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Zijn het "Marche, marche" van den Wandelenden Jood,
en het "Keine Ruh' bei Tag und Nacht" uit Mozart's Figaro,
de "Leitmotieve", dif\ den N ederlandschen tooneelspeler
plegen te vergezellen - arme kroniekschrijver, die gedwongen is die wilde jagd zoo goed hij kan, te volgen! Wie
zal het hem euvel duiden, zoo hij daarbij nu en dan buiten
adem geraakt, den jachtstoet laat voortijlen om dien straks
langs een korteren weg weer in te hal en, op het gevaar af,
dat daardoor enkele bijzonderheden van den geforceerden
tocht aan zijn aandacht ontsnappen? Wie zal ar zich aan
ergeren, wanneer ook zijn kroniek sQms iets van dat gejaagde
heeft, dat de campagnes van onZe Nederlandsche Schouwburgen, en in het bijzonder die van de Vereeniging "Ret
Nederlandsch Tooneel" kenmerkt
Na deze inleiding - noem het een captatio benevol en t i a e als ge wilt! - hervat ik mijn taak, waar ik
die aan het eind van het vorige wintersaizoen neerlegde.

De zomercampagne van "Het Nederlandsch Toonee1" gaf
weinig nieuws te aanschouwen. De Werkman, Paketten voor

Dames, Citroenen, Janus Tulp, Onze Mannen, De Meineedige, de Markies de Vz"/lemer, Schijngoeden, (Les jau%
Bonshommes), ziedaar de reprises - en ik moet bekennen,
de slechtste stukken zijn het niet.
De nieuwe bewerking van een reeds vroeger bij een ander
1
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gezelschap opgevoerd stuk, De Speculantm van H u f van
Bur e n gaf veel genoegen. Men hoopt op eene herhaling
in het wintersaizoen.
Jammer, dat ik bij deze stukken ook Yzervreter moet
voegen, een stuk, dat zoo bemind was bij wijlen G r a d e r,
dat men mocht hopen het niet hier te zullen ontmoeten.
lets nieuws was het openingsstuk op I I Mei De zwarte
kapitein of de Vmetiaansche bruiloft v. Victor Sc/our
door G. Francois (E'. Glenst.) Moge het als letterkundig
product tot de "draken" behooren, het werd op zoo verdienstelijke wij:.:e, vooral door de heeren Veltman en Moor en
Mejuffrouw Poolman opgevoerd, dat de beminnaar van
tooneelspeelkunst voldaan kon zijn. Dc Kaartlcgskr van
S e j 0 u r, werd tweemaal gegeven en eerst den IO den J uni
kwam er een stuk, cat eenigen tijd kon aanblijven: het was
Prcttige Schoonouders van Barri?re en Thiboust door
eene dame, die zich achter den aanminnigen naam van
Tcunis verbergt, even onberispelijk vertaald, als zij indertijd
"Twee Weeuwtjes" vertaalde:
Dit stuk is inderdaad gelijk het programma meldt, "Voor
het Nederlandsch tooneel bcwerkt" de toestanden zijn zoogoed
als de namen gehcel Nederlandsch geworden, al erken
ik gaarne, dat namen als Van Leutcrom en Schapengal
minder passen op een programma van den eersten Schouwburg des lands.
Ons yolk heeft een bijzondere neiging voor het blijspel
en zelfs het kluchtspel staaF sedert eeuwen bij ons in hooge
eere, maar de ,,IUlute comedic" valt zeer zeker ook in den smaak
en er is dus geen red en om met het oog op den trek (ik
zeg niet den smaak) van de minstontwikkelden, te speculeeren
op een mogelijk succes van het bas comique. Men beproeve
eene hoogere soort blijspel en men zal evenzeer· succes
hebben. Het stuk is in het hoofdmotief zeer zwak, immers
een Karel Overeem, door' Moor uitmuntend weergegeven,
die onuitstaanbare schoonouders heeft, die zich en hunne
kennissen bij hem inkwartieren en hemzelven ongeveer noodzaken de vlucht te nemen, zulk een man zal - als hij niet
voor idioot moet doorgaan, - zijne schoonouders het huis uithouden en zijne vrouw doen beseffen, dat het niet anders
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kan - deed hij dit, dan was het stuk reeds in het eerste
bedrijf uit. De toestanden zijn evenwel zeer comisch en
het spel was goed geevenredigd aan het stuk, met aIle goede en
minder goede eigen5chappen. Immers ook in het spel wordt het
bas comique aangekweekt, tot schade voor kunst en kunstenaars.
Op 29 Juni werd voor 't eerst gespeeld Aart den rand des
Afgronds een stuk vol verschrikkelijkheden, dat veertien dagen het publiek in spanning bracht.
Daarop volgde I I Juli Ferreot van Sardou een stuk van
geheel ander karakter, dan alles, wat we in den laatsten tijd
van dezen schrijver vertaald zagen opvoeren.
We! zijn hier de twee onmisbare vrienden, wel is hier de
vrouw die heel of half schuldig door de publieke opinie of
de omstandigheden veel ~warter gekleurd wordt dan ze verdient, zeker dqor den schrijver met een aun!ool getooid
wordt -- maar de "Coming events that cast their shadows
before" die elders bij Sardou ontbreken, komen hier prachtig
uit en plaatsen de mogelijke oplossing in een verrassend
licht. De oplossing was door de verschijning van den veldwachter Martial in eenigszins opgewonden toestand, uitmuntend aangekondigd en de scene waar Ferreol dreigt
Martial's misdaad bekend te maken en deze laatste, eindelijk over de vrees heen, gevoelloos voor zich en anderen,
tartend verklaart, dat Ferreol meer reden heeft .dan hij, om
voor de ontdekking te vreezen, - is zeker eene der treffendste
en natuurlijkste tooneelen, die men zich denken kan. We
kenden inderdaad den Beer K. Vos niet die kracht toe,
dien hij hier ontwikkelde; zijn Martial was een meesterstuk. Ais Boismartel vertoonde Veltman den fatsoenlijken schurk op hoogst verdienstelijke wijze; hier was niets
van den "nouveau riche" of den gewezen gauwdief, dat anders
wel eens meer dan noodig, merkbaar is.
Moor is in Sardou'sche drama's (het woord hier in zijn
wijdste beteekenis genomen) in zijn kracht; daar gelukken
hem zoowel de meer komiesche partijen (ik denk aan zijn
Tholosan in Nos Intimes en aan zijn Prosper in les Pattes
de Mouche), als de me~r ernstig dramatische. De Ferreol
van Moor getuigt van een talent, en van een studie, die
volle waardeering verdienen.
1*

4

Ook Morin had een van die rollen, waarin zijn voortreffelijke dictie tot haar recht kon komen.
Moesten de vertolksters van de vrouwenrollen voor de vier
genoemden onderdoen, erkend moet het worden, dat Mevr.
Ellenberger, die hier een rol had, welke voor haar stem
paste, aIs Mevr. de Boismartel goed voldeed j vooral
daar, waar ze vruchteloos een middel zoekt, om haar minnaar
gelegenheid te geven den waren misdadiger aan te wijzen,
zonder, dat daarbij bekend worde, dat hij de misdaad zag
bedrijven uit haar kamer - daar was ze zeer gelukkig in
het weergeven van de hevig geschokte vrOUWj - ook aan
het einde, waar de moederliefde als alles overheerschende
hartstocht haar de wel wat ongemotiveerde vergiffenis van
haar echtgenoot doet verwen"en, slaagde ze er zeer goed in
des schrijvers denkbeeld te vertolken.
Barriere's Liefde en Pl£cht, dat in Augustus aan de orde
was, vertoont vrij weI alle personen, die we uit zijne andere
stukken kennen, maar geeft' hier eene intrige, die zoo mogelijd nog minder motief heeft dan de andere j ja ik durf beweren, dat dit stuk voor N ederlanders een eerste vereischte
mist, namelijk geschiktheid om door het publiek medegevoeld
te worden. Laat, wie durft, beweren, dat hij hier te lande
een denkbeeld heeft van eene moeder, die een vreeselijken
tijd doorleeft, bij de gedachte, dat haar minnaar, tevens de
beminde harer dochter, met haar zoon duelleert j van een
zoon, die als lafaard bekend, door Cons zeer verklaarbare)
vrees wordt aangegrepen bij de gedachte aan een tweegevecht, en die moedig wordt op het bericht, dat de man,
die hem uitdaagde, ook zijne moeder belasterd heeft.
Mevrouw Ellenberger bracht hier hare rol uit den Fen'dol
op nieuw over en Veltman was hier als de Preval zoo
mogelijk nog gelukkiger dan in debijna gelijke rol in den
Ferreol. Vergissen we ons, wanne~r wij bij den Heer
y. C. de Vos de zucht meenen op te merken om den heer
Tourn£aire natebootsen - waarom niet zijn eigen talent, or
zijn eigen wijze ontwikkeld? Nabootsen is gemakkelijker dan
vinden en stu deer en, en we zouden haast vreezen, dat de
heer de Vos het eerste voor het laatste laat gaan. We
zouden dit ten zeerste betreuren.

!)

Bij het einde der winter campagne veranderde de titel van
de tooneelistm onder direetie van Prot en Kistenmaker in
Tooneelgezelsehap van G. Prot, onder leiding van F. P. Kistmmaker. Waren we dezen winter verrast toen dit geze1schap
plotseling eene Hollandsche bewerking van de Cloches de
Corneville op zoo hoogst verdienstelijke wijze tengehoore
bracht - het deed ons genoegen te zien, dat men daar
succes had, en dat deze aardige opera-bouffe den 20 Juni
eene vyfrigste opvoering beleefde.
Als Germaine en Serpolette hadden de dames v. WesterIwven- de Heer en Sophie Spoor zich onderscheiden en niet
minder succes had de laatste in eene goede opgevoerde bewerking van Le petit Due, die van 22 J uIi tot 7 Sept. op
het tooneel bleef.
Onder de leiding van den Heer Prot, den zeer bekwamen
peintre deeoratmr, is het decoratief hier steeds zeer goed;
requisieten die vaak te wens chen overlieten worden langzamerhand beter.
In J uni gaf dit gezelschap OilS Buat van Huf van Buren,
cen drama dat, bij vele zeer te waardeeren eigenschappen,
ten einde zich op het tooneel staande te houden, aanmerkclijk bekort zal moeten worden en heel wat politieke ballast
over boord zal moeten werpen. Mevr. van Westerhoven- de
Heer gaf in dit stuk blijken van cen niet alledaagsch talent
dat, nog door geen tooneelgalm ontsierd, mits het zich onder
ernstige Ieiding stelle, iets goeds voor ons tooneel belooft.
Eene verrassing was het ons hier den zen Juli eene opvoering te krijgen van de jamilie Fourehambault, waarop de heer
Marek van Lille met zijn Fransch gezelschap ons op 22 Mei
in den Stadsschouwburg vergastte.
De Fourehambault is zeer zeker een studiestuk en ~t verwondert me, dat de "Vereeniging" het eerst tegen het
einde van September in studie neemt, nadat het reeds een
keer of tien bij Prot op niet onverdienstelijke wijze is opgevoerd. De tooneelspelers werken hier zeer hard en, vergis ik
me niet, dan kan men van Mevr. Spoor-Geytenbeek, een actrict!
met een levendig, sprekend gelaat, wier Marie Letellier van
zeer veel intelligentie en nauwgezette studie getuigde, nog
veel verwachten. AIleen wat meer distinctie, waar het de
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hoogere comedie geldt, en wat meer zorg voor zuiverheid van
uitspraak zij haar aanbevolen. De heer Kistenmaker verraste
ons in dit zelfde stuk als Bernard door een soberheid van
opvatting en uiting, die niet onopgemerkt mogen blijven.
"Het Nederlandsch Tooneel" belooft nu De familie Fourchambault vertaald door J. H. Rossing, de BOl~rgeois de Pontarcy vertaald (of bewerkt) door Dr. Jan tenBrink, een
nieuw drama in 5 bedrijven van Schimmel, Yuffrouw Bos,
waarin naast Mevr. KleineJ die de titelrol speelt, door een
leerlinge der Tooneelschool, Mej. A. Sablairolles, als proeve,
eene jonge, naieve rol zal worden vervuld, eene vertaling van
Moser's Hypochonder, wellicht ook eene bewerking door
Burgersdijk van de door hem vertaalde Cymbeline van
Shakespeare, en nieuwe vertalingen van Die Yager van Iffland
en Menschenhass ztnd Reue van Kotzebue. Wij meenden
dat Iffland en Kotzebue op ons tooneel hadden uitgediend.
We herinneren ons den Speler bij Prot en Kistenmaker te
hebben gezien, inderdaad niet onverdienstelijk gespeeld, maar
ons op nieuw als onzinnig product gebleken, - maar toch
nog iets minder slecht dan de Jager.
Men kent Gothes uitspraak aangaande Me1lschenlzass und
Reue:
.lfl'1lschelillllSS.' Nein, davon verspiir ich beim heutigen Stiicke

Keine Regung; jedoch Reue, die hab' ich gefLihlt."

Op I Sept. opende de Vereeniging den Stads-Schouwburg met eene nieuwe bewerking van Moliere's Avare door
T. H. de Beer, en verwierp daarmede de zeer gebrekkige
bestaande bewerking naar het Duitsch van Zscltocke (bewerkt
door v. Esveldt Holtrop), waai'in de Avare sedert een reeks
van jaren gespeeld was. De ouderen van dagen herinneren
zich zeker R 0 sen vel d t als K ameraad Vegezak en J uffr.
Freubel als Juffr. Melen. Het stuk was geheel nieuw gemonteerd, mise-en-scene en aIle traditioneele aardigheden a
l'instar de Paris en daarbij Costumes Louis XIV, in plaats
van Louis XV, gelijk het tot dusverre was gespeeld.
De vertaling of bewerking, hoe vloeiend en verdienstelijk
ook, had over 't geheel wat kernachtiger en "schwungvoller" kunnen zijn. Het is bekend hoe meesterlijk Moliere,

7
die o. a. reeds den Tartuffe, den Dolt Juall en den Misanthrope
had geschreven, in den Avarc het F ransche proza behandelde ;
sommige zinsneden zijn als versregels gesmeed. De gespierde,
als geciseleerde taal vinden wij, althans op 't gehoor afgaande, niet overal in de belVerking terug. Gaarne geven
wij echter toe, dat er in Molieres meesterstukken, die als het
ware gemeengoed van alle ontwikkelden geworden zijn, veel
onvertaalbaars voorkomt. Hoe mat wordt bijv. het klassieke
sans dot! sans dot! weergegeven door zonder bruidschat!
conder bruidschat! En toch, wie weet er iets beters voor
in de plaats te stellen?
Albregt als de Vrek, volgens de traditie de rol minder als
karakterrol dan als charge opvattend, was voortreffelijk;
het is aan zijn spel, dat het publiek zich kwam vergasten.
Het stuk, zoogoed als zonder intrige en met een zeer geforceerd slot, is eigenlijk niet voor onzen tijd, hoewel de mees·
terlijke karakterontwikkeling in de titelrol, steeds een machtigen indruk zal blijven maken. De passage, waar Harpagon
meent dat sprake is van de cassette en waar Valerius meent
dat over de dochter wordt gesproken, is bij Hooft in den
Warenar oneindig beter dan hier - flier had de Aulularia wat
nauwkeuriger, elders wat minder nauwkeurig gevolgd kunnen
zijn. Nu het slot gewijzigd werd naar Zschokke, had men
zich misschien meer vrijheid kunnen veroorloven.
Mevr. Albregt als Frosine, Evelt'ne Kapper als Elize,
Tourniaire als Kleant en J. C. de Vos als Valerius, stonden
Albregt goed ter zijde. Gehed mislukt was La Fleche
(Van Beem) die onophoudelijk met hansworsterijen effect
hoopt te maken, ook daar zelfs, waar hij ernstig moet zijn,
o. a. bij het voorlezen van de lijst dervoorwerpen, die moeten
overgenomen worden. T och spreekt hij nog van een hdgedisVI:I en van een ,.gemetseld jornuis" dat verkocht zal moeten
worden. Ook De Boer overdrijft dikwijls. doch had hier meer
aanleiding tot komische standen. (*)
Laten wij ten slotte de Steeple-Chase van de Septembermaand OilS nog een oogenblik voorbijrennen, dan zien wij
(.) Gewoonlijk stelt men zich tevredcn met de !nededeeling, dat J\.lolit:rc den Avart' bewerkte
naar Piau/tis' Aulularia; minder algemeen is Lekend, dat J.ari'i'i-')"s Les Esprits voor een
groat deel in den Avare werd opgenomcll.
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op het Leidsche plein een zouteloos kermisstuk (met tooverballet) Van Amsterdam naar Bagdad, waartoe Hauff's Marchen vom Kalil Storch de stof leende, maar dat, ondanks al
het aantrekkelijke van een stoet Engelsche danseressen geen
geld maakte, en vervangen werd door het even zoutelooze
Neptunus en Tuimelaar. In den Schouwburg van Van Lier
in de Amstelstraat, die in September dagelijks en later eenmaal 's weeks door "Het Nederl. Tooneel" bespeeld wordt,
viert de Birch-Pfeiffersche. Muze, onder een perpetuum mobile
van zakdoeken, met Nelly en Moeder en Zoon triumfen, straks
afgewisseld door George Sand's Mauprat, een stuk met de
gewone gebrekeq van het naar een roman bewerkte drama.
Eind-September.

*
*t*

ROTTERDAM

22

September 1878.

De zomer heeft hier, gelijk gcwoonlijk, op tooneelgebied
weinig opgeleverd. Een zomertooneel zijn wij nog niet rijk
en alleen in de kermisdagen keert ons schouwburggezelschap
van zijn rondreizen tot ons terug om de oogen van het talrijk uitgaand publiek in die weken op een paar stukken te
vergasten. Dit jaar \l,as daarvoor gekozen in den kleinen
Schouwburg een wederopvoering van de van ouds beroemde
Schipbreuk der Meduza; in den grooten Schouwburg het groot
toovermelodrama: Asscllepoe8ter en he! glazen Muiltje. De
meeningen zijn verschillend over de vraag of kermisstukken
binnen het gebied van de tooneelkritiek liggen; mijns inziens
is dit wei het geval al moeten er ook andere eischen aan
gesteld worden dan aan de gewone opvoeringen. Een groot
aantal personen, dat anders weinig of niet naar den schouwburg gaat, komt er in die dagen, en komt er in een kalme
stemming in ilet begin van den avond, geschikt om te zien
en te hooren en indrukken te ontvangen. H~t is dus niet
onverschillig of het vertoonde stuk zin heeft of onzin is, de
verbeeldingskracht opwekt of neerdrukt, de smaak voor het
schoone veredelt of vervalscht. De mensch heeft altijd eene
neiging gehad voor het tooverachtige. de lust zich te verplaatsen in een andere schoonere wereld, waarin de lasten
en beperkingen van het dagelijksche leven niet drukken en
knellen, waarin de natuurkrachten zelven onderworpen zijn
aan den. wil van hoogere, goede geesten. Het mindere yolk
aanschouwt bovendien gaarne de weelde van vorsten en
edelen, die bet zelf ontbeert; het wil zien wat er omgaat in
de paleizen en op de feesten van de grooten der aarde, en
zich vergapen aan die pracht en die praal. Eene Feerie aan
het eerwaardige, oude maar eeuwig jonge sprookje van
Asschepoester ontieend, kan aan die beide behoeften voldoen,

