden, in 't bijzonder, kunnen er niet
het minste gevaar d'Jor loopen.
De Kleinzoon heeft op ODS tooneel eenen bijval van gespanncn
aandacht en zelfs van tranen gehad. Ik heet dien bijval schoon.
De zware hoofdrol'van de Grootmoeder werd hier voortreflijk
gedragen door Mej. Eugenic de Terre.

Joz. VAN

HOORDE.

P. S. Men heeft hier dezen winter reeds zestim rnalen de
Twee Weezen gespeeJd. Ik voeg daar niets bij.

Utrecht,

12

Maart 1876.

Het gezelschap van de hl'ercn A I b reg ten van 0 II e fen,
dat ons in vroeger jaren steeds op de nieuwste en beste stukken
van zijn repertoire vergastte, bracht OllS dezen winter Ilniet
veel zaaks.·' De heer A I b reg t ontzag zieh zelfs lli<:t om voor zijn benefiet nog wei! -- een prul te kiezen als Jansen, de
ongduksvogel!
Daarentegen hadden wij het genot Mevr. K lei n e in haar
beste rollen te zien optreden: in Saffo, de Idctn vall Mevr.
Aubray, Elizabeth en Maria 1'an Utrecht. Laa~stgenoemde rol
is zeker niet de minst voortreffelijke van de vier. Houding ,
toon van stem, mimiek, de uitdrukking der oogen mel dien
doffen blik van een 7ojarige, waarin nu en dan het vuur van
den haat tegen de vijanden van Oldenbarneveld flikkerde - dat
alles gaf ons een treffend beeld, en een ueeid uit ecn stuk. Na:tst
Mevr. Kleine onderseheidden zieh vooral T 0 urn i air e - een
jong actcur van wien men, bij ernstige stu die , icts zeer goeds
mag verwachtell -" ais Jail Faesse1l en K. V 0 s als ,'all der Zee.
ook Juffr. V e r woe r t als Vroltw van der Zu was niet kW.1ad,
maar. " IIScheveningseh" klinkt, dunkt mij, nog eenigzins anders.
Mevr. Ell e rrb erg e r - wier Jeannine in IIde Ideen van Mevr.
Aubray" een goede herinnering bij mij had aehtergclaten - kon
mij als de eehtgenoote van v. Groeneveld maar half bevallen.
Het gejammer en gesnik , waaraan zij zieh overgaf, is mij al te
realistisch; bovendien wordt door het oVl!rluid geween de aandaeht voortdurend naar h a a r afgeleid, ook daar waar de handeling vordert dat die op anderen gevestigd zij. Met wat minder
effeetbejag ell wat meer soberheid zal Mevr. Ellenberger zeker
op het besehaafd gedeelte van het publiek meer indruk maken.
Van de dankbare rol van D/Jijje is, naar mijn inzien, vrij
wat meer te maken dan Jufvr. Pool man doet. Een zoo IIbij
de handte" kasteleinsdoehter als Duifje stel ik mij voor met een
minder zangerig-eentoonige stem en vlugger van bewegingen.
Dat moet dribbelen over het tooneel, broler les planches zooals
de Fransehen 't noemen. Van de overigen va It weinig te zeggen.
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Over het drama Mari(~ van Utrecll/ kan ik hier niet uitwijden.
Het heeft zeker groote verdiensten; de dialoog is over 't algemeen met zorg behandeld en menig tretfend toonecl is met onmiskenbaar talent geschreven; maar Ccn gebrek aan proportie,
en iets decol/SII's schaden, maar mijn oordeel , aan den indruk
van het geheel dat door bekorting van enkele tooneelcn en door
samcnvoeging van 't geen nu over verschillende tafereeler. verdecld is, veel zou winnen.
Wellicht geeft een volgend scizoen mij gelegenheid hierop
nader terug te komen.
v. H.

B ESC HA VI NGOP H E T TOO NEE L.
In dit tiNschrift en elders wordt, doar degelijke critici, herhaaldelijk en niet geheel ten onrechte, een vrij ongullstig oordeel
uitgcsproken over de beschaving, den toon en de manieren,
onzcr Nederlancische tooneelspclers.
Zeker mogen zulke foutcn ccn ernstige grief gcnoemd worden,
maar men moet daarbij nict uit het oog vcrliezen, dat ze buitcn
de grcnzen van ons vaderland evenmin zcldzaam zijn en dat eenc
gekui:,chtc, fijne opvatting ook elders niet altijd wordt aangetroffen, zelfs niet bij de Franscheu, met al hUll meerdere geschiktheirl voor het tooneel.
Zoo deed de geestige criticus van het blad La Vie Pa:-iJ'ieJIne,
nog onlangs, dd. 19 Feb. 11., over artisten vanhetThdtre-Fran\-ais dezelfde klacht hooren, bij de beoordeeling eener repetition
generale van Etrallgere, het nieuwe werk van A I e x and r c
Dumas.
Men leest daar, o. a.:
"Premier acte. Le theatre represente un salon de mauvais
goilt. .,