10
maar het stuk van Peijpers schiet daarin zeer te kort. Wat
zien wij? Een graaf en een gravin, die elkander en andere
op oorvijgen onthalen als Jan Klaassen in de poppenkast;
een vorstelijk bal, waarop de edelvrouw en kavaliers handgemeen worden, een prins die de elite der schoonen van
zijn rijk op een grocje onthaalt, een hofmaarschalk, die wanneer hij den Prins vertegenwoordigt, zich aanstelt als de
boer, die een dag koning was. Als parodie zou dit alles
er misschien mede door kunnen, maar daar heeft het yolk
der lagere standen geen behoefte aan. Moet er gelachen
worden dan kan er een hofnar of eene andere kluchtige
persoon ingeweven worden; op die wijze aanschouwt de
werkman en de boer eene geheel vervalschte wereld en moet
hij thuiskomen met den indruk dat wanneer het z66 toegaat
in de paleizen, de manieren nergens beter zijn dan op het
vuilste dakkamertje. De smaak van den meer ontwikkelden
werd beleedigd niet aIleen door de lafheid en ruwheid der
g~sprekken, maar ook door de smakelooze kakelbontheid der
costumes en decoraties; onmogelijke kleederdrachten gevormd
van dt: kleuren, die het meest schreeuwen, zich' bewegende
tusschen boomen met roode bladeren deden het oog pijn,
dat vergeefs naar het schoone in dit alles zocht. N een, niet
vergeefs; twee opvolgende decoraties verdienen grooten lof.
De balzaal was nieuw en grootsch, schitterend door kunstig
nagebootste g'askronen, verlicht, en terwijl Asschepoester
bij het slaan van middernacht door de gangen wegvlucht,
veranderde door eene snelle changement a vue het tooneel
in het voorplein van een helder verlicht, groot kasteel, waaruit men haar in hare armoedige plunje wankelend ziet aansnellen. - Een verrassend toonee1effect! - Ret spel der
acteurs was in harmonie met het stuk; zij speelden maar
voor het vaderland weg, en vonden het niet noodig hun gelaat te plooien, nauwelijks duidelijk te spreken. Roejammer
dat de zomer in plaats van aan rust en studie aan zulke
stukken door: onze acteurs moet gewijd worden.
Van Asschepoester tot de Familie Fourchambault - deze
reuzenstap werd door net Rotterdamsch gezelschap in enkele
dagen gedaan. Ret was een gelukkig denkbeeld van de
Directie de wintercampagne te open en met dit nieuwe, maar
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beroemde stuk, een dier weinige, dat bij herhaald aanschouwen
en lezen wint, daar uit den grooten rijkdom van gevoel,
gedachte en geest, die er in verborgen ligt, telkens nieuwe
parelen en edelsteenen te voorschijn komen. Het is mij onbegrijpelijk hoe sommigen zich in dit stuk uit kieschheid
kunnen ergeren en dit drama op een lijn met allerlei andere
Fransche stukken kunnen plaatsen, omdat een der hoofdpersonen een onecht kind is. Zij zien dunkt mij, het groote
verschil voorbij tusschen den geest waarvan de stukken van
Augier en dien waarvan de meeste andere moderne Fransche
drama's doortrokken zijn. Bij Augier en vooral in de Fourchambault heerscht een heilige ernst, die de wonden der
maatschappij peilt en blootlegt, en .beelden van zielenadel
toont, die nochtans mensch en van vIeesch en bioed zijn; een
geloof in het goede van den mensch en in- de kracht van het
goede, dat verwarmt en verheft. Mevrouw Bernard heeft een
misstap van haar jeugd door een leven van toewijding geboet, het lijden en het werken hebben haar gelouterd en gestaald; Marie Letellier heeft door haar gevoel een begin van
Ieven gewekt in het koude neefje Fourchambault. Zie nu hoe
het krachtig· optreden van Bernard de rutne van het huis
Fourchambault afwcndt, het weefsel van schijn waarin het
bevangen is verscheurt, in de beide F ourchambaults, vader
en zoon, de sluimerende goede eigenschappen weet te wekken, hoe hij en Marie Letellier t~ zamen door hun heerlijk
liefde-duo in Blanche het hart doen overwinnen over ijdelheid
en berekeningen; zie eindelijk door hun beider edele houding
aan den laster den kop indrukken, tot bij het laatste tooneel
door toedoen van den versmaden minnaar zelven de beide
harten, die elkander van den aanvang af gezocht hebben, vereenigd worden in "de liefde die de natuurlijke wet is in het
huwelijk, dat de maatschappelijke wet is." Na zulk een stuk
verlaat men den schouwburg beter dan men er binnentrad.
In de zeer verdienstelijke vertaling van den Heer Cocheret
werd de FamiNe Fourchambault zeer bevredigend gespeeld.
Juffrouw Beersmans, die dank verdient voor het spelen van
een oude rol, was als Madame Bernard voortreffelijk en
werd zeer krachtig ter zijde gestaan door den Heer D. Haspels,
die veel meer leven in die rol bracht dan M. Emile Marek,
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die in Mei met zijn gezelschap de Fourchambault in Nederland gaf. Bij Haspels was de inwendige strijd van den krachtigen man, die zijn liefde zoekt tc bedwingen, voortdurend
zichtbaar. De Heer Faassen en Mevrouw de Vries hadden
zwaarder taak zoo zij M. Comaglia en MIle Tessandier van
dat gezelschap wilden evenaren of overtreffen. De F ourchambault van Faassen, hoewel met zorg gespeeld en vol
uitdrukking, geleek te veel op M. Poirier en miste de losse
bonhommie van den vrolijken ouden heer van eersten stand,
die bij de Fransche voorstelling zoo vermaakte. Mevrouw
de Vries was zeer goed in de vierde acte, waar zij zich met
fierheid boven den laster verhcft, maar miste in verschillende
gedeelten, vooral aan het slot der eerste akte in het gesprek
met Bernard, het gevoel, den innigen toon, die den toeschouwer openbaren hoeveel ernst er schuilt in die schijnbaar
lichtzinnige en coquette schoone. De Baron Rastiboulois
vatl den Heer Le Gras was zeer vermakeliJk, terwijl de Heer
Chrispijn op nieuw van vooruitgang blijk gaf als Leopold;
er komt meer en meer gloed in zijn spel. Aan het krachtig
maar bedaard spreken en gesticulecren van hem en D. Haspels
is het te dank en, dat het beroemdc tooneel tusschen de twee
halfbroeders Iliet als bij de opvoering door het Fransche
gezelschap verloren ging, maar duide1ijk te volgen was.
Het saisoen is door het Rotterdamsch gezelschap geopend
met hetzelfde gezelschap van het vorige jaar; alleen verneemt
men het engagement van Mej. Dupont, die tot nu toe in een
zomer·cafcchantant-gezelschap hier ter stede heeft medegewerkt en waarschijnlijk haar engagement te danken heeft
aan de armoede van ons gezelschap aan jonge actrices met
een bevallig uiterlijk. Of zij gaven voor het tooneel bezit
zal nog moetell blijken.

Q

PARI]S, 23 September 1878.
De YoorstelJing der FOltrcltambllutt, die ik in het TltCatre
Franrais bijwoollde, heeft mij bevcstigd in mijll oordeel van
de Rotterdamsche. De tooneelen tusschen Bernard en zijn
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moeder maakten op mij te Rotterdam niet vee1 minder in·
druk dan te Parijs; Mej. Beersmans vat de rol gehee1 op
dezelfde wijze als Agar op, en mist alleen die verwonderlijk
schoone uitspraak van Agar waardoor de zinnen en woorden
als het ware in marmer gebeiteld worden. De Bernard van
Got is een strenger, koeler persoon dan die van Haspels;
zijne liefde komt niet uit v66r het oogenblik wanneer hij
binnen komt met de tijding dat Mile Letellier verloren is.
De roll en van Fourchambault, vader en zoon, zijn hier in
voortreffelijke handen; de vader is geheel en al de zwakke,
goedhartige, vroolijke oude heer van goede familie en doet
het publiek voortdurend lachen; hij is veel meer hoofdpersoon dan te Rotterdam. Twee aanmerkingen bij ons gemaakt
blijken mij onjuist te zijn, daar ze hier, waar het stuk geheel
onder toezicht van den schrijver ingestudeerd is, evenzeer
van toepassing zonden zijn; de Baron de Rastibolois is in
het Theatre Franyais niet minder charge dan te Rotterdam,
en de blonde Mme Croizette heeft evenmin als Mevr. de
Vries het voorkomen van een creoolsche.

Q

HET VERSLAG VAN DE VEREENIGING
"HET NEDERLA..~DSCH TOONEEL."
Wie gaarne tevredene en gelukkige menschen ziet - en
wie doet dat niet? - moet zich aangenaam gestemd voelen
bij de lezing van het Verslag van den Raad van Beheer der
Vereeniging
"Het Nederlandscft Tooneel" uitgebracht in de
r
Algemeene Vergadering van deelhebbers op Vrijdag 21 Juni
1 ~7S.
De tooneeldirectie, die nu voor twee jaren tot het
bespe1en van den Stadsschouwburg te Amsterdam en van
den Koninklijken Schouwburg in den Haag werd toege1aten,
schijnt recht in haar schik 0 ;-:r de resultaten van haar arbeid.
Niet aneen noemt het verslag den gelde1ijken uitslag - een
verlies van f 1913.86 over 21 maanden - zeer voordeelig, maar
het wijst er nog op, dat de pogingen van de Vereeniging
meer begrepen worden en gewaardeerd; de journalistiek is
vriendelijker, de sympathie van eenige der meest gewaardeerde
letterkundigen is warmer; de belangstelling van het publiek
neemt toe.
Ik heb het meer dan eens uitgesproken, dat ik den moed
heb bewonderd, waarmede de Vereeniging de zware taak op
zich nam; ik. heb be1angstellend de proef gevolgd, die op
ons toonee1 heilzaam zou hebben kunnen werken, en ik zou
niets Ii ever willen dan mede te stemmen in de tevredenheidshymne, wanneer niet de vrees mij bekroop, dat er in
die buitengewone zelfvoldoening misschien weI een zekere dosis
zelfverblinding schuilt.
Beweert de Raad van Beheer, in een stijl, dien ik gaarne
voor zijne rekening laat: "Meestal woonde een aanzienlijk
pubJiek, zoowel wat de qualiteit als de quantiteit betreft, de
zomervoorstellingen bij", dan herinner ik mij we1 eens gehoord te hebben, dat te Amsterdam, in tegenstelJing van
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hetgeen te Rotterdam plaats vindt, juist door de meest outwikkelde en meest gegoede staQden de zomer- zoowel als de
wintervoorstellingen zeer weinig bezocht worden. U) Worden
verdcr in het verslag allee'n de Kittderen van kapitein Grant
en IVeptzt1lus ell Tuimelaar genoemd als "producten bij wier
samenstelling en uitvoering de kritiek zich het gelaat omhult"
(of ook de Raad van beheer zich het gelaat omhulde, blijkt
niet), dan denk ik aan de 14 voorstellingen van Dr. O:c elt
zijn Zieht en aan die beruchte voorstelling van zekere Gabrielle,
waarbij de gelaatomhullingen nog op vrij wat grooter schaal
plaats vonden.
Ik heb weinig lust om den arbeid van de Vereeniging
Het Nederlandscll Tooneel wederom aan een uitvoerige critiek
te onderwerpen. Waartoe zou het dienen? Voor anderhalf
jaar deed ik het in dit tijdschrift en sedert is er niets veranderd. Aan de wenschen en wenken, hetzij ze van welmeenende vrienden, hetzij van heftige tegenstanders kwamen,
is geen gevolg gegeven. De Raad van Beheer, zoo gevoelig
voor blijken van warme sympathie, schijnt geen oor te hebben
noch voor bescheidene opmerkingen, noch voor ernstige raadgevingen. Uit de hoogte bejegenend, of nog liever ignoreerend al wie het waagt in gevoelen met hem te verschillen,
gaat hij zijn eigen weg. Of die weg ons ten slotte veel
verder brengt, zal de tijd leeren. Maar zeker is het, dat nog
nooit iemand iets waarlijk groots heeft tot stand gebracht,
zonder iets van die zelfkennis, zonder iets van die heilige
ontevredenheid over eigen werk, waarvan men ill dit verslag
te vergeefs een spoor zoekt.
15 Aug. '7K

} N.

VAN HALL.

(1) Wat de zomervoorstellingen betreft, heeft het dan oak zekcr weinig aanlokkends, om in
Augustus bij gaslicht tt! zitten in een houten tent, waar gerookt wordt.

JuIi en

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

- Dc algemeene Vergadering van het Tooneelverbond zal worden gehouden op Zaturdag 26 October, des Yoormiddags ten II ure in het
lokaal Odeon te Am~terdam. Oaags te voren zal de officieelc inwijding
van het gebouw der Tooneelschool Yoor afgevaardigden en genoodigden
plaats hebben.
- Mej. Josephine de Groot, die zich aan het tooneel wil wijden, heeft in
de laatste dagen van Augustus voor eenigc door de VereeRiging "Het
Nederl. Tooneel" genoodigde uitverkorenen een proeve van haar dramatisch talent afgelegd, die "Het Handelsblad" aanleiding gaf tot een lang
artikel, waarin met vee! enthousiasme over de debutante wordt gesproken.
Oaar de redactie van dit tijdschrift niet tot de uitverkorenen heeft
behoord, kunncn wij aileen mecdeclen wat wij van anderen vernamcn, n. I.
dat Mej. de Groot van de natuur buitengewone gaven heeft ontvangen,
en dat zij recht geeft tot groote verwachtingen, die echter enkel door
crnstige studie zullen kunnen wonlen vervuld.
- Door de Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging zal in de laatste
dagen van October, ter benefice van 3ft). BeerSlIltlllS, Maria Stuart worden
opgevoerd, met Mej. B. als Maria en Me\'[. de Vries als Elisabeth.
- In The 0 d 0 r 0 i:i r i n g (geb. 9 Januari 1803) verloor Ouitschland den
I7 den Augustus j. I. ecn zijner geniaalstc tooncclspelers. D. heeft een
kunstenaarsleven gehad zoo gclukkig als slcchts weinigen te beurt valt.
Hij was de populairste tooneelspelcr van Duitschland, het bedorvcn
kind van het Berlijnsche pubJiek. Dit had echter zijn schaduwzijde.
Steunend op zijn onovertroffen natuurlijke gaven, zijn bewonderenswaardige kunst van typiseeren, werd de crnstige, tot in het diepst van de
rol doordringende studie niet zclden verwaarloosd - van daar dat zijn
spcl vaak den indruk maakte van een geniale improvisatie. Aileen de
groote omtrekken zijner rollen placht hij met "aste hand te trekken,
de bijzonderheden werden meest aan de ingeving van het oogenhlik
overgelaten.

TOONEELKRONIEK.

HET TOONEEL IN DE HOOFDSTAD.

II.
De gretigheid, waarmede in ons land van alle kanten op
Augier's nieuwste werk Les Fourchambault wordt aangevallen, reeds drie schouwburgdirectien voerden het in verschillende
vertalingen op - is een bewijs te meer voor de schaarschte
van goede stukken, zoowel bij ons als in het buitenland.
Men is zoo verheugd zulk een "Zugstuck" op het repertoire
te kunnen brengen en het publiek, vaak een troep echte
moutons de Panurge, loopt zoo gedwee naar het modestuk,
dat men geheel voorbij schijnt te zien, hoe weinig deze
voortreffelijke Frame/Ie comedie voor ons tooneel geschikt is.
Les Pourchambault is een uitstekend gemaakt stuk; de geheele verwikkeling, de soberheid en tegelijkertijd de vastheid
cler karakterteekening, de meesterlijke dialoog. ~erdienen
zoowel door onze jongere, als door onze oudere dramatische
schrijvers te worden bestudeerd; maar de corned ie, hoe degelijk ook van strekking, is daarbij in meer dan een opzicht
zoo door en door fransch, dat het eigenlijk een wanhopig
werk zou moeten heeten haar in onze taal, met Nederlandsche
tooneclspelers voor een N ederlandsch publiek te vertolken.
Welke oogen moeten wij niet opzetten, wanneer wij papa
Fourchambault zijn zoon hooren verwijten, dat hij niet meer
speelt en zijn maitres heeft afgedankt (in de vertaling van
Rossing is dit wat verzacht); terwijl een oogenblik later de
zoon, een loopje met zijn vader nemend, hem verzekert, zeer
goed begrepen te hebben dat hij, papa Fourchambault, die
heer geweest is die indertijd een pianojuffrouw verleidde en
1
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haar toen in den steek liet! Of wat nogmaals te zeggen
van dienzeltden vader, die zijn veelbelovenden Leopold vrij
laat om het met de in het huisgezin opgenomen Marie Letellier
op aIle mogelijke wijzen aan te leggen, en slechts dit eene
van hem verlangt, dat hij het niet tot trouwbeloften late komen ?
Zulke toestanden moeten ons van verontwaardiging doen
trillen, tenzij wij reeds zoo door de tooneelconventie
zijn ingepakt, dat wij ons in een schouwburg alles laten
welgevallen en, om een triviale uitdrukking te gebruiken,
alles slikken.
Merkwaardig is het ook, hoe de vertalers zich verplicht
schijnen te rekenen alles, tot zelfs het onvertaalbaarste, te
vertalen, en welke wanltopige pogingen zij in 't werk stellen
om tot zelfs de Fransche woordspelingen in onze taal over te
brengen.
De overigens niet onverdienstelijke vertaling van Pierre
L. Cocheret (I) geeft daarvan een paar kostelijke voorbeelden.
Wanneer Fourchambault in het I II? tooneel van het
Ie. bedrijf van Rastiboulois zegt: 7e vais me faire un ennemi
morlel de eet homme-la, ~n Mevr. Fourchambault antwoordt:
mortel.. .. noZts Ie sommes tous! dan maakt de vertaler daar
het volgende van:
F. Ik zal dien man tot mijn aartsvijand maken.
MEVR. F. Aardsch .... we zijn geen van allen
hemelsch.
Kort daarop zegt Fourchambault: Ne pOZtvais-tu pas prendre
la ruptt(.re sous ton bonnet? waarop Mevrouw F. repliceert:
Les bonnets ne SOlet pas encore de mon age. Je me eoijfe en
cheveux.
In de vertaling heet het:
F. Wat deksel! kon jij het niet op je nemen, je
w i s t weI d at ike r i n h e t g e h eel n i e t toe g emutst was.
MEVR. F. Mutsen draagt men op mijn leeftijd
nog niet; mijn haar is mijn kapseI.
Wordt de eerste woordspeling in het Hollandsch een zeer
gezochte aardigheid, de tweede is in de vertaling geheel
(I)

Rotterdam, Van der Hooven & Buys.
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mislukt. Fourchambault toch zegt hier van ziclz zelven, dat hij
niet "gemutst" is, en Mevrouws antwoord slaat daar ill 't
geheel niet op.
Boven zulke pogingen verkies ik de aardigheid van "den
II9den psalm" in Rossings vertaling waartegen Loffelt
in "Het Vaderland" te velde trok - al verdient overigens,
wat zorgvuldige bewerking betreft, de Rotterdamsche vertaling in sommige opzichten de voorkeur boven die, welke
op het Leidsche plein wordt opgevoerd.
Aan het stuk zelf brachten wij reeds den cijns onzer bewondering, doch dit neemt niet weg dat, naar onze opvatting,
het slot volstrekt niet bevredigend is, of nog liever ontbreekt.
Wel weten we dat Bernard zijne lv!arie tot vrouw krijgt, wel
gelooven we, dat Blanche den man harer keuze trouwt en
geen barones wordt. maar - 't is misschien heel oudmodisch, dat we 't wenschen te weten - \Vat wordt er verder
van .... de Fourchambaults ? Wat van Mevrouw, wat van den
jongen, wat van den ouden heer? En wat is het lo~ van
Mevr. Bernard? Blijft het geheim der broeders en zusters
aIleen aan haar bekend? Is er zonder den dood van Mevr.
Fourchambault eene oplossing mogelijk? Of moeten we den
schrijver met Mark Twain laten zeggen: "Ik heb mijn held
nu in een positie gebracht, waaruit de lezer hem maar
helpen moet, zoo goed hij kan: ik zie er geen kans toe!"
De opvoering van de Fourcltambaults op het Leidsche
Plein, in de vertaling van ]. H. Rossing,laboreerde aan eene
gebrekkige rolverdeeling. Bovendien gaf de Vereeniging,
verrast door de aankondiging, dat de familie Fourchambattlt den 3den October door het Rotterdamsch gezelschap
bij Van Lier zou worden opgevoerd, dat stuk tamelijk a
l'z"mproviste; als wij weI zijn ingelicht, juist op den dag,
tegen welken oorspronkelijk de aanvang der repetitien was
bepaald, Geen wonder, dat de eerste opvoering een treurigen
indruk maakte en ten duidelijkste bewees, ongenoegzaam te
zijn voorbereid.
Met allen eerbied voor het oordeel van Q. (bI. 13
van dit tijdschr.), en voor de acteurs, die "het stuk geheel
onder toezicht van den schrijver" hebben bestudeerd - ik
begrijp niet, hoe de oude heer Fourchambault "de zwakke
2*
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goedhartige, oude heer van goede familie" tevens "vroolijk"
kan zijn en het publiek "voortdurend kan doen lachen." De
lten-pecked husband met eene gade, die hem telkens den mond
stopt met het noemen van haar onvervreemdbaren bruidschat,
en inmiddels door haar dolle uitgave zijn geldelijke positie
hoe langer hoe hachelijker maakt, kan bezwaarlijk "vroolijk"
zijn; eene zekere bonhommie kan hij en moet hij hebben,
maar noch zijne positie, noch de gebeurtenissen, waarbij we
hem leeren kennen, kunnen dienen om hem vroolijk te maken.
Dit laatste vertoonde de heer Van Olle/en niet, maar
evenmin vertoonde hij een goedhartige oude heer van goede
familie en - vergeten we niet er bij te voegen - een
man die op zeer grooten voet leeft. In zijn bewegingen
misten we geheel en al den man, die gewoon is zich onder
de aanzienlijkste personen te bewegen, een geldkoning! Hij
maakt daar den indruk van iemand, dien we blij zijn te
zien vertrekken als de meer fatsoenlijke dames op het tooneel
zijn. Hij was niet de zwakke, maar de suffende oude heer,
waardoor zijn toch al niet zeer sympathieke rol bijna tot
niets wordt.
Evenmin voldeed ons Mevr. Ellenberger als Marie Letellz'er,
de "halve wilde," in zooverre zij niets wi! weten van afkeurenswaardige Europeesche conventies, maar die ons niel, zooals
Melle. Tessandier (op 22 Mei) te zien gaf (en ook niet te zien
kon geven) het meisje dat veel jonger is dan haar jaren,
gewoon haar willetje door te drijven en diep in beklag omdat
ze doodarm is, nu ze niets meer over heeft dan veertigduizend
franks! Eene minder forsche gestalte, eene minder zware
stem ware ons liever geweest. Een jong, dartel dametj e, dat
schertst, schalkachtig plaagt, paardrijdt en intusschen moraal
predikt zonder het te weten, zoo iemand is Maja en zoo
iemand was zij op het Leidsche plein niet. Slachtoffer van
een slechte rolverdeeling of, beter misschien, van de omstandigheid, dat de Vereeniging een eerste jonge vrouwenrol mist,
mag Mevr. Ellenberger intusschen niet al te hard worden
gevallen. Zij had. blijkbaar haar rol met zorg bestudeerd,
en gaf wat zij kon.
Als Bernard is de heer Spoor onvoldoende. Een "broad
swaggering air" maakt nog geen Bernard, een man die
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millioenen rijk is, die in uitgebreide zaken met de eerste
familien in aanraking kwam en toch zeeman genoeg is om
bij een opstand de belhamels bij de keel te grijpen. Rij
mag en moet stil en stroef zijn, maar hij heeft ook al de
gemakkelijkheid van beweging, die den zeeman in aIle landen der wereld eigen is, zoo'n echte "Zeekapitein" bij
v. Lennep-Bulwer, die een lieve "Viola" onder de oogen
van een fatterigen jongenheer geheel voor zich inneemt.
Datgebrek aan bewegelijkheid, innerlijk en uiterlijk, (wie
miste die ooit bij den zeeman) maakt enkele der prachtigste
tooneelen tot zeer matte voorstellingen. In de samenkomst
met Mevr. Bernard bijv., - hoewel hij daar, de gebrekkige opvatting eens aangenomen, vooral waar hij tegenover haar aan
tafel zat, zeer goede oogenblikken had, - zien we een rijkgeworden burgerman of iets dergelijks, ontevreden dat hij nog
geen meisje boven zijn stand tot vrouw kan vinden, maar
geen zeeman, die een opstand aan boord wist te bedwingen
en nu om honderd redenen onrustig doorwerkt zonder tevredenheid te vinden. De kalmte, waarmede hij het lijdehsverhaal
zijner moeder aanhoort, vindt misschien eenigszins verklaring
in de buitengewone mate van zelfbeheersching, waarmede
dat verhaal wordt gedaan - zijn opstuivende drift is daarom
te meer van zonderlingen aard. Ret gesprek achter Blanche's
stoel is ook nooit zoo indrukwekkend geweest, als toen
Melle Tessandz'er en Mr. Marek bezig waren haar te belezen. In dat gesprek moet duidelijk blijken, dat Marie en
.Bernard elkaar liefhebben, de eerste zonder het te weten.
Een oogenblik sprak dit gevoel nit een blik van den heer
Spoor, maar veelal ging de indruk geheel verloren.
De beer Moor als Leopold had veel meer van zijn rol
kunnen maken. In het tooneel, waar Leopold een slag aan
Bernard geeft, was hij de zeer gelukkige vertolker van des
schrijvers gedachte; maar over 't geheel had zijn spel veel
levendiger moeten zijn. Vaak was het of hij naar zijn woorden moest zoeken. Vooral hinderde dit in het tooneel, waar
hij den ouden heer F., in telegramstijl, den inhoud van den
brief van zijn oom wiI verhalen.
In 't algemeen trof ons, en moest ons in dit echt Fransche
stuk meer dan in eenig ander hinderen, het langzame tempo
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waarin het gespee1d wordt, het onderstreepen van schier
ieder woord - waardoor het gehee1 iets mats kreeg. Met
uitzondering van Mej. van Biene (doet zich hier de ZuidNederlandsche invloed misschien nog gelden ?), en in sommige
toonee1en ook van Mevr. Ellenberger, maken zich allen aan
die fout schuldig.
Morin yond in baron Rastiboulois een rol naar zijn gading.
De toonee1en, waarin de oude viveur en onverdrage1ijke fat,
met zijn afgemeten spreken en krakend stemgeluid, optreedt,
behoorden tot de best geslaagde van de geheele voorstelling.
Mevr. Kleine, met haar fijn besneden gelaat de kostelijkste
type van Mevr. Bernard, die zich denken laat, had, als altijd,
hare bewonderenswaardige oogenblikken, maar, niet als altijd,
oogenblikken van matheid - althans de avonden waarop wi}
haar zagen. Tot de eersten rekenen wij het tooneeI met
Mevr. Fourchambault en Blanche en het slottooneel, tot de
laatsten de samenkomstmet haar zoon, waar zij met onverklaarbare kalmte de geschiedenis van haar lijden verhaalt, om even
kalm o'p de canape haar verhaal voort te zetten. Of moet
hier aan een verschil van opvatting gedacht worden? Wij
althans hadden ons Mevr. Bernard daar voorgesteld als geheel overweldigd van smart waar zij op nieuw al die herinneringen doorleeft, evenals we bij Bernard veel meer ontroering hadden gewacht (I).
Ret burgerlijk vrouwtje, met haar "meneer de prefect" om
't andere woord, gaf mej. Verwoert niet slecht weer. Intusschen
stellen wij ons Mevr. Fourchambault iets ouder voor en voor~l
wat drukker in haar bewegingen. Wei moet zij er in slagen
zich een zeker air van voornaamheid te geven, o. a. door
de op het middeI saamgevouwen handen, maar de dochter
van den pettenkleppen-fabrikant moet zich toch nuen dan
door een levendiger gesticulatie verraden. Vooral in de

(I) Hoe zeer Mevr. Kleine zichzelve meester blijft, oak in de meef roeren~e tooneelen. bleek
o. a bij eene opvoering, toen zij in de samenkomst met Mevr F. en Blanch!!, van Marie
sprekend, zeggen maet: ',Het was beter, dat ze wat minder van me sprak en me wat meer
bezocht!" In dit prachtig gespeeld tooneel versprak zij zich eens en zeide: "Het was beter
dat ze me wat minder bezocht ...... en met eene ontroering, die Mevr. F., met het DOg op baar
aanstaande baronnes niet kon opmerken, maar die het publiek moest opmerken en kon verklaren, voegde zij er bij, terwijl ze de hand aan 't Hjdetld en kloppend hoofd bracht: "Ik ben
ge heel in de war!" en vervolgde haar rede.
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"koninginnensd:ne)} tegenover Fourchambault en Marie trad
de burgervrouw te veel op den achtergrond.
Eindelijk hebben we eens eenige avonden kennis kunnen
maken met het spel van Mej. van Biene, die een jaar of 4 geleden aan het Rotterdamsch tooneel verbonden, sedert in ZuidNederland optrad, en daar gelegenheid vond om haar talent
te ontwikkelen. Dat zieltje zonder zorg, dat met gelijke gemakkelijkheid over rijzwepen als over maatschappelijke vraagstukken spreekt, op den bodem van haar liefhartje - uit vrees
voor Mama - haar liefde in een klein hoekje heeft verborgen,
om haar heele jonge leven zonder nadenken te wijden aan
vreugde en vermaken; dat meisje, door Maja's omgang nu
en dan tot ernstige gedachten gekomen, maar in aIle opzichten van den beginne af aan goed; dat Mevr. Bernard lief
heeft, na de eerste goede woorden door deze gesproken en
aangedaan is bij 't ontvangen van den zegen; dat was de
Blanche van Augier en die Blanche kwam Mej. van Biene
al zeer nabij, al bereikte zij haar ook nog niet in alle
opzichten.
Wenschen wij ons geluk met de aanwinst die "het Ned.
Toonee1" in Mej. van Biene deed, ernstige studie zij der
jonge toonee1speelster aangeraden, vooral wat de uitspraak
betreft. Is het Amsterdamsch dialect voor het oogenblik
nog met een Vlaamsch tintje overtogen, zij wake er voor,
dat het niet weer te voorschijn kome, en oefene zich in de
zuivere, natuurlijke Nederlandsche uitspraak. Ook voor het
melodramatisch tremulantje zij Mej. v. B. op haar hoede.
Op de Familie Fourchambault teerde de Vereeniging gedurende het grootste gedeelte van October; het overige gedee1te gaf ons de herhalingen van Moeder en Zoon en Ferreol.
Van harte hopen wij dat de N ederlandsche comMie, die ons
thans voor de eerste dagen van November wordt aangekondigd, de Juffrouw Bos van S chi m mel, niet minder belangstelling zal wekken dan haar Fransche zuster, en blijken zal
een blijvende plaats te verdienen op ons zoo schraal voorzien Nederlandsch repertoire.

*-l-*
* ,.

ROTTERDAM, 29 October 1878.
Ik schrijf dit verslag onder den eersten indruk van de opvoering van Maria Stuart, vertaling van ten Kat e. Deze
met vee1 be1angstelling verwachte opvoering is een volledig
succes geweest voor de beneficiante, Mej. Beersmans, die een
nieuw bewijs heeft ge1everd van hare groote gaven als treurspee1ster. De zaal was tot den nok toe stampvol en de voorstelling duurde, niettegenstaande de belangrijke bekortingen,
tot na middernacht. De Maria Stuart van Beersmans is minder
de bekoorlijke vrouw, dan de ede1e, lijdende vorstin. Van
haar eerste optreden af ligt over haar spel een heerlijke waas
van ede1e waardigheid gespreid, dat door geen vlekken verstoord wordt. Zij toonde de rol gehee1 te hebben gevoe1d
en doordacht, wist in haar spreken der verzen steeds den
juisten toon, den juisten nadruk te leggen. Bijzonder trof
mij haar meesterschap over de verzen, waardoor zij zich nooit
overhaastte, nooit de stem verhief om indruk te maken; integendee1, bij de belangrijkste gezegden liet zij haar vaak
dalen, ze1fs tot een fiuisteren overgaan, dat echter volkomen
verstaanbaar bleef en dieper indruk maakte dan uitzetting van
de stem had kunnen teweegbrengen. Haar gebarenspel, haar
standen waren, eveneens ede1 en schoon. Treffend waren
vooral haar strijd tusschen ootmoed en trots bij de ontmoeting der twee koninginnen, haar toorn aan het slot van dit
tooneel, haar kalme, berouwvolle en liefdevolle stemming bij
de voorbereiding voor den dood. Sommige regelen sprak zij
onvergetelijk uit, by. in het eerste bedrijf de bekentenis aan
Kennedy, terwijl zij zich angstig tot haar overbuigt:
»Ik wist er van. lk liet de daad geworden,
»En lokte vleiend hem in 't net des doods.

en in het derde, de handen voor het aangezicht slaande en
van woede sidderend:
»Vergaan zijn aile vriendlijkc gedachtcn,
»En zwarte razernijen uit de hel
«Omringen mij, de slangenharen schuddend.
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Mevrouw de Vries zag er in de prachtige, historische costumes, die zij droeg, vooral in het statiekleed van wit satijn
en hermelijn met een flikkerende diadeem, schitterend uit,
haast te jong en te schoon voor Elizabeth. Zoo lang zij
rustig zat of stond was haar houding ook echt koninklijk,
maar hij levendiger spel vergat zij vaak de trotsche vorstin,
om allee~ de valsche hartstochtelijke vrouw te toonen. Als
koningin moest zij Mortimer niet. in het oor spreken, zijn
arm niet aanrakeh, moest zij Maria Stuart niet sarren, gelijk
ze in het tooneel der ontmoeting deed. Ret bleek we~r dat
haar kracht in de comedie en niet in de tragedie ligt; haar
timbre van stem leent zich evenmin tot tragische rollen als
haar voordracht. Zij liet de woorden niet altijd tot hun recht
komen, maar sprak ze vaak bij troepjes van vijf of tien met
een climax uit en legde soms verkeerde klemtonen, bijv.
»gold het ook
.}lijll kroon, hij 's buiten mijn bereik."

Zij had echter ook prachtige oogenblikken; voortreffelijk
noem ik de duivelsche vreugde, die zij bij het lezen van den
brief van Stuart door haar gelaatsbewegingen vertolkte, en
den schrik, waarmede ·zij terugdeinsde voor het geteekende
doodvonnis. Dit geheele vierde bedrijf werd inderdaad zeer
goed door haar gespeeld.
De vervulling der andere rollen mag, wanneer men de
vele moeielijkheden aan de opvoering van dit stuk verbonden in aanmerking neemt, over 't algemeen vrij goed heeten;
de hartstochtelijke rol van Mortimer lag helaas hoven de krachten van den verdienstelijken acteur die haar speelde. De
costumes zijn zeer goed, de decoraties eenvoudig maar
voldoende.
Over de andere opvoeringen van den laatsten tijd in een
volgende kroniek.

Q.

HET ANTWERPSCHE TOONEELCONGRES.
Aan !tet ons toegezonden, z.eer uz'tvoerz'g, verslag van de
feesten en plechtz'gheden, ter gelegenhez'd van he! 25 jarz'g
Jubeljeest der stz'chtz'ng van !tet Natz'onaal Tooneel te Antwerpen, ontleenen wz'j !tet volgende verkorte relaas betreffen.rie
het Tooneelcongres:
Des maandags 2 r October, om r I ure des morgens, werd
de eerste zitting van het Tooneelcongres, in de groote zaal
van den Cercle artz'stz'que, geopend. Talrijk waren de congresleden niet, ondanks de belofte van schitterende feesten ter
gelegenheid van het 25 jarig jubelfeest der stichting van het
Antwerpsch nationaal tooneel. Ik heb er slechts 40 geteld.
Het eerste punt, dat door de vergadering werd behandeld,
was de samenstelling van de jury, gelast den driejaarlijkschen
prijs voor de tooneelliteratuur toe tc kennen, door het Belgische Staatsbestuur ingesteld. V olgens sommigen zou die jury
niet door het gouvernement mogen benoemd worden op eene
dubbele lijst leden door de Academie van Belgie voorgedragen, gelijk tot hiertoe geschiedde, maar tusschen de leden
van de provincialeleescomiteiten, dat is van de comiteiten,
die gelast zijn de vertooningen der tooneelmaatschappijen in
de verschillende provincien, voor het toekennen der staatspremien, bij te wonen. Wat de tooneelschrijvers daarbij
zouden winnen, verklaar ik niet te begrijpen. Immers die
comiteiten hebben tot hiertoe niet zoo schitterende blijken
van kennis en bevoegheid gegeven, dat hunne leden als onfeilbare kunstrechters kunnen beschouwd worden.
Doch met de samenstelling der jury is niet alles afgedaan.
Zal men den prijs toekennen na eenvoudige lezing der stukken, of zullen de stukken eerst worden opgevoerd? De heer
Jacobson uit den Haag acht die opvoering voor de meeste
stukken eene onmqgelijkheid, en dat is zij werkelijk. De heer
Haverkorn van Rijsewijk, uit Rotterdam, heeft niet veel op
met prijskampen, door het Staatsbestuur uitgeschreven; liever
zag hij die door tooneeldirectien uitschrijven.
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Des namiddags, na het hernemen der zitting, sprak nog
de heer Rooses over de Belgische tooneelprijskampen en
tooneelpremien, die, volgens hem, zoo kwaad niet zijn; terwijl
M. Hoste, uit Brussel, kloeg, dat soms in het ministerie te
Brussel met de premien zoo zonderling wordt omgesprongen.
De heer Block, uit Gent, behandelde de keus der stukken,
die in Vlaamsch-Belgie worden opgevoerd. Veel. wordt SOOlS
over die stukken geklaagd, doch men vergeet, dat het enkel
de zoogenaamde boulevard-stukken - dat is vertalingen van
Parijsche draken - zijn, welke 't volk naar den schouwburg
lokken. ,In denzelfden zin spreekt de heer H. van Eijck,
van St. Nicolaas. De heer Frans Gittens, van Antwerpen,
zoude eene maatschappij tel' aanmoediging van het tooneel
willen zien tot stand komen, die hare leden in de hoogere
kringen zoude aanwerven.
De heer Hoste legt een paar voorstellen neder, die door
de vergadering worden aangenomen, en hierop neerkomen:
1°. Aan tooneelschrijvers en tooneelspelers dient van staatsen stadswege zooveel stoffelijk en zedelijke ondersteuning te
worden verleend, als aan de kunstenaars in andere vakken;
2°. De Antwerpsche Muziekschool moet tot den rang van
Vlaamsch Conservatorium worden verheven, ten einde voor
het Vlaamsch tooneel en den Vlaamschen zang de noodige
kunstenaars op te lei den.
Met deze pia vota haast de vergadering zich gereedelijk
in te stemmen.
In de morgenzitting van Dinsdag wordt onder anderen
op voorstel van den heer Adriaensen besloten eene commissie
te benoemen, die een plan zal opmaken strekkende, om,
met hulp van het stadsbestuur, de artisten van het Nationaal
Tooneel van Antwerpen, gedurende den zomer alhier te houden en in staat te stellen zich door ononderbroken studie
voor te bereiden tegen het winterseizoen.
Daarna werd over het stich ten eener tooneelschool in
Vlaamsch Belgie gehandeld. De discussie van dit vraagpunt
was lang en warm. In de morgenzitting begonnen, eindigde
zij eerst in den namiddag. Het denkbeeld om de ZuidNederlanders, na een voorbereidende opleidiog te Antwerpen
of elders, ter voltooiing van hunne studien naar de Tooneel-
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school van het (N oord- EN ZUID-) N ederlandsch Tooneelverbond
te Amsterdam te zenden, werd, ondanks de krachtige verdediging door Max Rooses en Mr. Jacobson, door de groote
meerderheid, waaronder zeUs een cler oprichters van het Tooneelverbond Jan van Beers, verre weggeworpen. De geest
van particularisme was de sterkste; men wilde een eigen
school, voor ons alleen!
Na lezing van een uitgebreid opstel van den heer Benoit, over
de weinige gastvrijheid, welke de Belgische lyrische werken
bij de opera gezelschappen vinden, werd deze laatste zitting,
en met haar het eerste Tooneel-Congres, gesloten verklaard.
Of het verhandelcle voor Noord-Nederland wel van veel
gewicht kan heeten, laat ik uzelven oordeelen. Dat het zelfs
voor Belgi~ minder gewichtig is, dan wij van een Tooneelcongres mochten verwachten, met zooveel ophef in de bladen
van Noord en Zuid aangekondigd, aarzel ik niet te bekeIfnen.
Immers buiten het vraagstuk cler Belgische tooneelschool,
werd weinig practisch afgedaan. Mijns erachtens verdienden
de prijskampen, waarover zoo breedvoerig werd gesproken,
(Jet execs d' honneur niet. Zij hebben tot hiertoe onze tooneelkunst en onze tooneelliteratuur weinig vorderingen doen maken,
en dat zij in het vervolg beide niet meer zullen doen vorderen,
is mijne overtuiging, Wat het vraagpunt van den driejaarlijkschen staatsprijskamp betreft, ik weet niet of ik mij bedrieg,
maar geheel de discussie heeft bij mij den indruk nagelaten,
alsof iedereen prechait un peu pour sa chapelle, alsof van de
sprekers de een betreurde nooit een driejaarlijkschen prijs
te hebben behaald, en de andere uooit deel van de jury te
hebben gemaakt, wier werkingen zij zoo scherp hekelden.
SIGNORE.
Nag meldt men ons, dat het door den Secretaris A. Cornette uitgebracht
rapport van de Jury, betreffende de voor den prijskamp ingezonden tooneelstukken, een meesterstukje genoemd mag worden.
Ret met den len prijs bekroonde stuk van Rosier Faassen, "JIl11emie,
wordt een volksstuk genoemd met treffende toestanden, maar zonder
letterkundige waarde.
REDACTlE.

TUSSCHEN DE BEDRIJVEN.

1.

De opvoering van de V rek, waarmede het tooneelseizoen
in den grooten schouwburg te Amsterdam open de, een opvoering die inderdaad een goed begin mocht heeten, deed
mij de Nederduitsche vertaling in verzen van Moliere's comedie
nog eens ter hand nemen, die in 1685, "bij Albert Magnus,
op den Nieuwendijk in den Atlas bij den Dam" het licht
zag. Een proza vertaling van het voortreffelijk proza van den
franschen blijspeidichter viel niet in den smaak- dier dagen.
't Moest rijm wezen, al was het ook vaak kreupelrijm. En
zoo ontstonden al die berijmde vertalingen van den Malade
imaginaire, van George Dandin' e. a. Men weet hoe in de
vertaling van laatstgenoemd blijspel het klassieke Tu l' as voulu!
aldus Iuidt:

o
Gij woltd, gij

WOItt!

ltd

Lubbt'rt, LltbbE'rtzooll,
::0,

De vertaling van l'Avare is ook vaak merkwaardig genoeg ;
zij geeft de duidelijkste bewijzen, hoe weinig men voelde voor
het eenvaudig schoon van Moliere's meesterstuk. Al mage
de tweespraak tusschen Valere en Elise, waarmede de comedie
aanvangt, niet meer geheel aan den smaak onzer dagen voldoen, er spreekt een eenvoud en een reinheid uit, die al zeer
slecht worden weergegeven wanneer men Elise (Elizabeth)
Valere (Karel) hoort aanspreken met:

o

1/1aardigste allE'r mensc/[t'1I,'

of wanneer Karel kort daarop verzekert:
Jftl'l min was lli1J2JJlermeer met vuile smd be/adell.
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Later o. a. in het gesprek van Harpagon (Govert) met Frosine
(Fransijn), wanneer de laatste beweert dat de vrouw, die zij
voor Harpagon bestemde "a une aversion epouvantable pour
les jeunes gens, et n' a de I'amour que pour Ies vieilIards",
wordt de N ederlandsche vertaler zoo plat, dat ik het niet
noodig acht zijn woorden hier aan te halen.
"Voila de belles drogues que de jeunes gens pour Ies
aimer! - zegt Frosine iets verder - ce sont de beau:x morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau!
et je voudrais bien savoir quel ragout il y a a eux." Hier
valt Moliere eerst recht in den smaak van zijn berijmer, die
gretig de gelegenheid aangrijpt om op zijne beurt eens "uit
te pakken."
FRANSI]N.