r

"Madlle Croizette a une robe blanche trcs rellssie, seulement
eUe tient it la main un bouquet trop petit. Quand on est duchesse, il faut porter au quelques brindilles de fteurs qu'on a
cueillies soi m~me, au une botte de violettes au de roses."
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"Le savant Got manque de tact en racontant qu'il a accouche
la mere de la duchesse. Ce propos n'est point de mise ...... .
Mile Madeleine Brohan. qui represente une femme austere. oubHe
de s'en montrer choquee. Nous esperons que c'est pure distraction
car eUe doit savoir qu'on ne parle jamais d'accouchements dans
son monde."
"Scene capitale, entin! L'Etrangere demande une tasse de
the. . . . . . .. L'Etrangere est un peu beaucoup fatiguee par les
voyages et puis elle ne sait pas saluer. 11 est vrai que Ia duchesse lie Ia fait point asseoir et s'ecrie d'une voix de stentor:
Une tasse! une tasse!
Il est possible que dans un cafe une dame de comptoir impatientee gourmande ainsi ses gar~ons, mais une duchesse, non;
eUe sonnerait, D'ailleurs, Ie the a cette heure-Ia serait tout
servi chez eUe, dans un coin connu de tous, et ce cri dcsespere :
une tasse, une tasse! ne se produirait pas."
En dit had plaats in het The a t r e-F ran ~ a i s, In een
stuk van Dumas, met artisten als Mile Croizcttc, Sarah Bernhardt, Got en Mounet-Sully!
Den Haag 22 Febr. 1876.

A. H.

GEVERS.

Berichten en Mededeelingen.
In De Gemeenleslem van 28 Februari jl. nO. 1274 komt een
ingezonden stuk vour, waarin de aandacht wordt gevestigd op de
omstandigheid dat het Hollandsch T ooneel op geen enkele agenda
der Gemeenteraadszittingen in Nederland - behalve te Amsterdam en in den Haag - ooit een plaats inneemt. Of een gemeente een eigen Schouwburg hebben moet, of die moet laten
exploiteeren, behandelt de schrijver niet; maar hij toont aan dat
Frankrijk en Belgie het voorbeeld der oude Grieken navolgen en
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bet Tooneel van Staalswege begunstigen. In Nederland is bet
nie' de Staat, en wanneer sommige andere gemeenten al iets doen,
dan doen ze 't voor "muziek." De Schrijver is bevreesd dat door de
opricbting van 'lhet Nederla11dsch Tooneef' de dramatiscbe kunst
zich zal concentreeren in de drie grootste steden en de andere gemeenten zullen moeten teren op twee- of driemaandelijksche rederijkersavonden. De gemeentebesturen dienen te zorgen voor geschikte
lokaIen, "nan zullen er allengs gezelschappen gevonden worden,
die een twee- of drietal naburige steden een genot zullen verschaffen dat, zoowel op zedelijk ais op maatschappeIijk gebicd
heilzame vruchten kan dragen." 1/ Moge daarom - zoo eindigt
de schrijver - het voorbecld door Amsterdam en's Gravenhage
gegeven, bij vele andere gemeenten in ons Vaderland navolging
vinden, en mogen Zlj de kosten, aan het nationaal tooneel te
besteden, beschouwen als uitgaven voor onderwijs aan voiwassenen !"
't Is zeker opmerkelijk dat in een zoo streng administratief
blad ais de Gemcmtestem de aandacht wordt gevestigd op ons
dr.lmatisch beb.ng.

TOONEELVERHEFFIN~
I.
,,'t Tooneel in handen van BeschJ.afden!·
Die reddingsleuzc klinkt niet slecht,
Maar ik wensch, met nog beter recht,
't Tooneel in handen van Begaafden.
1. 3. 76 .

J.

E. S. R.

II.
(A I san d woo rd.)

"In handen van Beschaafden", vordert d'een,
"In handen van Begalfden", wil een ander ;
'k Vueg gaarne beider eisch tot Cell,
En wensch - is die vervulJ - 't Tooneel weer, ais voorhcen,
In 't hart van ierler Nederlamler.
J. N. v. H.
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