Dat 100/ ik wel- het is wat lie/s, die kwijlebabben,
Stroyonkers zonder pi!, die mellekmltiLs, die slabbm,
lk WOlt we! weetm waf voor smaak dat daaraall is.

Een laatste staaltje. Waar Cleante, in het 4 e bedrijf, 3 e tooneel, op verzoek van zijn vader aldus een oordeel uitspreekt
over zijne aanstaande stiefmoeder: "A vous parler franehement, je ne l'ai pas trouvee iei ee que je I'avais crue. Son
air est de franche coquette,'" daar gaat onze vertaler een stap
verder en rijmt aldus;
Om It de waarheid dal/ Ie zeggm, 'k 71illd Zf! ?lid
Als ik m'heb illgebedd, lIli} dl/nk!, lIli} til/lIkt, si} zid
Wat lichtekooiJt:{{.

Tirons l' echelle I
De vrienden van het tooneel zullen met belangstelling bemerkt hebben, dat de heer Loffelt io "Het Vaderland" zijne
besehouwingen over het Tooneel hervat heeft. Vooral de
wijze waarop de criticus zijn taak opneemt, door niet enke1
de voorstellingen te bespreken, maar vaak degelijke beschouwingen te geven over onderwerpen van algemeen
belang voor het tooneel, maken zijn ,,]eudis" tot een boeiende en leerzame lektuur.
]uist omdat ik de lezing van Loffelts tooneelstudien aan-
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beveel, mag ik niet zwijgen, waar ik in het feuilleton van
17 October eene beschouwing aantref, die mij hoogst gewaagd voorkomt.
De schrijver wil stukjes als die van Cop pee en Man ue I,
als levers de rideau, van ons repertoire verbannen, omdat
men. .. "zoo vlak na het middagmaal niet in de gewenschte
stemming (is) om die innige fijn gevoelde tooneeldichtjes recht
te do en wedervaren." Tot besluit van een avond zijn echter
dergelijke stukjes zeker nog minder geschikt. Ons publiek
verlangt, wanneer op het groote stuk nog een nastukje voigt,
dat dit een vrolijk stukje zij en de tooneelbesturen zijn gewoon aan dien wensch te voldoen. Derhalve zou er voor
"innige, fijngevoelde tooneeldichtjes" geen plaats meer op
onze schouwburgen zijn!
Loffelt wijst op Frankrijk. Daar is reeds voor jaren door
Sa r c ey gezegd, een gezegde dat dezer dagen door S a r do u
nader werd toegelicht en geparafrazeerd: Ie di,zer tue Ie spectacle.
Met uw verlof! - maar wij zijn in Nederland. Te Amsterdam beginnen de tooneelvoorstellingen - sommige om
halfacht, andere om acht uur; en wanneer men wat vlugger
afspeelde, zou a c h t uur het vaste uur voor den aanvang kunnen worden. Stel nu - men heeft het nu eenmaal op dit
terrein gebracht en ik moet dus wel tot die bijzonderheden
afdalen ! stel nu, dat men om halfzes eet en tafelt tot
kwartier v66r zeven, zeven uur - wie geen Lucullus of "hongerige Gijs" is, zal in den regel om halfzeven gereed zijn ! - welk
een schat van tijd rest er dan niet v66r den aanvang der
voorstelling, om 8 uur!
Mij dunkt. bij zulk een regeling, behoeft men noch "ver·
doofd," noch ,.gevoeUoos voor aandoenlijke tooneeltjes" in
den schouwburg te komen en mag men gerust verwachten
dat 7.ij, die 0 pan de r e u r e n in staat zijn fijngevoelde too·
neeldichtjes te waardeeren - een voorrecht, dat altijd maar
voor een klein deel van ons schouwburgpubliek zal zijn weggelegd ook thans daarvoor de noodige opgewektheid
zullen bezitten.
Maar gaat men het voorstellen, alsof de schouwburg eigenlijk tot weinig anders dient, dan om ons "een goeden disch"
op een aangename wijze te doen digereeren, - en Loffelt, al
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zegt hij het niet en al meent hij het niet, geeft voet aan een dergelijke redeneering - dan verkondigt men een gevaarlijke leer.
Voor hen, die zulk een opvatting van het tooneel hebben,
werd de operette geschapen; voor wie naar iets degeIijker
tooneelgenot verlangt, hebben wij de goede stukken in ve.rschillende kunstvormen, die gelukkig ook op het repertoire
van onze Nederlandsche schouwburgen niet ontbreken.
]. N. VAN HALL.

KREOOLSCHE OF KLEURLINGE?
Bij de opvoering van «De familie Fourchambaull" te Rotterdam, werd
van verschillende zijden de opmerking gemaakt dat Mw de Vries het
«voorkomen" eener Criole mistte. Uw correspondent heeft, blijkens
zijn schrijven uit Parijs in het vorig nummer, dat voorkomen ook bij
Mw. Croisette, welke die rol in het Theatre Fran.;:ais vervulde, gemist.
Misschien is het niet ondienstig te herinneren dat een Kreoolsche volstrekt geen kleurlinge is. De Dictionaire de I' Academie zegt i. v. Creole:
nom qu'O,! donne a un EurojJlm d'origine, 111 daJlS les Colonies. Zij die
gekleurd bloed in de aderen hebben heeten Metis, Jlhtlatre of Quar/eron.
Het «voorkomen" eener Creole moet dus liggen in de meer vrije manier
van spreken en zich te bewegen, en niet in kleur van gelaat of haar,
en het is zeer goed te verdedigen dat Marie Letellier, die een 1;:ngelsche
P.
moeder had, blond is.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN·
- Burgemeester en Wethouders van den Haag hebben, zonder zich
te storen aan het advies van de toonecI-commissie, zich gehaast het bespelen van den schouwburg voor 3 jaren, aanvangende J Sept. J 879,
weder ondershands te gunnen, en weI aan de zieh in likwidatie bevindende
Vereeniging »Het Nederlandsch Toonecl."
Te Amsterdam is door Burgemeester en Wethouders aan den Raad
ccn voordracht gedaan om in de bestaande pachtvoorwaarden eenige
wijzigingen te brengen, en daarna, evcnals voar 3 jaar, tot openbare verpachting over te gaan.

V E R BET E R I N G.
Op bIz.

J.

I

reg.

2

staat: Flj;-aro moet zijn: Don Jllan.

C. B. kan verzekerd wezen, dat deze fout - cen bloote lajJslfs miami hersteld zijn, ook wanncer hij zijn gcwichtige ontdekking niet had
wereldkundig gcmaakt.

lOU

JAARVERSLAG
VAN HET

NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND.
Ultgebracht In de Aigemeene Vergaderlng te Amsterdam den

gdeD

November 1878).

Een tijdperk van voor- en tegenspoed Iigt achter ons, rijke stofbiedend
voor het verslag, dat wij bed en, ingevolge art. 13 onzer wet, aan Uwe
Vergadering uitbrengen.
Reeds de aanvang van het afgeloopen jaar kenmerkte zich door eene
gebeurtenis, voor het Tooneelverbond van groot gewicht. Nauwlijks was
de Aigemeene vergadering den 1 sen September 1877 te '5 Gravenhage
gehouden, afgeloopen; nog vermeidden wij ons in de aal)gename herinneringen, die de hartelijke :ontvangst door het Haagsche Afdeclingsbestuur
bij ons had achtergelaten, toen wij van onzen Voorzitter, den heer
H. ]. Schimmel, een schrijven ontvingen, gedagteekend 17 September 18n, waarin hij ons berichtte zich verplicht te zien zijn ontslag te
nemen als lid van het Hoofdbestuur. Wei had ons medelid ons reeds
vroeger herhaaldelijk zijn voomemen te kennen gegeven om uit het
Hoofdbestuur te treden, doch dat hij zoo spoedig reeds dat voomemen
ten uitvoer zou brengen, hadden wij niet verwacht. Met innig leedwezen
zagen we hem het Hoofdbestuur verlaten. Maakte de heer Schimmel
reeds deel uit van de in October 1868 te Leuven benoemde voorloopige
commissie, die de stichting van het Toonee1verbond voorbereidde, toen
in December 1870 dit verbond tot stand kwam, was hij de eerste, aan
wien de constitueerende Vergadering het mandaat van Hoofdbestuurder
opdroeg, terwijl kort daama het verkozen Hoofdbestuur hem tot zijn
Voorzitter benoemde. Niettegenstaande zijne vele bezigheden was hij,
gedurende zeven jaren, vol ijver met ons werkzaam in het belang
van het tooneel; ondanks vele teleurstellingen bleef hij steeds vasthouden
aan het denkbeeld, dat de stichting der Tooneelschool de voomaamste
zorg van het Verbond behoorde te zijn. Dat die school tot stand kwam,
danken wij dan ook zeker voor een groot deel aan zijne volharding.
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Wanneer wij dat alles herdenken, dan meenen WI] In den geest van Uwe
Vergadering te handelen, wanneer wij hier aan den afgetreden Hoofdbestuurder, onzen Oud-Voorzitter, een welgemeend woord van hulde en
dank brengen voor hetgeen hij in het belang van het Nederlandsch
Tooneelverbond heeft gedaan.
De heer S t 0 k vis verklaarde zich be reid de zoo onverwacht vacant
geworden Voorzitterstoel, gedurende 1877/1878, in te nemen.
Aan de besluiten der 7e Algemeene Vergadering werd gevolg gegeven,
vooreerst door een adres van dankbetuiging te richten tot den Amsterdamschen Gemeenteraad voor de oprichting van een leerstoel in de
aesthetiek.
Vervolgens werden de heeren Mr. A. A. de Pinto, Lodewijk Mulder en
Mr. J. Telting door ons uitgenoodigd eene commissie te vormen tot onderzoek
van het aanhangige wetsontwerp op het auteursrecht, met betrekking tot de
dramatische schrijvers. Deze Commissie zond ons, naar aanleiding van
dit onderzoek, den 2 en Februari een eoncept-adres aan de Tweede Kamer,
met welks strekking en inhoud wij ons in hoofdzaak volkomen konden
vereenigen. Wij aarzelden dan ook niet het adres, zooals het door de
Commissie gesteld werd, den 23 en Februari bij de Kamer in te dienen.
De 1cdcn van het Tooneelverbond hebben van dit stuk kennis kunnen
nemen. Bracht het Hoofdbestuur reeds schriftelijk zijn dank aan de
Commissie voor de nauwgezette en degelijke wijze, waarop zij zich van
hare taak heeft gekweten, wij meenen dien dank hier openlijk te moeten
herhalen.
De Too nee 1s c h 001 had een moeilijk jaar te doorworstelen. Had
reeds een vorig jaar de gezondheidstoestand van den Directeur, den heer
J. H. Rennefeld, ons ernstige ongerustheid ingeboezemd, toen wij hem
in onze vorige Algemeene Vergadering weer in ons midden hadden gezien, toen hij met onverzwakten moed bij den aanvang van den nieuwen
cursus zijn gansch niet lichte taak weer op zich had genomen, hoopten
wij allen - aI schudden de mannen van het yak ook bedenkelijk het
hoofd - dat onze vriend voor ons behouden zou blijven. Helaas, het
mocht niet zoo zijn! De ziekte nam in November hand over hand toe.
In den nacht van 2 op 3 December werd Rennefc1d aan onze school,
aan de Kunst, die hij met zoo groote toewijding diende, aan zijn trouwe
gade en aan zijn talrijke vrienden ontrukt. Met den diepbetreurden kunstenaar leed ons verbond een verlies, dat zeker niet gemakkclijk te herstellen valt. Hoe Rennefeld, toen zoovelen aan de mogelijkheid van
welslagen twijfelden, den moed had de ieiding van de Tooneelschool op
zich te nemen; hoe hij met onvel f1auwden ijver die zware taak vervulde,
aan alles de wijding gevende van zijn veelzijdige ontwikkeling, van zijn
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helder oordee!, en van zijn gezonden kunstsmaak; hoe hij ome instelling
tot die hoogte wist te brengen waarop zij zich de sympathie verwierf van
veIen, die haar aanvankelijk weinig gunstig gezind waren - diL alles
erkennen wij met weemoedige dankbaarheid. HeIder van geest tot het
einde toe, bleef hij, vol liefde voor de school, zich tot de laatste dagen
van zijn leven met hare belangen bezighouden. RennefeId heeft de
vruchten van zijn arbeid niet mogen zien rijpen, maar zijn naam blijft
niettemin onafscheidelijk aan de TooneeIschool verbonden; die naam blijft
kven in de harten van zijn leerlingen, die hem als een vader vereerden
en liefhadden, in de harten van ons allen, leden van het Tooneelverbond,
die woveeI aan hem zijn verplicht.
Het overlijden van den Directeur moest noodzakelijk stoornis brengen
in het onderwijs, al trachttt:n ook de verschillende leeraren met een ijver
en I?en goeden wil, die waardeering verdienen, zoo go cd mogelijk in de
opengevallen uren te voorzien. Het bestuur over den dagelijkschen gang
van zaken werd tijdelijk opgedragen aan de weduwe van den JJirecteur,
die haar taak met veeI toewljdmg vervulde en bovendien menigmaal door
haar kennis van vreemde talen de leerlingen nuttig wist bezig te houden.
De administratieye werkzaamheden werden, gedurende de ziekte en na
het overlijden van den Directeur, door den heer F. C. Delfos waargenomen, die ook verder zijn uitgebreide kennis ten dienste der school
stelde en wiens hooggewaardeerde adviezen ons gedurende dien moeilijken tijd van veel nut zijn geweest. Hem zij daarvoor hier openlijk
hulde gebracht.
Na de Kerstvacantie nam de heer P. H. Hugenholtz het onderwijs in
het lezen op zich, terwJjl Prof. A. Pierson zich met welwillendheid tot
het geven van onderwijs in de aesthetiek be reid verklaarde. Het teekenen
werd aan d.:n heer W. Steelink opgedragen.
Ofschoon. door deze reg cling in een zeker aantal uren voorzien werd,
bleven er nag altijd een groot aantal onbezet. Daarbij kwaJll, dat
Mevr. Kleine, door hare betrekking tot het Tooneel, niet altijd op de
bestemde uren voor de school beschikbaar was, al trachtte zij ook vaak
met loffelijken ijver het gemis op andere uren te vergoeden. Een en
ander moest noodzakelijk storend werken op den gang van het onderwijs. Bovendien scheen de overgangstoestand een minder gunstigen invloed
uit te oefenen op de energie en den ijver van sommige ieerlingen. Wel
is daarin langzamerhand verbetering gekomen, en was er zelfs op het
laatst van den cursus reden tot tevredenheid, doch het kan niet anders
of die verschillende omstandigheden moesten op de vruchten van het
onderwijs haar invloed doen gelden.
Een maatrege1, van weJken men zich veel goeds belooft, is het optreden
van een viertal dames, zijnde Mevr. Schimmel-Kalff, Mevr. Waller-Schill,
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Mevr. Van Leeuwen-Matthes en Jonkvrouwe A. Bicker als Dames-patronessen der School. De welwillendheid, waarmede deze dames haar taak
op zich hebben genomen en de levendige belangstelling in de school,
waarvan zij reeds de indubbelzinnigste blijken gaven, verdienen erkentelijke
vermelding.
Ret aantal leerlingen bedroeg in den afgeloop.en cursus 10 (7 meisjes
en 3 jongens), verdeeld in drie groepen, nl. eene eerste, oflaagste klasse,
en eene tweede klasse, gesplitst in 2 afdeelingen A en B. De voorstellingen door de leerlingen, onder de leiding van Mevr. Kleine, den len en
2en Mei te Leeuwarden en te Utrecht gegeven, deden veel genoegen en
droegen zeker het hare bij om de belangstelling in de Tooneelschool te
doen toenemen.
In het voorjaar werd overgegaan tot een oproeping van sollicitanten
naar de betrekking van Directeur. Vit het dertigtal, dat zich aanmeldde
gaf de Commissie van toezicht de voorkeur aan denheer W. C. Got eli n g
Vi n n is, die, naar haar oordeel, vele van de eigenschappen in zich vereenigde, welke men voor de opengevallen betrekking meende te mogen
eischen. Het Hoofdbestuur meende zich met de aanbeveling van de
Commissie te moeten vereenigen en benoemde in zijne Vergadering van
24 Juni den heer Gotding Vinnis tot Directeur der Tooneelschool.
De nieuwe Directeur heeft, alvorens zijn eigenlijke taak te aanvaarden,
in overleg met de Commissie, de noodige regelingen getroffen betreffende
het leerplan voor den cursus 1878/79. Omtrent de wijzigingen in het onderwijzend personeel en in het lessenplan zuHen V zoo aanstonds eenigc
mededeelingen worden gedaan.
Twee der afdeelingen van het Verbond, Deventer en Gorinchem.
die sinds lang een kwijnend leven leidden, zijn geheel te niet gegaan,
Dat desniettemin ons ledental is toegenomen en van 1060 tot 1088 steeg,
danken wij aan de afdeelingen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht I).
De verschillende afdeelingeQ waren ook dit jaar, in meerdere of
mindere mate, werkzaam in den geest van ome Maatschappij.
Te Rotterdam, waar ons Verbond 357 leden teit.(eenderdc vanhet
geheelc ledental) traden de heeren Dr. Jan Ten Brink en Mr. J. N. van Hall
op, de eerste met eene causerie over cen viertal tooncelstukken van
Sardou, de tweede met de voordracht van zijne vertaling van Coppees

,) Het ledental is a1dus verdeeld:
Rotterdam. • .. 357 leden.
Amsterdam.. .. 208
Leeuwarden ,.
den Haag•....

123
122

/1

Utrecht ..•...
Dordrecht . •.
den Besch...
Gouda .......

7' led en
43
3"
23

Gent. . . .. .. . ... '9 leden
Zwolle .......... '3
AIgemeene Ied:.e:.:n,-,,7.,,6_ __
1088

37
Lutiher de Cremo1te. Deze voordrachtcn werden later door genoemde heercn
in de afdeelingen den H'aag en Utrecht herhaald. Op de gewone
vergaderingen der Rotterdamsche afdeeling werden verschillende belangrijke beraadslagingen gevoerd, o. a. over het gehalte der stukken,
opgevoerd op het Rotterdamsch Tooneel en over de bestemming der
leerlingen van de Tooneelschool. Eindelijk nam de afdeeling het gewichtig besluit tot het uitschrijven van een prijsvraag voor het best gekeurd tooneelstuk (treur-, tooneel of blijspel).
De A m s t e r dam s c h e Afdeeling hield twee buitengewone vergaderingen. In de eerste trad de heer W. J. Hofdijk op met de voordracht
van: Een avond in den Amsterdamschen Schouwburg, de afscheidsvoorstelling van Wattier-Ziesenis, waarin hij zoowel haar als Andries Snoek in
hun kunstenaarsleven schetste. De tweede avond werd ingenomen door een
voordracht van den heer M. A. Perk, over Hroswitha, de Gandenheider non.
Te Lee u war den trad de heer Van Hall op met een lezing over
Francois Coppee, gevolgd door de voordracht van "De viool van Cremona."
Den len Mei werd aldaar door de leerlingen der tooneelschool eene
voorstelling gegeven, bestaande in Vroltwentranen, Kom Hier, een tooneel
uit het ze bedrijf van Tartuife en Het Huismoedertje.
Te 's G r a v e n hag e, waar door de krachtige bemoeiingen van het
Afdeelingsbestuur de algemeene vergadering zoo gelukkig slaagde, had in
den loop van den winter de reeds vermelde voordracht van de heeren
Ten Brink en Van Hall plaats. Deze voordracht werd door genoemde
heeren ook gehouden te U t r e c h t, alwaar bovendien den zen Mei eene
voorstelling werd gegeven door de leerlingen der tooneelschool met hetzelfde programma als te Leeuwarden.
Te 's Her tog e n b 0 s c h werd eene lezing gehouden door Dr. Ten
Brink en gaf het tooneelgeze1schap van Rotterdam, onder het patronaat
der Afdeeling, een welgeslaagde voorstelling.
De G 0 u d s c h e Afdeeling wijdde twee avonden aan de bespreking
der belangen van het tooneel, terwijl verschillende werken over het tooneel,
voor rekening van de Afdeeling aangekocht, bij de leden ter lezing werden gezonden. Op de keus der stukken, bij voorstellingen van het Rotterdamsch tooneelgezelschap, werd door de Afdeeling invloed uitgeoefend.
Op voorstel van de Afdeeling te G e n t, werd door het bestuur dier
stad eene Commissie van vijf leden benoemd, ten einde toezicht te houden
op de werkzaamheden van het bestuur en van het personeel van het
Nederlandsch Tooneel aldaar. Deze Commissie, waarin o. a. Prof.
Heremans zitting heeft, oefent een gunstigen invloed uit.
Zoo waren Hoofdbesturen en Afdeelingen ook dit jaar werkzaam, naar
wij hopen, in het belang van de zaak die 9ns allen ter harte gaat.

88
Hebben wij ongelijk, wanneer WI] In de gestadige toeneming van het
aantal leden het bewijs meenen te zien, dat de richting in welke onze
maatschappij zich beweegt wordt begrepen en gewaardeerd? En is, waar op
tooneelgebied het onkruid nog zoo welig wast, het «noodzakelijk kwaad,"
zooaIs een der afgevaardigden voor twee jaren ons verbond noemde, niet
nog even .. noodzakelijk" aIs toen. Wij gelooven: ja.
Doch aI meenen wij in de goede richting voort te schrijden, wij weten
dat er aan onzen arbeid nog veel ontbreekt, en gelijk wij critiek geven
in ons orgaan en elders, vragen wij die op onze beurt. AJIeen door het
reeds bereikte telkens te toetsen aan hetgeen wij bereiken willen, door
een willig oor te leenen aan terechtwijzingen en wenken, van welke zijde
die ook komen mogeri, en vooral door krachtig samenwerken, wordt het
al ge m e en belang van het Nederlandsch Tooneel door ons gediend en
hebben wij het recht te hop en, dat ons werk niet geheel zonder vrucht
zaI zijn.
Namens het Hoofdbestuur:
De algemeene Secretaris
J. N. VAN HALL.

8e ALGEMEENE VERGADERING
VAN HET

NEDERLANDSCH

TOONEELVERBON~

gehouden op 9 November 1878 In ODEON te Amsterdam.

Tegenwoordig van het Hoofdbestuur: Dr. B. J. Stokvis (waam. Voorzitter), Mr. G. van Tienhoven, W. J. Hofdijk, Mr. A. Bloembergen Ezn. en Mr. J. N. van Hall (Secretaris).
Vertegenwoordigd zijn de afdeelingen:

Rotterdam, IQ stemmen, door P. Haverkorn van Rijsewijk,
P. H. de Clercq en A. J. Le Gras.
Amsterdam, 10 stemmen, door Dr. A. Pierson en Mr. J. A. Levy.
Leeuwarden, 7 stemmen, door Mr. H. Wiersma, J. Bolman en Jhr.
Mr. .tE. Boelens van Eysinga.
Den Haag, 7 stemmen, door Mr. J. E. Banck, Mr. A. Wm. Jacobson
Dr.Jan ten Brink, A. Ising, Lodewijk Mulder enA.C.Loffelt.
Utrecht, 4 stemmen, door W. K. M. V r 0 I i k.
Dordrecht,3 stemmen, door H. P. de Kat van Hardinxveld.
Den Bosch, 2 stemmen, door C. H. R a v e n.
Gouda, 2 stemmen, door H. W. G. Koning en H. J. Wennekes.
Te samen uitmakende 45 stemmen.
Bovendien wonen een 15talleden (niet-afgevaardigden) de Vergadering bij
I. De V 0 0 r zit t e r opent de vergadering met een gevoel van dankbaarheid, maar tevens van weemoed. Van dankbaarheid, nu hij een zoo
groot aantal afgevaardigden bijeengekomen ziet bij gelegenheid van deze
Algemeene Vergadering; nu de Toonec1school zich mag verheugen in
het bezit van een eigen gebouw dat gisteren werd ingewijd, en nu een
leerlinge dier school, door medewerking van »Het Ned. Tooneel," een
proeve heeft afgelegd, die goed geslaagd is en getuigde van ontwikkeling
en beschaving. Maar ook weemoed vervult Spr., nu hij de plaats inneemt
van een S chi m mel, van den man die par dro# de conquete et par
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dro# de naissance aan het hoofd van het Verbond stond, doch die uit
9ns midden is weggegaan omdat hij zijne betrekking van Voorzitter
van een verbond, dat zich vooral op het gebied der theorie beweegt,
onvereenigbaar achtte met zijne betrekking tot de vereeniging »Het
Nederl. TooneeI", die aneen praktisch werkt. Al moeten wij de redenen.
eerbiedigen die Schimmel tot dit besluit brachten, wij betreuren dat besluit en brengen hulde aan den man die zooveel voor ons Verbond deed
Maar niet aneen hem moesten wij verliezen; de dood ontnam ens den
uitstekenden Rennefeld, den directeur der Tooneelschool, den man
van nature en aanleg een kunstenaar in den vonen zin van het woord.
Er is nog meer reden tot weemoed. Twee afdeelingen zijn van een peri ode
van zachte insluimering, in die van een vasteren winterslaap overgegaan, om
daarna voorgoed uit de rij onzer afdeelingen te verdwijnen. Al zijn de redenen tot dankbaarheid grooter dan die tot weemoed, wij hebben
nog geen reden tot voldaanheid. Het doel is nog niet bereikt, er
~ijn nog tekortkomingen in meer· dan een opzicht. Wij zijn hier bijeen
om te trachten die op te heffen of te verminderen. Moge dit geschieden
in een geest van welwillendheid.
2. De Secretaris brengt het verslag uit over 1877/1878.
3. De Rekening over 1877/1878, bedragende in ontvang/6,138.20en
in uitgaaf /4,203.435, en alzoo sluitende met een batig saldo van
/1,934,765, is door de afdeeling Amsterdam onderzocht, en wordt nadat
door deze tot goedkeuring is geadviseerd, onder dankzegging aan den
Penningmeester, goedgekeurd.
Bij de mededeeling sub 3 c (Bouw Tooneelschool) deelt de V 00 rd t t e r mede, dat er eenige wijziging in de cijfers gebracht behoort te
worden. Voor de kosten der inrichting, meubileering, tooneel enz. is er
f 22,525.736 uitgegeven. Het te kort is bestreden door opneming van
gelden bij de Crediet-vereeniging. Het Hoofdbestuur verzoekt machtiging
van de Vergadering om deze schuld van /15,000 tegenover de Credietvereeniging af te lossen door het nemen van hypotheek tot hoogstens
dat bedrag op het schoolgebouw met jaarlijksche afiossing. Het Hoofdbestuur geeft hieraan de voorkeur boven het aanvankelijk plan tot het
uitgeven van een leening, daar men een mindere som noodig heeft dan
men eerst meende, en het nemen van hypotheek minder omslachtig is.
Bij geregelde aflossing van de hypotheek wordt de school in 10 of 20 jaar
geheel het eigendom van het Verbond.
De heer Levy meent, dat, als men dit wil, er, staande deze vergadering, een notarieel procesverbaal zal moeten worden opgemaakt, in welke
authentieke acte zal behooren geconstateerd worden, dat de Vergadering
het Hoofdbestuur tot deze handeling machtigt.
De heer van Tienhoven acht dit onnoodig. Ret Hoofdbestuur vcr·
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tegenwoordigt het Tooneelverbond in en buiten rechten; het heeft, als
zoodanig, de erfpachtsrechten van de stad verkregen en doet nu een
tweede rechtshandeling door, in dezelfde hoedanigheid, hypotheek te
nemen op het gebouw.
Op voorstel van R 0 tt e r dam wordt besloten, dat het Hoofdbestuur
deze zaak nader met den heer Levy zal overleggen.
4. De V 00 r zit t e r deelt mede, dat eene verandering in de inrichting
van het lessen plan en van het onderwijzend personeel der Tooneelschool alleng
wenschelijk is gebleken. Het vakonderricht door zoovele verschillende leeraren, die elkander ieder uur afwisselden, bleek voor deze school niet geschikt.
Men heeft toen getracht in de eerste plaats twee vaste onderwijzers te
vcrkrijgcn, In':t hoofdonderwi3zefsacten, aan welke de verschillende vakken
van meer uitgebreid lager ondcrwijs konden worden toevertrouwd, en men
is daar aanvankelijk good in geslaagd. Het Hoofdbestuur heeft aile reden
om tevreden te zijn over de aanstclling van de heeren Bauman en Jacquemet.
De lessen in voordracht worden door Mevr. Kleine gegeven, en, voor
een gedeelte, door den Directeur. Het onderwijs in den dans is, verbond en met dat in plastische standen en mimische oefeningen, aan den
heer Witt toevertrouwd. In het onderwijs in de aesthetiek, verbonden
met kunstgeschiedenis en mythologie, is nog niet voorzien. Zoo is de
regeling nog wei niet geheel vollcdig, maar de hervorming be 100ft tach
reeds goede vruchten.
D c n H a a g vraagt of er geen onderwijs in grimeeren wordt gegeven.
Dc V 0 C! zit t e: zegt, dat het Hccfdbest:.l:.lr cvert:.l:gd is, dat ook dit
behoort onderwezen te worden, en weI door een acteur, doch dat daarvoor nog geen geschikt persoon gevonden is.
De heer L 0 ff e It meent dat dit aan een leeraar in het teekenen zou
kunnen worden toevertrouwd.
R 0 tt e r dam wijst er op da! het bij de voorstelling van de leerlingen en
gebleken is, dat het grimeeren veel te wenschen overlaat; aileen een acteur is
in staat om dit te onderwijzen; kan men dien hier niet vinden, dan zal
er zeker elders wei een toonee!speler voor dit onderricht te vinden zijn.
De heer LeG r a s, mist onder de lecrvakken de muziek; hij acht
het onderwijs in de muziek, vooral in het· pianospel zeer noodig voor de
toekomstige tooneelspelers.
De V 0 c r zit t e r zegt cat er we; m:.lzieko:-.d.erncht gegeven worc.t,
maar aileen in den zang. Zijn er echter onder de leerlingen, die pian DIes
wenschen te nemcn en toonen zij aanlcg te bezitten, dan wordt hun
daartoc de gelcgenhcid gege~en.
Aan de orde zijn:
5. De Begrootingen van het Tooneclvcrbond en van de Tooneelschool.
De V oorzitter zegt dat op deze begrootingen de bijdrage van de Alge-
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meene kas aan de Tooneelschool verhoogd moet worden tot f 3,459.03
daar hieruit de rente van de hypotheek moet worden betaald en de sord
voor jaarwedden iets hooger wordt. Spr. herinnert dat wij dit alles thans
nog kunnen do en, omdat wij nog steeds teren op vroegere batige sloten ;
doch in het vervolg zal er meer geld moeten zijn; daartoe moeten aUe
krachten worden ingespannen. Laten de afdeelingen net voorbeeld van
de Rotterdamsche afdeeling volgen en aUe middelen aanwenden om
haar ledental te doen toenemen. Wanneer wij 2000 leden tellen, eerst
dan zullen wij in volgende jaren aan aUe uitgaven het hoofd kunnen
bieden.
Nadat nog, op een vraag van den Haag, door den Voorzitter
eenige mededeelingen zijn gedaan omtrent de jaarwedden van het onderwijzend person eel, worden de begrootingen goedgekeurd.
6. V 0 0 r s tel van h e tHo 0 f d b est u u rom, b ij w ij z e van pro e f,
de commissie van toezicht e·n beheer over de tooneelschool
aan te vullen met eenige leden als adviseerende Commissie, en deze commissie te doen bestaan uit een lid vaH. den
Raad van beheer van de V.ereeniging Het Nederlandsch Tooneei,
een lid van de directie der Rotterdamsche Schouwburgvereeniging en 4 leden, van welke een aan tc wijzen door
el k e afde e Ii ng di erne e r dan 100 led en telt. In verband hiermede wenscht het Hoofdbestuur te benoemen een Se cretaris van de
Comm. v. toez., tevens administrateur der Toonec1school.
Den H a a g herinnert dat dit voorstel tot onstuimige debatten aaneiding heeft gegeven in de Amsterdamsche afdeeling. Het is te begrijpen dat de Directeur der school zich beangst heeft gemaakt dat Mevr.
Kleine, werd dit voorstel aangenomen, hare betrekking tot de school zou
verbreken; doch de afgevaardigde meent dat er geen reden was voor
een openbare verklaring als in de afdeelingsvergadering gedaan is.
Rot t e r dam vraagt waartoe de Secretaris-administrateur moet dienen,
en door wien die functien totnutoe werden vervuld.
Amsterdam wenscht te weten wat het Hoofdbestuur bewogen heeft
tot het doen van dit voorstel.
De Voorzitter zegt dat tot nu toe door een der leden van de Commissie van toezicht het secretariaat werd waargenomen, terwijl de geldelijke administratie, en wat daarmee samenhangt, door den Penningmeester van het Hoofdbestuur moest worden gevoerd. Ten einde nu niet
meer beperkt te wezen tot de Commissie van toezicht zelve wenscht men
am te zien naar iemand die lust en geschiktheid heeft am zich met
het ·secretariaat te belasten en tevens de geldelijke en andere administratie van de school op zich wil nemen. Aan Am s t e r dam antwoordt de Voorzitter dat het voorstel is gedaan met het doel am de

43
belangstelling, van de groote afdeelingen te verlevendigen in eene zaak van
zoo breeden omvang als de Tooneelschool, en men daarom aan de be_
staande Commissie wenscht toe t e v 0 e g e n - zoo behoort het voorstel
te luiden - eene adviseerende Commissie.
Go u d a, meent dat de bestaande Gommissie reeds een adviseerende
is en acht het niet lOnder gevaar, dat wellicht personen, die geen lid
zijn van het Tooneelverbond, zullen zitting nemen in de adviseerende
Com missie die men thans wil vormen. Een ander bezwaar van Gouda
is dat de kleine afdeelingen beneden de 100 led en worden buitengesloten. Gouda dient met het oog hierop het voorstel in, om deze commissie o. a. te do en bestaan uit 4 leden, te kiezen door de
Aigemeene Vergadering uit een candidatenlijst op te maken uit personen door de afdeelingen op te geven.
De V 00 r z i tt e r herinnert, dat de commissie van toezicht niet enkel
adviseert, maar ook eene commissie van beheer is; het Hoofdbestuur
geeft in de meeste zaken aileen zijn goed keuring. Spr. wijst er op dat
aileen het nemen van een proef wordt voorgesteld; wordt er tot eene
definitieve regeling overgegaan, dan zal het denkbeeld van Gouda kunnen worden overwogen.
De heer van Tic n h 0 v e n zegt dat het in den aard der zaak ligt, dat
de leden der commissie, die voortdurend toezicht op de school moeten
houden, ook moeten wonen daar waar de school gevestigd is. Zoo is
het in art. 14 der wet geregeld. En opdat nu de school niet worde
een Am s t c r dam 5 c h e school, opdat ook elders, in de andere afdee!ingen, de bclangstelling in de school levendig blijve, en men zijn voordeel kunne doen met de ervaring van ciders won end en, heeft men dit
voorstel gedaan. Men heeft daaraan de voorkeur gegeven boven eene
uitbreiding der bestaande Commissie, omdat de ondervinding leert dat
hoe grouter dergelijke commissien zijn, hoc minder zij dikwijls uitvoeren,
en men bovendien, wanneer men de commissie van toezicht en beheer
zelve uitbreidde met vertegenwoordigers van de afdeClingen viermaal
's jaars een soort van algemeene vergadering in 't klein zou krijgen. De
adviseerende commissie, staande naast de bestaande en met haar ve gaderende, zal, samengesteld lOoals het Hoofdbestuur dit voorstelt, de
school voordeel doen trekken van de wenken van hen die op tooneelgebied ervaring hebben opgedaan en aan wier handen de leerlingen, wier
vorming niet eindigt met het verlaten der school, later zullen worden
toevertruuwd. Zij zal een band vormen tusschen de toekomstige acteurs
en actrices en de tooneelbesturen.
Am s t e r dam is van oordee!, dat men door het vormen van een
commissie als thans wordt voorgesteld een te gecompliceerd organisme
schept; de verschillende werkzaamheden zijn niet streng afgebakend en
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dit kan tot moeilijkheden aanleiding geven. De verantwoordelijkheid
wordi: hier verdeeld en verplaatst; ja, men zou kunnen zeggen, dat de
verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur wordt opgeheven. Dc commissie wordt op deze wijze een nevelbeeld.
De heer van Tienhoven zou willen afwachten tot zich dat nevelbeeld, dat Amsterdam ons als een schrikbeeld voorstelt, werkelijk vertoont. Blijken de bezwaren gegrond, dan zal Of het Hoofdbestuur verstandig zijn en aan de volgende algemeene vergadering voorstellen om
de proef niet voort te zetten, Of het Hoofdbestuur zal niet zoo verstandig zijn en dan zal de algemeene vergadering het wezen, en besluiten
om niet voort te gaan. Het Hoofdbestuur wil thans blijven bij art. 14
en de Commissie van beheer laten wat zij is; geen tweede Commissie
van beheer zal er ontstaan, maar een Commissie van advies, eene Commissie die viermaal '5 jaars samenkomt met de Commissie van toezicht
en deze misschien op leemten in de inrichting der school zal wijzen. Aan
de Commissie van toezicht zal het vrijstaan om de adviezen dier Gommissie al of niet te volgen; doet zij het niet, dan verzwaart zij hare
verantwoordelijkheid. Spr. meent dat men de proef moet nemen.
De heer B 10 e m b erg e n meent dat verantwoordelijkheid nooit kan
worden opgeheven door dat men een adviseerende Commissie naast zich
stelt. Het Hoofdbestuur, dat zijn licht kan halen vanwaar het wil, zou,
ook zonder goedkeuring van deze vergadering, eene dergelijke Commissie hebben kunnen benoemen.
Amsterdam vraagt of men zieh door die proef niet eenigzins binden zal, en of er niet een zeker gebrek in het voorstel is, door dat het
niet uitdrukt het motief. Om dit bezwaar op te heffen stelt de afdeeling op het voorstel het volgend amendement voor: Het Hoo./dbestzlltr
wenscht aan de Commissie van loezichl en beheer een uitbreiding Ie geven, waardoor de a./deelingen meer onmiddel(jk in haar midden verlegenwoordigd zullen zijn.
De heer van Tie n h 0 v e n is van oordee1, dat men zich door deze
proef volstrekt niet bindt. Blijkt er bezwaar te bestaan bij de leden der
te benoemen Commissie, om viermaal '5 jaars saam te komen, of ziet
zij zelve dat zij niet genoeg werk heeft, dan zal het Hoofdbestuur, na de
Commissie van Toezicht en beheer en de nieuwe Commissie zelve gehoord te hebben, oordee1en of er genoeg term en zijn om de proef niet
verder voort te zeUen. Acht het Hoofdbestuur, na de te nemen procf,
wettelijke regeling wenschelijk, dan zal het die op een volgende Algemeene
Vergadering voordragen. Spr. herhaalt dat het niet het denkbeeld is
om de verantwoordelijke Commissie van Toezicht uittebreiden, maar om
aan haar een adviseerende Commissie toe te voegen; daarom kan Spr.
rich niet vereenigen met het amendement van Amsterdam.
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Den Haag is bevreesd dat het scheppen van een tweede macht wellicht aanleiding zaJ geven tot conflicten, en wijst er op dat de directie
van de Rotterdamsche Schouwburgvereeniging bestaat uit tooneelspelers, terwijl de directie van »Het Nederlandsch Tooneel" geen tooneelspeIer in haa.r midden telt. 0 en H a a g stelt als amendement voor de
Commissie te doen bestaan uit twee tooneelspelers, van welke lin aan te
wijzen door dm Raad van beheer van de Vereen!ging "het Nederl
Tooneel" en een door de Directz"e der Rotlerdamsche Sclto1twburgver-.
uniging, en verder uit 4 leden, enz.
De heer Haverkorn van Rijswijk' zegt, dat men elders in het
denkbeeld verkeert dat de Tooneelschool een uitsluitend Amsterdamsclte
instelling is, waarvan Amsterdam aileen de vruchten zaJ plukken. Dit
verkeerde begrip kan niet beter weggenomen worden dan door de aanneming van dit voorstel, dat Rotterdam met sympathie begroet. Men
toone vertrouwen te stell en in het Hoofdbestuur en neme dit voorstel aan.
De Sec ret a r i s bestrijdt het 'amendement van Amsterdam, als behelzende een onwaarheid. Het Hoofdbestuur wenscltl 1titbreiding Ie geven,
enz., zegt het amendement - maar het Hoofdbestuur wenscht dit juist niet.
Amsterdam trekt na de gegeven inlichtingen zijn amendement in.
Op voorstel van den V 0 0 r z i tt e r wordt besloten eerst in beginsel de
vraag te beantwoorden: zal er cene commissie benoemd wor
den? Nadat deze vraag met algemeene stemmen bevcstigend is beantwoord, wordt bij aclamatie besloten de uitvoering aan het Hoofdbe5 tunr op tc dragcn.
7. Voorstel van het Hoofdbcstuur om de Commissie in
1874 benoemd om oude stukken tc bestudceren en na
te gaan welke of geschikt gemaakt kunncn worden voor
het toonecl, van haar taak te ontheffen.
De heer Lo ff e It brengt namens de Commissie een rapport uit.
De waarnemende Voorzi tter (de heer Bl oe m bergen) zegt de Commissie dank voor dat rapport, al wordt het dan ook eerst thans uitgebracht
en stelt voor het op t,e nemen in het orgaan van het Verbond, en het
verder ten fine van praeadvies te stellen in handen van het Hoofdbestuur.
De heer te n B ri n k protesteert ten sterkste tegen het Jonckbloetiaansch
systeem over Vondel, ontwikkeld in dat gedeelte van het rapport, waarin
het advies van de afdeeling Zwolle wordt aangehaald.
De Sec ret a r i 5 meent dat, de afdeeling Zwolle, de eenige die iets van
zich liet hooren, niet verdient aangevaJlen te worden zooals door Dr. ten
Brink geschiedde, maar integendeel lof verdient voor haar ijver.
De heer van H e ij s t, lid der commissie, beweert nooit recht op de
hoogte te zijn geweest van hetgeen van die Commissie gevraagd werd
Spr. meende dat deze, als CentraJe Commissie, een middenpunt zou moe-
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ten moeten vormen, waaraan andere Commissien uit de afdeelingen zich
zouden aansluiten - maar de afdeelingen hebben niets van zich doen hooren.
Hst voorstel van den Voorzitter om het rapport te doen drukken en in ha nden va n he tHo 0 fd best u u r te stellen, wordt aa ngenomen (I).
8. De waam. V 0 0 r zit t e r deelt mede, dat het Hoofdbestuur, met uitbreiding van hetgeen op de Punten van Beschr. is voorgesteld, thans in
<lverweging geeft om terug te komen op het besluit der Algem. Verg.
van 1874 tot het uitreiken van een driejaarlijksche medaille aan de
schrijver van het beste tooneelstuk. Het is noodig dat het Verbond zijn
kracht concentreere, en zijn geld beschikbaar houde voor de Tooneeischool.
Rotterdam komt er tegen op dat de Commissie, die naaraanleiding
van het besluit van 1874 benoemd werd, niets gedaan heeft en niets van
zich deed hooren, en dat thans ook het Hoofdhestuur den rug toekeert
aan de dramatische schrijvers. Het ware goed de Commissie niet permanent te maken, maar hare leden periodiek, bijv, om de drie jaren, te
doen aftreden. Rot t e r dam stelt voor: Van wegl! lut Tooneelvl!rbond
wordt een medaille uilgereikl aan den schri/ver van het toonulstuk,
verscltenen of vertoond of voor de vertoolling gescltikt geoordeeld, waaraan builengewone verdienslen kunnen worden toegekend.
De heer Loffelt, lid der Commissie, meende dat er in de laatste
jaren geen stukken zijn opgevoerd, aan welke een medaille behoorde te
worden uitgereikt.
Rot t e rd a m meent, dat het er treurig uitziet met het Tooneelverbond,
wannecr het geen geld genoeg heeft om den arbeid te steunen van de
dramatische schrijvers, die reeds met zooveel moeijelijkheden te worstelen hebben. Rotterdam meent dat er weI degeJijk stukken waren, aan
welke de medaille had kunnen worden uitgereikt, en noemt als voorbeeld: De Kiesvereenigillg 7Jan Stellendijk.
De waam. Voorzitter meent dat de reputatie van het Verbond niet
staat of valt met het al of niet uitreiken van medailles. Het is niet de
vraag, wat het Tooneelverbond wellicht nog zou kunnm, maar wat het
mag doen met het oog op de groote zaak, die in de eerste plaats zijn
krachten eischt: de Tooneelschool.
De heer LeG r a s noemt ook nog stukken als Sin/mr Semeyns,
George de Lalainl{, Onze Stand, die in aanmerking hadden kunnen
komen.
Het voorstel van het Hoofdbestuur, in stemming gebracht, wordt met
33 tegen 10 stemmen verworpen (Dordt was bij deze stemming af(,) Het rapport zaI in de volgende aJlevering .. onien opgenomen.
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wezig). Daarna wordt het voorstel van Rotterdam met algemeene
stemmen aangenomen, en besloten dat voor demedaillealleeninaanmerking zuBen k.omen de stukken die na 1877 zijn verschenen ofvertoond·
9. Bij de verkiezing van 4 leden van het Hoofdbestuur, ter vervulling
der plaatsen, openvallende ten gevolge van het bedanken van de HH.
H. J. Schimmel, en Mr. G. van Tienhoven en vandeperiodiekeaftreding van de HH. Dr. B. J. Stokvis en Mr. A. Bloembergen Ez.,
worden uitgebracht 42 stemmen. Daarvanverkregende HH.Stokvis42,
Bloembergen 42, Joseph Jacobson 38, Dr. A. Pierson 28, Lod.
Mulder 10, Fortuyn Droogleever 4 en Dr. J. ten Brink 4. Zoodat de vier
eerstgenoemden verkozen zijn, welke allen verklaren de benoeming aan
te nemen, terwijl Dr. Stokvis daarbij de mededeeling voegt, dat hij zich
niet meer met het penningmeesterschap kan blijven belasten.
10. Daar het blijkt dat geen der afdeelingen zich be reid verklaart om
de volgende Algemeene Vergadering in haar midden te ontvangen, wordt aan het Hoofdbestuur opgedragen, om met deze of gene afdeeling in overleg te treden en naar bevind van zaken te beslissen.
II. Aan de orde zijn de vraagpunte n ter bespreking.
De eerste luidt:
In ons land zijn drie steisels van schouwburg-exploitatie als:
a. de Gemeente heft pacht;
b. de Gem e e n t est a a t k 0 S tel 00 s a f met 0 f Z 0 n d e r b ij k 0mende voordeelen;
c. de Gemeente is eigenares noch beschermster van
schouwburgen, en laat alles aan bijzondere personen over.
Welke der drie stelsels verdient thans't meest bij ons aan,
beveling?
De heer ten B r ink acht het een zuiver financieele kwestie. In de
Residentie heeft men stelsel b. Daar geeft de Gemeente den schouwburg
kosteloos en met den besten uitslag. Wfmneer men dit wat luider zeide
dan zou de echo daarvan wellicht doordringen tot de gemeentevergaderingen in andere steden, en dan zou men daar misschien de edelmoedigheid hebben van niet langer pacht te heffen.
De heer Haverkorn van Rijsewijk vindt het wat stout om van
een »stelsel" te spreken. De doorslag wordt gewoonlijk door plaatselijke
omstandigheden gegeven. In Rotterdam is de Gemeente noch eigenares
noch beschermster, maar laat zij alles aan bijzondere personen over.
Wanneer er is wakker leven en kapitaal, dan is dit »stelsel" zeker het beste.
De heer Mr. A. Wm. Jacobson zegt dat ook in den Haag allesniet
couleur de rose is. Al staat de Gemeente den Schouwburg kosteloos at
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en al beloopen de bijkomende voordeelen ongeveer f 20,000, dan is men
toch nog niet verzekerd dat die groote gift niet weI eens wordt wegge~
geven zonder genoegzame waarborgen voor de Kunst. Reeds jaren is dit
stelsel in den Haag gevolgd, en hoe was het in den tijd van de directie
Valois?
De heer Ban c k meent dat men niet te veel moet generaliseeren. Men
dient te letten op het karakter van den schouwburg en den geest van
het publiek. Wat is eigenIijk een schouwburgdirecteur? Een ondernemer
van publieke vermakelijkheden. Nu heeft Amsterdam de gewoonte van
den schouwburg te verpachten. Die schouwburg is een volksschouwburg in den volsten zin van het woord; het publiek wenscht er stukken,
waarbij veeI decoratief en veel moois te zien is en vraagt minder of zij
voldoen aan de eischen der Kunst. Fijne stukken voldoen dan ook beter
in kleinere ruimten. _De schouwburgexploitatie zij een vrije daad van het
particulier initiatief, waarbij men zich richte naar de plaatseIijke omstandigheden. "Een leerschool v~~r het volk'·, lOoals men hem vaak genoemd
heeft, is de schouwburg niet. Dat is een ideaa!' Men gaat er heen om
zich te amuseeren, en neemt men er nog iets goeds van mee, des te beter.
De heer T a c 0 H. deB e e r is overtuigd dat het geen ideaaI is, wanneer men den schouwburg wil maken tot een leerschool voor het volk.
Niet in dien zin echter, dat de deugd er beloond en de ondeugd gestraft
moet worden en daar lesjes worden ontvangen - maar dat, zooals alle
andere kunsten, de tooneelspeelkunst een middel is om op te voeren tot
iets hoogers. Dit is echter aileen mogelijk, wanneer de tooneelbestuurder,_
door steun van Staat ofStad, ontslagen is van aile geldeIijke beslommeringen.
De heer Van Rijsewijk zegt dat in Rotterdam de Schouwburgvereeniging uit den boezem van het volk is verrezen. Men wachte wat
minder heil van Stad of Staat, en taste wat meer in eigen zak. Wanneer
onze Directeuren als ondernemers van publieke vermakelijkheden werden
beschouwd en gewaardeerd, zouden wij (Rotterdammers) daartegen protesteeren.
Dc heer Mr. A. Wm. Jacobson acht cen absolute aanbeveling vande staatstheorie in tooneelzakcn zeer gevaarlijk, men moet zeer zeker
letten op plaatselijke omstandigheden. In Frankrijk werkt de ondersteuning
voor een deel goed - het gesubsidieerde TMtitre Fl"anfais gaat goe'd,
het evenzeer gesubsidieerde Odion slecht. Er is geen Staat die meer
doet voor het tooneel dan Belgie, en toch is het peil waarop het Vlaamsch
tooneel staat, zeer laag. Juist dat steunen op den Staat maakt, dat de
algemeene belangstelling afneemt en de veerkracht verlamt.
Dc heer deB e e r acht het nog niet bewezen, dat jUist bet verleenen
van steun oorzaak is van den gebrekkigen toestand van het Vlaamseh
toonce!. Men vergete niet, dat in Zuid-Nederland de politiek zoozeer-
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beslag legt op den tijd en de krachten van lOovelen, dat er weinig meer
overblijft voor het tooneel. Wanneer men in Rotterdam een bloeiende
Schouwburgvereeniging heeft lOnder dat zij door de stad gesteund wordt,
dan mag men daaruit nog niet afleiden dat andere schouwburgen in
andere gemeenten dien steun kunnen missen.
De heer ten B r ink is van oordeel, dat subsidie door een vrijzinnige regeering de voorkeur verdient en de beste resultaten gee ft.
Dc heer Lev y meent, dat in de discussie niet genoeg elementen aanwezig zijn voor het trekken van een conc\usie. Chacun preche pour sa
paroisse. Het Tooneelverbond moet echter in deze wei degelijk een
opinie hebben en die uitspreken. Spr. stelt voor d at men d it v r aa gstuk commissoriaal make, dat de verschillende wijzen
van Schouwburg-exploitatie worden onderzocht en daarover v66r de volgende vergadering rapport zal worden
uitgebracht.
Dc heer Wi e r sma ondersteunt dit voorstel. Het vraagstuk is nog
v~n wijder omvang, dan in het vraagpunt gesteld is; er is toch nog een
vierde geval mogelijk, nl. dat de Schouwburg aan particulieren behoort,
en deze door de Gemeente worden gesubsidieerd. Zoo is het in Leeuwarden. Spr. zou wenschen, dat in het algemeen de vraag gestc\d werd: op
wat wijze het opvoeren van goede stukken door de Gemeentebesturen
behoort te worden gesteund.
Het voorstel van den heer Levy wordt lOnder hoofdelijke omvraag
aangeno men.
Wegens het vergevorderde uur wordt besloten de behandeling der nog
overgeblevene vraagpunten tot eene volgende Algemeene Vergadering
uit te stellen.
Dc heer LeG r a s betreurt het, dat men geen tijd heeft om de verschiIIende vraagpunten te behandelen, en vraagt of hieraan niet in 't vervolg lOU kunnen worden tegemoet gekomen door de Vergadering te
splitsen, en bijv. den avond van aankomst het administratief gedeelte der
punten van beschrijving af te handel en, en de vraagpunten ter bespreking
voor den yolgenden dag te bewaren.
De V 0 0 r zit t e r Dr. S t 0 k vis wil dit denkbeeld gaarne in overweging
nemen.
Nadat de heer ten Brink den Voorzitter heeft dank gczegd voor
de humane wijze, waarop hij de Vergadering geleid heeft en de Voorzit t e r den dank der Vergadering heeft gebracht aan de Amsterdamsche
afdeeling voor hare gastvrije ontvangst - wordt de Vergadering gesloten.
Namens het Hoofdbestuur,
De Aigemeene Secretaris,
J, N. VAN HALL.

TOONEELKRONIEK.

HET TOONEEL IN DE HOOFDSTAD.

III.
De ,.premiere" van een stuk van S e him mel en het
debuut van een leerlinge der Tooneelsehool, verklaarden
den grooten toeloop naar het Leidsehe plein op Zaterdag
2 November.
De eenvoudige titel: ,,1uJfrouw Bos, drama in 5 bedrijven",
en het vooruitzieht van ecn Nederlandseh stuk te zuBen zien,
handelend in onze dagen, hadden - afgeseheiden nog van
de belangstelling in het optreden van Anna Sablairolles ook ons aangetrokken en reeds van te voren gunstig gestemd.
Het seherm gaat op, en wij bevinden ons in een gezellige
ontbijtkamer op een Hollandsehe buitenplaats. WeI ht:bben
de toon, die actn die tafe! heerseht, de hoofdpijn van den
heer des huizes, Querijn van Rustenburgh, het gevolg onder
anderen van twee flessehen wijn den avond te voren verorberd, de snibbigheid en de ongemanierdheid van Mevrouw,
de knorrigheid van Toontje en haar verregaande vrijpostigheid, weinig aantrekkelijks - maar zijn daar niet de Ii eve,
sehalksehe Anna - un lz's sur un jumi-er! - en Juffrouw
Bos, met haar goede manieren, haar lijdend maar innemend
voorkomen, om het tegenwicht te vormen? Goed op'gezet,
zijn die eerste tooneelen, als expositie, wel gesehikt om de
verwaehting gespannen te houden, te meer nu door een
enkel woord aan het slot het drama sehijnt aangekondigd
te worden, dat zieh, met Juffrouw Bos tot middenpunt,
verder zal ver- en ontwikkelen.
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Maar nu is het ook uit. Op de vraag, van Juffr. Bos aan
Mevr. Querijn, die het eerste bedrijf besluit: "Is dat
kind (Anna) dan het uwe?", voigt nu in het tweede,
in piaats van een door verwikkeling en tegenspel belangwekkend drama. een tentoonstelIing van karikaturen als
Jacques de Hoogere-Burgerscholier, Frz'tz de bedorven iandjonker, Adema de filantroop.
Op zich zelve hebben wij tegen dergelijke bijfiguren niets;
de comedies van Sardou zijn er vol van. Maar waarom hinderen zij daar niet en dragen zij er integendeel bij om den
indruk levendiger te maken? Omdat bij Sardou het drama
intussche,n zijn gang gaat en niet uit het oog wordt verloren.
Maar hoe is het hier? Terwijl in het geheele tweede bedrijf
andere motieven worden uitgewerkt, wordt plotseling, aan
het slot, zander eenig verband met hetgeen voorafgaat, een
zekere Mr. Edwards aangediend. Nauwelijks vertoont hij
zich, of Juff. Bos valt in zwijm! (Waar bleef het tremolo
van het orkest pp.p. con sordz'nz'.9)
In het 3e bedrijf is Juffr. Bos bijgekomen, maar wanneer
gij meent dat nu eindelijk het drama zich zal gaan verwikkeIen, hebt gij het mis. De twee clementen, die in botsing
moeten komen, Edwards (Eduard Querijn) en Juff. Bos, zijne
vroegcre minnares en de moeder van zijne Anna, komen
zoo weinig met eIkander in aanraking, dat aan het eind van
dat bedrijf Eduard haar vraagt: Kan z'k u vroeger hebben
gezien? waarop Juffr. Bos ("glimlachend" nog weI!) antwoordt: ZOllder nadere aanduiding kan ik waarlijk de taak
van uw geheugm llz'et ovcrllemm, Mijnheer!
Is het drama wellicht in aantocht? Zal Eduard, die juffr.
Bos schijnt herkend te hebben, ofschoon dit niet duidelijk
is - er is vee! onduidelijks in het geheele stuk - zal Eduard
het daarheen leiden, tot zijn oude vriendin er voor uit komt
ook hem herkend te hebben? En zal het, nll het 4e bedrijf
is aangevangen, einde!ijk - het wordt hoog tijd! - tot een
botsing komen?
Het grootste gedee!te van het 4e bedrijf van Juffrouw
Bos is een klucht, en nog wel een van de platste en
slechtste soort. Maar zie, aan het slot van dit bedrijf,
gaat Eduard, zonder de minste aanleiding aan 't vert ellen,
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komt over vrouwen te praten, en spreekt van eene
die als eene "verraderlijke bloem" hem met "haar geur"
dreigde te bedwelmen." Daar treedt juffrouw Bos te voorschijn.
Dat is onwaar! roept zij uit; ~ en Eduard: Eindeli/k hen ik dan
toch het masker doen vallen, intrigante! De toeschouwer
denkt, dat het er nu eindelijk toe komen zal.... en het
scherm valt!
Wij zijn aan het laatste bedrijf. La scene a faire, zooals
Sarcey het noemt, laat nog steeds 0p zich wachten. Eindelijk,
in het I6e tooneel, krijgen wij de lang verwachte ontmoeting.
Dat er nu niets meer van te maken was, is duidelijk. Bovendien, de belangstelling, die deze ontmoeting gewekt zou
hebben, wanneer zij het hoogtepunt van het drama gevormd
had, is nu verdwenen. Men weet "dat het zoo uit is." De
samenspraak, ofschoon op zich zelve niet lang, moet hier wel
gerekt schijnen en de wending, die dit gesprek nemen moet,
kan, "met het oog op het vergerorderd uur," niet anders dan
een zeer geforceerde, onwaarschijnlijke en zeer onbevredigende zijn.
T e vergeefs zoekt men in dit stuk een enkel groot karakter
- hetzij in het goede of in het kwade. Juffrouw Bos,
die de heldin heet, lijdt en duldt wel maar handelt niet;
niet alleen dat zij niet handelt naar buiten, maar nagenoeg
aile zielehandeling ontbreekt.
AIleen Anna is een lief geteekend figuurtje. Zoolang zij
op het tooneel is, heerscht er wat gezond leven en wat
frissche, rei n e vrolijkheid.
Toch - al is de bouw van dit drama ook nog zoo gebrekkig, en al kunnen wij het, om deze en andere redenen,
geen lang leven toezeggen, noch toewenschen - toch is de
opvoering van Juffrouw Bos niet zonder beteekenis en is het
volstrekt noodzakelijk daarop te wijzen.
Zed' zeker is de ware moeder van Anna, aan Kotzebue ontleend, "Juffrouw Muller" uit "Menschenhaat en Berouw". Daarmede is het beginsel gehuldigd, dat de letterkundige waarde
van een stuk minder in aanmerking komt, mits de dramatische waarde maar groot genoeg zij. Immers Frits van
der Engh is niets beter, hij zoo min als Jacques heeft eenige
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andere verdienste, dan te doen lachen of te ergeren. Geen
enkel motief maakt, dat Anna juist van deze twee getuigen
zou: "Entre ces deux mon coeur balance", gelijk de schrijver
het een oogenblik laat vermoeden.
Dat gebrek aan wel ontwikkelde intrige is volkomen in
overeenstemming met het streven naar realisme, dat, blijkbaar
in de thans heerschende "eeuw van Sardou" ontstaan, ongelukkig vrij onwaardige voorwerpen ter beschouwing kiest.
Maar het weergeven van de platste platheid, van een "wel
God vergeef me de zonde!" en cen "wel Jandorie" maakt
dit stuk nog niet gelijk aan de stukken met vaak vrij ongemotiveerde handeling, gelijk Sardou, Barriere of Dumas fils
ze soms geven. Hoe los de partijen daar ook vaak aaneenhangen, hoe gedwongen de ontknooping ons daar soms
moet toeschijnen, er is toch eene leidende gedachte in de
verschillende stukken, die we bijv. de laatste twaalf maanden
zagen spelen.
Die leidende gedachte ontbreekt hier ten eenen male.
Wie heeft door daden iets bewezen? Wat is uit het verloop der handeling gebleken? Volstrekt niets. En de
eenigc personen, die ons aangcnaam aandoen, zij het
dan ook, dat ze zoo goed als geen karakter hebben Juffrouw Bos en Anna - handelen op onverklaarbare, bijna
op onvergeeflijke wijze. Niemand weet, wat de lieve Anna
beweegt, den "hoogere burger" lief te gaan krijgen. Van
's jongelings bekeering merken we al zeer weinig, maar nog
veel minder kunnen we raden, wat J uffrouw Bos bezielt, haar
vroegeren minnaar te huwen, terwijl. .... Anna "Oom en Tante"
blijft zeggen. Is het een concessie aan de kieschheid van
het publiek, dat de "huwbre Adelgond" - ik wil zeggen
Anna, niets mag hooren van de "zwakheid" harer ouders?
Dan Ii ever Mad. Bernard, dan zulk eene onnatuurlijke moeder
en zulk eene karakterlooze echtgenoot, die zonder eenig
motief haar ontrouwen minnaar huwt, nadat deze haar op de
gruwclijkste wijze heeft beleedigd en haar kind in hand en laat
van eene moeder, die zij verfoeit en van een vader, dien
ze onmogelijk kan achten.
De pers, heeft met zeldzame eenstemmigheid het stuk veroordeeld en zelfs Het Nieuws van den Dag, dat anders vaak

54
vergoelijkend optreedt, is thans bitterder dan een. Gemotiveerd
is de meeste kritiek evenmin als de gebeurtenissen in het
stuk. Alleen het Vadertand en het Dagbtad maken hierop
eene uitzondering.
Bij al die afkeuring vergete men evenwel niet, dat de enke1e figuren dikwijls goed geteekend zijn, al is het dan
ook, dat we dergelijke figuren liefst niet zien. Naar den maatstaf der realisten, zijn enke1e personen inderdaad goed waargenomen en met juistheid op 't doek gebrachte wezens, al
betreuren we, dat het oog des kunstenaars vaak een vergroote schaal aanwees.
Zoo ook zijn enkele dialogen inderdaad zeer goed, bijv.
het gesprek tusschen juffrouw Bos en Jacques (die zoogdierenhi storie er afgerekend); het tooneeltje, waar Anna den handschoen door Jacques wil laten oprapen, is niet minder verdienstelijk.
Is inderdaad de dichter van den N apoteon en den s.truemee
van meening, dat zijn groot talent zich thans beter tot binnenhuisjes en tot "drinkende boeren" bepaalt, dan tot
historiedoeken en regentenstukken, we mogen wenschen, dat
dan spoedig een stuk verschijne, dat deze onrijpe vrucht doe
vergeten. Dat het genre hem niet vreemd is, heeft "Schuld
en Boete" voar vele jaren reeds bewezen en - vrouw Moes is
immers ook een bee1d door dezelfde hand geteekend?
Verme1den wij ten slotte, dat Mej. Anna Sabtairottes de
rol van Anna met talent speelde. Zij scheen zich op het
groote tooneel al vrij weI thuis te gevoelen en doet de School,
die haar nog onder hare leerlingen te1t, geen oneer aan. Op
een zekere, telkens terugkeerende, intonatie, een soort van
"haaltje," zal zij zeker reeds opmerkzaam zijn gemaakt.
Wordt bovendien hetgeen zij te zeggen heeR met iets minder
inten#e gezegd, en het effekt van het vleiend kopje wat minder
dikwijls aangewend, dan zal het spel veel aan rust en natuurlijkheid winnen.

*.J-*
.. *

TUSSCHEN DE BEDRIJVEN.

II.
Waarschuwde ik tegen het gevaar van v 0 0 ron s 1a nd
het schouwburggenot met het middagmaa1 in verband te
brengen, voor Frankrijk, of juister nog voor Parijs, bestaat dat verb and wei degelijk.
De oniangs verschenen brochure van Sa r do u, waarin hij
L' heure du spectacle (1) behande1t, 1igt voor mij. Ik laat er
hier het een en ander uit volgen.
De eer, van in Frankrijk het eerst den noodkreet te hebben aangeheven: Ie diner tue Ie spectacle,' komt Sa r c e y
toe, den bekenden tooneelcriticus van het Parijsche dagblad Le Temps. Die kreet, hoe overdreven hij ook schijne,
beheist niets dan de waarheid. Ziehier, hoe de zaak zich
gewoonlijk toedraagt.
De voorstelling van een nieuw stuk in vijf bedrijven is
aangekondigd; men zal ten acht uur aanvangen, om ten twaa1f
te kunnen eindigen. Maar om acht uur is de zaa1 nog voor
drie vierden 1eeg. Om kwartier over acht komli er Iangzamerhand wat publiek in de stalles; op den eersten rang is nog
niemand te zien; men wacht nog tien minuten. Eindelijk raakt
het geduid op - en men begint. Maar niemand is in staat
een woord te hooren van de eerste toonee1en; van dat gedee1te - nota bene - waarin de schrijver in 't kort alles
1aat vertellen wat men noodig heeft te weten om te begrijpen
wat er voIgt. In de stalles komen af en toe nieuwe bezoe-

(I) Paris, G. Charpentier, 1878.
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kers, die de vroeger gekomenen voorbij schuiven, hen dwingen
half op te staan, en hun het tooneel telkens maskeeren.
Voeg daarbij gekletter van deuren, luide gesprekken tusschen
de ouvretaes en de toeschouwers, die hun plaats zoeken of
een verkeerde plaats hebben ingenomen - en gij begrijpt
dat het publiek nauwelijks de helft verneemt van hetgeen
aan gene zijde van het'voetlicht vaarvalt
Daar ginds komt een troepje bezit nemen van een loge,
op het oogenblik dat het eerste bedrijf eindigt. Deze1fde
bezoekers klagen in het tweede bedrijf, dat zij niets van het
stuk begrijpen, en verwarren de verschillende person en, die
er in voorkamen In het derde bedrijf raepen zij dat het
veel te lang is; terwijl zij het stuk "oar het slot verlaten,
voorgevende dat er geen eind aan komt en dat het krioe1t
van onwaarschijnlijkheden.
En daarmede is het stuk geoordeeld!
En wat is nu de oorzaak van dat late komen en dat vroege
heengaan? van die weinige oplettendheid, en dat ziekelijke verlangen naar een handeling met stoom?.. Die lieden komen
juist van tafel. Dat slechte humeur, die haast om te vertrekken dig est ie, anders niet! "Vlak .na het middagmaal" - VOOl
Frankrijk is dit waar! - opgesloten te zitten in een benauwde
zaal, een verpeste lucht in te ademen, het kan niet anders
of het moet een "malaise physique" veroorzaken, naodzakelijk gevolgd door een "malaise moral" die ongeschikt maakt
om iets schoons te genieten.
Hoe anders was het in vroeger tijden! De toeschouwer
van 1660 - zegt Sardou - kon zijn volle oplettendheid
schenken aan, Tartufe of Misanthrope. Om twee uur van
tafel opgestaan, had hij twee volle uren gehad v66r de
comedie (om vier uur) begon. Hij was in de rechte stemming om dat eerste bedrijf van le Misanthrope te genieten,
dat zulk een prachtige ontwikke1ing van de verschillende
karakters bevat. Maar kam nu eens met dat meesterlijk bedrijf bij den Parijzenaar, die pas van tafel opstaat! Hij is
niet in staat het te waardeeren. "La digestion exige la
belle humeur; elle veut rire. .. L' operette complete Ie diner ...
Tant que Ie diner precedera ,immediatement Ie spectacle, la
comedie sera battue - et je ne vous donne pas vingt ans
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de ce train-Iii. pour n'avoir plus en France qu'une musique
de dessert et un thMtre de digestion!"
Men heeft verschillende geneesmiddelen voorgesteld. The 0phi leG aut i e r wilde (reeds in 1847) de voorstellingen
later doen beginnen en om twee uur na middernacht laten eindigen; maar hij vergat, dat van middernacht af de belangstelling in een stuk, al is het nog zoo voortreffelijk, afneemt,
en dat er reeds om half een noch lust tot lachen, noch tot
ween en meer is, maar alleen tot geeuwen.
Sarcey wil dat de verdeeling van den dag verandere: om
vijf uur, een lunch, (I); van zes tot tien de tooneelvoorstelling, en om elf uur het avondeten, "couronnement exquis de
la soiree."
Maar - vraagt Safdou - is dat uitvoerbaar? Nemen "de
zaken" niet zooveel van onzen tijd in beslag, dat wij onmogelijk v66r zes uur vrij kunnen zijn? Sardou blijft de toekomst
op dit punt donker in zien.

Je prends mon bien, oU je Ie trouve!
Bet Verslag der Jury van den Antwerpschen prijskamp
van Tooneelletterkunde bevat eenige beschouwingen over taal,
opvatting en bewerking der ingezonden tooneelstukken, die
ik mijn lezers niet wilonthouden. Velen hunner mogen er hun
voordeel mede doen :
Bij het onderzoek van de toonee1gewrochten, die, in zoover ons bekend
was, niet in strijd waren met de bepalingen van den prijskamp, heeft de
jury bij de ecrste lezing al aanstonds opgcmerkt, dat er zich cen aanzienlijk getal stukken tusschen bevonden, die volstrekt in geene emstige
aanmerking konden komen, dat het gehalte van de meesten zich niet
verhief boven een zecr middelmatig peil, en dat er schier· geen enkel
scheen bij te zijn, dat gansch uitmuntend en in alle opzichten puik, onberispelijk mocht genoemd worden.
Een feit, dat ons onmiddellijk heeft getroffen en 't welk, naar onze
meening, zeer opmerke1ijk is, is dat bijna aI de stukken, zonder uitzondering, zoo duide1ijk het bewijs van hunnen oorsprong droegen, dat het
geen oogenblik kon twijfelachtig zijn of zij herkomstig waren uit Zuid- dan
weI uit Noord-Nederland. De Vlaamsche en de Hollandsche stukken ken(1)" lets als II! goa," der Fransche Zwitsers.
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merken zich door bijzondere eigenschappen, goede en kwade, die er een
eigenaardigen stempel op drukken.
De Hollanders geven zeer stellige blijken van een grooter meestersehap
over de taal, eene bet ere bekendheid met de echte, zuiver Nederlandsche
vormen. Hun woordenkeur is rijker en juister, hun zinbouw sierlijker en
buigzamer. Alleenlijk achten wij het ons ten plichte zeer krachtig op te
kamen, zoo tegen het ongepaste en ergerlijke misbruik van noodelooze
Fransche woorden en benamingen, waaraan vele I'\oord-Nederlandsche
sehrijvers zich schul dig maken, als tegen hunne deerlijke verwarring van
de geslachten, hunne overdrevene atknotting van de zoo echt Germaansche
vormen der verbuiging en hun onuitstaanbaar dooreenhaspelen van de
voornaamwoorden (2n persoon enkelvoud, u, gij, je, jij, jou, cnz.)
De stijl der Vlamingen daarentegen is matter, kleurloozer, doch oak
eenvoudiger, losser; onze Zuid-Nederlandsche schrijvers toonen zich vecI
kiescher dan hunne Noorderbroeders in het bezigen van Fransche woorden; daarentegen staat hun zinbouw wei eenigszins onder den invloed
van het Fransch. Hun wankele vorm, waaraan de onbetwistbare Nederlandsche stempel soms ontbreekt, is als het becid van onze tweeslachtige
opvoeding, waarvan de verkeerde gevolgen niet dan met groote inspanning en wilskracht kunnen overwonnen worden.
Doeh genoeg over de taal en den vorm, die dan tach bij de beoordeeling van tooneelwerken niet dienen op den voorgrond te staan. Nu,
wat betreft de opvatting van eene gedaehte, de bewerking van een onderwerp, de uitvoering van een kunstwerk, bestaat er alweer een zeer opmerkclijk versehil tussehen onze landgenooten en onze Noordelijke stambroeders. Deze laatsten _vertoonen zander twijfel meer diepte in de
ontleding van karakters, meer fijnheid in het uitwerken van eenen toestand; hunne onderwerpen zijn in 't algemeen grondiger doordacht en
tot volle rijpheid gedijd; hunne werken hebben iets beschaafders, iets
edelers, dat aan de Vlamingen dikwerf ontbreekt. Onze landgenooten
hebben, wei is waar, zekere goede hoedanigheden, die kunnen opwegen
tegen hunne minder goede eigensehappen: zij zijn ongedwongene!, natuurlijker, ruim met opmerkingsgeest bedeeld, en weten in 't algemeen zeer
goed de waarheid van 't alledaagsehe leven terug te geven ; maar hunne
onderwerpen zijn dikwijls zoo onbeduidend, hunne karakters vaak zoo
zwak geteekend, hun ernst is zoo ween end, hunne vroolijkheid zoo uitgel at en, hun geest zoo plat; zij prediken en disserteeren niet zoo gaarne
als de Hollanders; maar hoe laag blijft hunne vlucht meestal in eene
prozaische wereld, waar geene diehterlijkheid van opvatting noeh dieptc
van gevoel ontkiemen kan!
Wat echter mag gezegd worden, zoowel van de Noord- als van de
Zuid-Nederlandsche werken, is dat zij meestal veel te wenschen laten als
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tooneelteehniek; niet zelden zijn de beste ontsierd door vervelende langdradigheden, overtollige herhalingen, noodelooze uitweidingen, smakelooze
bijzaken. Onze sehrijvers leggen in 't algemeen weinig blijken aan den
dag van wat men bij onze Zuiderburen noemt de kunst der charjJente >.
zij weten geen offer te brengen aan de wetten der tooneelperspeetief; de
groote meerderheid dergene, die medegedongen hebben naar de uitgeloofde prijzen, toonden zieh onbehendig in het leggen van den knoop
der aetie en al even linkseh in de ontknooping. Dikwijls verliezen zij
de eisehen van het tooneel uit het oog en vergasten den toesehouwer op
uitvoerige gesprekken, die tot den gang van het spcl niets bijdragen;
maar, integendecl, het verrassende, het boeiende verlammen en zelfs een
goed aangelegd stuk ontzenuwen. Zoo met den inhoud, zoo ook met
den stijl, in het tooneelkundig opzieht.
Hoe zclden moeht de jury zieh verheugen in een eehten tooneelstijl :
kort en kernig, besehaafd en geestig, en vooral reeht afgaande op
zijn doel!
v. H.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

- Gelukkig geslaagde proeven van de vorderingen der leerlingen van
de 2 8 en hoogste klassen, voorafgegaan door een goed gedacht en goed
gesproken woord van den Directeur, maakten den avond der inwijding van
het nieuwe gebouw der Tooneelschool, den 8en November, tot een recht
genoeglijken, en techt bemoedigenden.
Wij treden mef opzet in geen bijzonderheden. Eene openbare beoordeeling van het spel van de verschillende leerlingen, met vermelding van
hunne namen achten wij noch in het belang van de instelling, noch in
dat van de leerlingen zelven.
De fee~telijkheid werd gevolgd door een bijeenkomst in «Maison Wackwits," waar door de Amsterdamsche afdeeling aan allen die de voorstel-

ling in de school hadden bijgewoond, met niet genoeg te roemen gastvrijheid, een sou per werd aangeboden.
Een gemeenschappelijke maaltijd van Hoofdbestuurders, bestuursleden
en afgevaardigden besloot de 8e algemeene vergadering, die, met hoeveel moeilijkheden men bij hare voorbereiding ook moge hebben te
kampen gehad, niet minder goed geslaagd mag heeten dan hare voorgangsters.
- In den loop van October heeft de Tooneelschool ten geschenke
ontvangen van den heer Joseph Jacobson te Rotterdam, de portretten
van Mevr. Wattier Ziesenis en de rol van Epicharis en van
Andries Snoek in die van Orestes. Door een lid van een der afdeelingsbesturen is, na de voorstelling van 8 November, aan de School
een gift van f 100 geschonken.
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TWEE NIEUWE SHAKSPERE-VERTALINGEN. 1 )
Ais de geest van den grooten Engelschen dramaticus kon
notitie nemen van hetgeen de Nederlandsche vertaalde literatuur in de laatste halve eeuw heeft opgeleverd, hij zou niet
te klagen hebben over veronachtzaming van zijn werken in
ons gezegend, maar niet heel idealistisch landje. Aanvankelijk
had de vertaling van Hamlet, door Roorda van Eysinga, het
rijk alleen. Maar in 1836 kwamen de eerste vertalingen van den
voortreffelijken Moulin; en op het oogenblik bezitten we vier
overzettingen van Macbeth (Moulin, Susan, Kok en Pekelharing),
drie van Othello (Moulin, Van Lennep en Kok), drie van
Romeo en Julia (Moulin, Van Lennep en Kok), twee van
Hamlet (Roorda van Eysinga en Kok), twee van Koning Lear'
(Van Loon en Kok), twee van Julius Caesar (Opzoomer en
Kok), twee van Antonius en Cleopatra (Van Loon en Kok),
twee van Coriolanus (Kok en Timme), een van De Storm
(Moulin), een van De koopman van Venetie (Van der Stok),
een van Cymbeline (Burgersdijk), een van Titus Andronicus,
van Timon van Athene, van Koning Jan, van Richard II,
van Richard III en van elken der Hendrikken, - alle door
den volijverigen en bekwamen Roermondschen leeraar Kok.
Kwamen er nu nog maar liefhebbers, om ons te verrijken
met degelijke, echt Hollandsche en toch nauwkeurige verduitschingen van Midsummernights dream en Merry wives of
Windsor, we zouden in staat zijn, Oin, zonder een woord
Engelsch te verstaan, grondig over Shakspere te oordeelen.
Een vergelijkende critiek 'der bestaande vertalingen zou
(I) Macbeth, drama in vijf bedrijven, door W. Shakspere, vertaling van K. R. Pekelharing.
Amsterdam, J. C, Loman, 1877.
Cymbeline, van Shakspere, vertaald door Dr. L. A. J, Burgetsdijk. Utrecht, J. L. Beijers, 1878.
Eerstgenoemd boekje is eigenIijk niet nieuw meer; maar de Redactie heeft mij eerst in
October 1878 verzocht, het in di t tijdschrift te bespreken, en weI Ie ge1ijk met dat van
Dr. Burgersdijk.
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rijke stof kunnen leveren tot vulling van ette1ijke boekdeelen; maar aangezien ik hier slechts over ette1ijke bladzi/den
kan beschikken, zal ik mij van aile vergelijkingen onthouden,
mij vergenoegende met de opmerking, dat ik de behoefte
aan een vierde vertaling van Macbeth, zooals de heer
Peke1haring ons aanbiedt, sterk betwijfel. Dat evenwe1 daarge1aten, behoett de heer P. zich niet over zijn werk te schamen.
Het draagt blijken, zoowe1 van studie, als van dichterlijken
aanleg. Een staaltje zij mij vergund. Ik kies het begin van
het 4 de bedrijf, waar de heksen om den tooverkete1 zijn geschaard.
Isle he k s.
Rond den ketel! Ik begin.
't Giftig ingewand er in!
Pad, die in een kouden steen,
Dertig etmaal en nog een
Slapend, gif hebt uitgezweet,
Gij zijt voor den pot gereed!

Te zamen.

Poken, poken! 't vuurtje stoken!
Bobblend moet de kete1 koken!
2de

he ks.

Haasjen van een modderaal,
Kook nu in de tooversehaal!
Hagedisoog, kikkerlong,
Vleermuishaar en hondetong,
Addervork en uilevlerk,
Wespenangel, - gaat te werk!
Geeft een dubble tooverkracht
Aan ons brouwsel, dezen nacht!
Te zamen.
Poken, poken! enz.
3de heks.
Drakenschubbe, wol ventand !
Sap van mummies, ingewand
Van een vratig zeegedrocht,
Scheerlingwortel, 's nachts gezocht,
Lever van een blinden jood,
Geitengal en ypenloot,
Bij een maanee1ips gesneen,
Turkenneus en moorenteen,
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Yinger van een kinderlijk,
Door een sloor gebaard in 't slijk,
Oat uw tooverkracht nu blijk!
Tijgeringewanden zullen
Dan den ketel verder vullen.

Al is niet ieder bestanddeel van het appetijtelijke brouwsel
precies weergegeven, (trouwens dat zet ik den beste) de algemeene indruk is niet minder heksachtig dan bij Shakspere.
Het refrein "Poken, poken!" stel ik ze1fs boven "Double,
double /"
Minder reden tot tevredenheid geven P.' s niet-lyrische verzen.
Op de nauwgezetheid der vertaling is (naar eenige vergeleken
fragmenten te oordeelen) meestal, behalve de stop lappen, niet
veel af te dingen, maar zooveel te meer op zijn versificatie,
die vaak alles behalve welluidend is, vooral door het veelvuldig enjambeeren, - een gebrek, waaraan Shakspere zich
in dit stuk ze1den schuldig maakt Ten bewijze enkele uit
de vele onwelluidende regels:
bi. 27:

Die raaf is zelve a1 schor,
Die krassend Duncan's heillooze intrede in
Mijn slot verkondt. I) Komt, gij geesten!

bi. 30:

Mij voegde een dubble trouw,
Eerst als vazal en stamgenoot, 't geen reeds
Die daad veroordeelt, dan als gastheer, die
De deur moest sluiten voor zijn moordnaar, maar

bi. 32: 'k Ourf alles, wat een man kan durven. Wie
Nog meer durft, is geen mensch.
bi. 37 en 38: Spraakt gij daar niet?
Macb.
Wanneer?

Lady M.
Nu.
Macb.
Toen 'k afkwam.

Nu ik den lezer zoo veel bewijzen voor mijn grief in
een enkel dozijn bladzijden heb meegedeeld, zal hij er,
vertrouw ik, geen meer verlangen. Een tweede bezwaar
(1) Misschien is vff"ko1ldt een drukfout voor verkondigt.
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vind ik in het nu en dan dwingen tot iniassching van een
stomme e, b. v.:
bl. 84: Gij liegt, gij ruigkop! Schelm! [Lees »schellem"]
Moordenaars.
Wat? Gij kuiken!
bl. 91: Hoe is 't in Schotland?
Rosse.
Ach! mijn ann [Lees »arrem") land!

Al zeggen Vondel en anderen wel eens "ontferremt",
"vollek", enz., dat is geen reden, om die uitrekkingskuur
nog beden toe te passen.
Voorts is het Hollandsch van den heer P. niet aItijd
onberispelijk, b. v.:
bl. 13:

Joeg hij geen vrees
Onze oversten, Macbeth en Banquo, aan?

bl. 24: 0 waardig neef!
bl. 48: Maar, stil van hier! Hij steelt niet, die steelswijs
Zich wegmaakt, waar zijn leven staat op prijs.
bl. 5I

:

Uw spe\ was schriklijk valsch: 't zou dan ook niet Zoo werd voorzegd - beklijven in uw kroost.

[,,'t zou" kan alleen slaan op spel, terwijl het moet slaan
op koningschap of een ander verzwegen woord. ]
bl.

78: Opdat deez' groote konfng ziet

[rijmt op biedt.]
bl.

JOI:

Die 't hart niet durft, maar gaarne weigren 'lou.

Ook is "scbei uit" (bi. 106), in Macbeth's mond vrij plat,
"gesnok" (bI. 65), op zijn zachtst genom en, mingebruikelijk,
en het gebruik van rouw voor ruw niet aanbevelenswaardig.
Ten siotte een paar voorbeelden van m. i. verkeerde
vertaling:
bl.

20:

Kwam de bewondring, die Item voegt, in strijd
Met de eer, die gi; verdient.

Een nauwkeurige vertaling acht ik hier evenmin ais de
beer P. wenschelijk; maar ik zou het woord voegt veranderen
in toekomt, en de woorden bewondering en eer van plaats
laten wisselen (de behoefte der versmaat daargelaten).

65
bl. 69: Zoo doet dan boete, en gaat van hier.

Als men leest "zoo maakt het goed," enz., is aan de
eischen van 't vers en 't verband voldaan, en make amends
nauwkeurig weergegeven.
De interpunctie van den heer P. (in mijn aanhalingen
gewijzigd) laat veel te wenschen over.
Hiermede stap ik af van P's Macbeth, en ga ik over tot
de Cymbe!ine, in de gedaante, door Dr. Burgersdijk aan die
tragi-comedie gegeven.
Ik begin met de rondborstige verklaring, dat ik minder
met dat stuk dweep dan de heer B. Boeiend is het in
hooge mate; de strekking is uitmuntend; sommige karakters
verraden den grooten menschenkenner; en menige passage
is even dichterlijk als romantisch. Maar, de kolossale anachronismen daargelaten, vergt Cymbe!ine te veel van onze
toegevendheid jegens geniale conceptit!n. 't Is, of Shakspere
ons hier toevoegt:
Gevoel, speel gij den baas! Gezond verstand, slaap zacht!

Desniettemin verdient ook dit stuk van den koning der
dramatici rijkelijk een Hollandsche vertaling; en daar er nog
geen van bestond, zijn we er den veelzijdigen natuurphilosoof
Dr. B. dank voor schuldig, dat hij zijn rijke gaven aan die
geenszins gemakkelijke taak heeft dienstbaar gemaakt. De
goede eigenschappen van P.' s Macbeth vinden we in minstens
even hooge mate terug in B.'s Cymbeline.
Hoe gelukkig Dr. B. lyrische passages weet weer te geven,
blijkt uit het volgende proefje.
De gebroeders Guiderius en Arviragus houden een beurtzang, als lijkdienst, ten behoeve van iemand, die hun
dierbaar was.
G u id e rius.
Vrees niet meer der zonne kracht
Noch de felle winterwinden;
Reeds is hier uw taak volbracht;
Elders zult ge 't loon nu vinden.
Jeugd noch schoonheid blijft bestaanj
Alles moet tot stof vergaan.
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Arviragus.
Vrees niet meer der grooten haat;
Geen tiran kan u bereiken;
Ducht niet meer der kleinen smaad:
't Zelfde zijn u riet en eiken.
Vorst zoowel als onderdaan,
Alles moet als gij vergaan.
Guid.) Nu geen zorg voor kleed en brood.
A rv·.) Nu geen schriklijk ommedwalen.
G.) Vit zijn nu en angst en nood.
A.) 'tEind van 't leven, 't eind der kwalen.
Te zamen.
Rijkdom, kennis, ijdle waan,
Alles moet tot stof vergaan.
G.) Geen betoovring dere u!
A.) Nooit een heks bezwere u!
G.) Nooit een spook omzwerve u!
A.) Niets uw rust verderve u!
Te zamen.
Uw vergaan zij, doode, u zacht!
Eere worde uw graf gebracht!

In zijn blank verses enjambeert ook Dr. B. dikwijls; maar
dit is te verdedigen,
1°.) omdat dit ook in 't oorspronkelijk geschiedt.
2°.) omdat hier over 't geheel veel meer dan in Macbeth,
enz. de toon van het werkelijke leven wordt aangeslagen.
Nu ik van zijn werk zooveel goeds heb gezegd, zal de
heer B. mij weI niet kwalijk nemen, dat ik ook eenige aande
merkingen maak. Ik begin met een kleinigheid, spelling van de namen Zijner Britsche Hoogheid en van
Hoogstderzelver dochter. De spelling Cymbeline heeft een
faux air feminin; weshalve ik die veranderd wenschte in
Cymbelifn, een vorm, die ook beter de Engelsche uitspraak
weergeeft. Viersylbig gebruikt ook de heer B. den naam
bijna nergens: hij schrijft gewoonlijk Cymbelin' of Cymbtin.
Als men Valentz"ne uitdrukt door Valentifn, dient men
Cytnbtline op dezelfde wijs te verduitschen. Wat de prinses
betreft, Shakspere noemt haar Imogen, en B. Imogeen, beide
waarschijnlijk metri causa. De geldigheid van die reden daargelaten, zou ik veel liever Imogene schrijven. In 't Engelsch
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doet er dat minder toe; maar in 't Hollandsch vind ik
Imogeen haast even leelijk als Adeel of Peneloop. (Euroop is
ook niet mooi; maar dat is ten minste geen damesnaam).
Ook blijft de heer B. zich zelven niet gelijk; want op bi.
39 staat:
"Wie is daar? Helena?"

Waarom dan niet
»Wie is daar? Gij, Heleen ?"

Misschien heeft "Haagsche Leen" hem van die Folgerichtigkeit afgeschrikt.
Een bezwaar van meer gewicht heb ik tegen den titel.
D.l t bezwaar betreft dus eigenlijk niet den heer B., maar
Shakspere; maar als een letterkundig werk een min gelukkigen
titel voert, staat het den vertaler vrij, dien te veranderen.
Zoo heeft b. v. Defauconpret, de bekwame vertaler van
Walter Scott, niet geaarzeld, om de wonderlijke titels Old
Mortality en Heart of Mid-Lothian te veranderen. Nu heeft,
wel is waar, de titel Cymbeline of Cymbelijn op zich zelf
niets raars; maar hij is onj uist. Niet de koning, maar zijn
dochter is de hoofdpersoon; zoodat Imogene de titel moest
zijn. Dat het stuk naar den vader genoemd is, komt waarschijnlijk daarvandaan, dat Z: H. in het groote, prachtige
slottooneel de eerste viool speelt; maar dat is geen voldoende
reden, om het stuk naar dien fabelachtigen vorst te noemen.
Overgaande tot de bijzonderheden van Dr.B.'s overzetting,
maak ik in de eerste plaats aanmerking op het veelvuldig
betonen van bezittelijke voornaamwoorden, waar de zin ze
toonloos vordert. B. v.:
bi. I: Bestemd voor d'een'gen zoon van zijne vrouw.
bi. 25: :vIaar eer ik trouwloos wierd aan mijnen heer,
bi. 32: Voor de eer zijns hofs, en zijne dochter weet,
bi. 34: Een twaalftal onzer bracht, met uwen ga,

enz. enz. 't Is waar, als men de ge'incrimineerde wQorden
tweesylbig neemt, is dat niet te v.ermijden; maar waarom
niet mijn, UW, zijn geschreven, en die schoolmeesterachtige
ballast van e en en manmoedig afgeworpen, evenals bij een
hoe langer hoe meer wordt gedaan. Laten we er toch ernstig
naar streven, om de wijde kloof, die (helaas!) bij ons tusschen
spreektaal en schrijftaal bestaat, zoo veel mogelijk te ver-
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smallen. Ik geloof niet, dat ergens ter wereld die kloof zoo
groot, en de boekentaal zoo kunstmatig (zoo al niet gekunateld) en zoo stijf is. In het begin van deze eeuw was pedante
stijfheid een der eerste characteristica van onze auteurs.
Sedert zijn we op dat punt veel vooruitgegaan; maar we
zijn toch nog lang niet, waar we moeten wezen, om onze
letterkundige voortbrengselen waarlijk populair te maken.
Zelfs Heije is nog veel te stijf, om bij het plebs te kunnen
concurreeren met den ergerlijken onzin, die den grondtoon
vormt van de liedjes, die men dagelijks (althans laat op den
avond) kan hooren uitbrullen of uitgillen, en waaraan men
geen gepaster naam zou kunnen geven dan 'Jeneverpoezie.
In een ander opzicht schijnt ook Dr. B. van het wenschelijke der bewuste kloofversmalling overtuigd te zijn. Althans
hij vindt blijkbaar het voorzetsel naar naar, en vervangt
het bijna overal. door na. Ik moet bekennen, dat ik die
hervorming (vooralsnog ten minste) wat al te kras vind,
vooral omdat men ook de uitspraak met de r nog in veel
streken uit den mor.d van gcmeenzaam sprekende nietschoolmeesters kan hooren. Dan zou ik nog liever de t
van het woord ochtend in den ban willen doen; want ik
geloof niet, dat een enkel Nederlander die in de conversatie
uitspreekt.
De vcrsificatie van Dr. B. is in den regel (het enjambeeren
daargelaten) onberispelijk. Slechts vijf plaatsen heb ik gevonden, die m. i. bij een (zeer waarschijnlijken) herdruk
moeten veranderd worden.
De eerste is (bi. 3):
De koning neemt de zorg
Voor 't jonksken op zieh, noemt hem Leonatus Posthumus;

Ik sla voor:
De koning neemt hem tot zieh,
En noemt hem Leonatus Posthumus.

De tweede plaats is het liedje op bi. 42, waar op driemaal
achtereen op zich zelf (op oP) rijmt. Hier den rijmovervloed
van het origineel goed weer te geven, is niet gemakkelijk;
maar als de heer B. maar ernstig wil, zal hij weI een betere
berijming kunnen vinden dan met dat eeuwige op.
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De derde plaats is (bI. 8 I) :
Dreef haar de wanhoop voort,
Om 't uiterst te bestaan? Of schonk de min
Haar vleuglen, om tot Posthumus te vluchten?

De woorden "om 't uiterst te bestaan" zijn een even
onnoodige aIs onwelluidende uitbreiding van den oorsRronkelijken tekst. Nauwkeuriger en welluidender ware:
Dreef haar de wanhoop voort?
Of schonk de gloed der liefdevlam haar vleuglen,
Om tot haar Iieven Posthumus te vluchten?

De vierde plaats is (bI. 143):
o Imogeen! 0 Imogeen!
1m.
Wees kahn, heer! hoor mij, -

hoor!

Dat er onder de vijfvoetige Jamben wel eens een zesvoetige loopt, daarvan geeft Shakspere het voorbeeld; maar
zeven Jamben in een regel (schoon op zich zelf geenszins
onwelluidend) passen bij de blank verses niet. Hier heeft
men slechts de herhaling van ,,0 lmogeen!" te schrappen,
en het metrum is in orde.
Het Iaatste punt van mijn versificatie-gevit betreft de beide
slotregels van het stuk:
Trekt op dan! - Nooit besloot nag 't oorIogswee,
Ecr 't bloed was afgewasschcn, zulk cen vrec.

Natuurlijker en welluidender ware het, als de woorden
,,'t oorlogswee" en "zulk een vree" met elkander van plaats
wisselden.
Op het Hollandsch van den heer B. heb ik cen beetje
meer aan te merken. Op bl. 23 wordt de ,.heftigheid" van
gif verme!d. Om tevens het minder welluidende ~,te doorgronden" te vermijden, zou ik van drie regels twee willen
maken, en lezen:
Zijn kracht te leeren kennen, op te sporen,
Wat zijn natuur, enz.

Op bI. 64 is "en teeknaars" onduidelijk. Lees "dan teeknaars." "Listig naar buit" (67) voor "listig loerende op buit"
is geen Hollandsch. Voor (69) "N och Cymb'lin' niet" lees
"En Cymb'lin' niet." In plaats van een "onhalstarrig din~"
(92) zou ik zetten "onstandvastig" "Een zulken" (Ill) is
een Germanisme. "Dat is in 't veld" (123): vee! eigenaardiger wordt de verontwaardiging uitgedrukt door "Dat
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IS me In 't veld" "Donderkeil" (129) is geen Hollandsch,
maar Duitsch. Einde1ijk (146):

Die hem misleidde
Haar in 't gebergt' bij Milford te gaan zoeken.

"Te gaan zoeken" van "misleidde" te laten afhangen,
acht in ongeoorloofd. Lees in plaats van "misleidde" verleidde; en in plaats van "te gaan zoeken" 01' te zoeken.
Ten slotte nog enke1e plaatsen, die ik anders vertaald zou
wenschen. "When 1 was stamped" (57) wordt vertaald door
"toen men mij sloeg" Veel duide1ijker wordt deze \'ergezochte bee1dspraak uitgedrukt door "toen men mij muntte."
Tegen het eind van diezelfde alleenspraak lezen We ,,1'11
wrt"te against them" en bij Dr. B. "Beschrijven wil ik haar"
[de schoone sekse]. Lees ,,'k Wil schrijven tegen haar"
Op bI. 86 lezen we de volgende, gedee1te1ijk onverstaanbare
woorden:
Wie is daar? W oont
Hier mensche1ijkheid, zoo spreek! Huist woestheid hier,
Dan rooven, koopen.

Bij Shakspere staat:

Ho.' Who's here.'

If any thing, that's civil, speak.' If savage,
Take or lend.

Voorzeker, dit munt niet uit door helderheid; maar van
eell man als .de heer B. had ik toch voor "take or lend" wat
beters verwacht.
Mijn laatste aanmerking betreft de laatste woorden van
bI. 151: "Ik blijf u thans nog dienen". Shakspere heeft
,,1 will yet do you service." Zoowe1 om de nauwkeurigheid
als om het verband zou ik vertalen: ,,'k Zal u nog steeds
van dienst zijn."
Ik heb gemeend, den heer B. geen beter bewijs van mijn
ingenomenheid met zijn hoogst verdienstelijken arbeid te
kunnen geven, dan door hem en den lezer al mijn adversaria
mee te deelen. Moge hij mij recht spoedig in de ge1egenheid
stell en, om, bij de bespreking der Shakspere-vertalingen, die
hij voor latere uitgaaf bestemd heeft, daarvan nog meer goeds
te zeggen, dan ik thans heb gedaan bij de korte beoordeeling van zijn eersteling!
Den Haag, Oct. '78.
L. W. VAN DEVENTER.

TOONEELKRONIEK.

HET TOONEEL IN DE HOOFDSTAD.

IV.
Mes pareils it deux fois ne se font pas connaitre,
Et pour dl's coups d'essai veulent des coups de maitre.

Heeft Mej. Josephine de Groot zich die woorden
herinnerd, toen zij voor haar debuut als Hollandsche tooneelspeelster (op 20 November j. 1.) een rol koos, waarin de
grootste tragediennes van den nieuweren tijd zijn opgetreden
en triumfen hebben gevierd? Wel mogelijk. En al zal
menigeen in die keus iets ovcrmoedigs zien, het moge de
overmoed zijn van de kunstenares, de hoogmoed dien M u It a t u I i omschreef ais "den moed om hoog te staan."
De Deborah van M 0 sen t hal dagteekent van 1848 en
men kan het stuk zijn datum aanzien. Wie thans de gelijkstelling van Jood en Christen in de maatschappij zou
willen bepleiten, zou zich niet meer tot algemeenheden mogen
bepalen of zijn drama in Stiermarken en in 1780 mogen
verplaatsen; hij zou zijn onderwerp wat dieper behooren op
te vatten; de Jood in onze moderne samenleving biedt ook
nog weI stof voor den dramaticus. Wat in '48 een daad
kon genoemd worden, is thans enfoncer une porte ouverte.
Maar dat neemt niet weg, dat er nog g e s lot en deuren zijn.
Wat den vorm betreft, waarin Mosenthal zijn Deborah
goot, men herkent er overal den dichter in, die zich behalve door zijn dramas (0. a. Pietra, Der Sonnwendhof) ook
door het vervaardigen van voortreffelijke operateksten (Die
lustz"gcn Wez"ber von Windsor, Das goldene Kreuz) een naam
heeft gemaakt.
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Voor wie, na Halevy, de Jodin tot hoofdfiguur van eene
opera zou willen maken, is het libretto van Deborah als bet
ware pasklaar. De aanvang van bet Ie bedrijf met het
landvolk, dat uit de kerk komt (Iroor van landlieden), het opkomen van Deborah, haar angstkreten afgewisseld door de
verwenschingen van het volk (solo met koor), de liefde-scene,
die het geheele 2 C tafereel vult (groot duo), het couplet
met refrein: "Maar daarvoor zijn wij ook doktoren!" in het
3e tafereel, de talrijke alleenspraken (solo's) - alles is operavorm. In dien vorm pass en ook de schelle kleuren, de op
sterk effect berekende tooneelen, die, al moge daardoor het
drama op geen hoogere beteekenis aanspraak kunnen maken,
bet, bij zijn goede strekking bij uitnemendbeid tot een
volksdrama stempelen.
De hoofdrol, waaraan aIle andere rollen min of meer zijn
opgeofferd, is als in vele andere van Mosenthals stukken
die van een vrouw met bewonderenswaardige eigenscbappen,
een wegslepende redeneerkracht en bovenal een ijzeren wil
- een virtuozenroI, tout en dehors, waarin eene tragedienne
van eenig talent al spoedig schitteren en de groote massa
meeslepen kan.
Het is daarom gevaarlijk om naar een optreden in dit
stuk de krachten van een debutante als Mcj. de Groot te beoordeelen. Wat wij, zonder gevaar, kunnen constateeren is,
dat de jeugdige kunstenares door de natuur met een innemend uiterlijk, een sprekend oog en een welluidende stem
is begiftigd; terwijl uit haar geheele optreden een kunstenaaisnatuur spreekt. Blijkbaar heeft zij goede modellen
bestudeerd e~ van groote kunstenaars veel afgezien. Geleerd
is er - maar meer nog valt er te leeren.
Ret uitbundig succes dat Mej. de Groot bij baar eerste
optreden te beurt viel, gunnen wij haar van harte gaarne mits zij en hare vrienden zich wel rekenschap gt:ven van
het gevaar, dat er in dit succes zelf gelegen is. Het is bij
een aangeboren talent, als wij in dit jonge meisje begroeten,
minder moeilijk zich van een nederlaag te herstellen, of langzamerhand de gunst van het publiek te winnen. dan een
succes te doorstaan als dat van Deborah. Naast den moed
om hoog te staan, is er ook een moed om af te dalen.

73
Dien moed wenschen wij Mej. de Groot toe, en wij hebben
reden om te gelooven, dat zij dien hebben zal. De kalme,
vriendelijke ernst, waarmede zij de luidruchtige toejuichingen
ontving, is er ons borg voor, dat wij hier niet met eene over
't paard getilde virtuooze te doen hebben, maar met een
kunstenares, die haar kunst ernstig opneemt en beseft, dat
haar nog veel ontbreekt.
De lessen van Merv. K lei n e worden, naar men ons verzekert, door haar op hoogen prijs gesteld en gaarne gevolgd.
En dit is goed en zeer noodig, zal zij aan de groote verwachtingen beantwoorden, die wij van haar koesteren.
Immers heeft haar spel ons geboeid, haar hartstocht teekende vaak overspanning; haar kreten van woede en haat
hadden dikwijls niet zulk een stemuitzetting, die de stem
rauw deed klinken, noodzakelijk gemaakt; haar uitspraak van
de vokalen is nog wat uitheemsch (1); bij de konsonanten,
is die van de I verre van zuiver; haar sterk uitgedrukte onrustigheid gedeeltelijk verklaarbaar bij eene Oostersche,
die zoo vervolgd wordt - was herhaaldelijk in gevaar van
in bewegelijkheid over te slaan en daardoor een deel van
den gevorderden ernst te verliezen.
Dat alles zijn zaken, die door volhardende studie veranderen.

De natuur en nauwlettende oefening, vooral ook in het mez~a
voce spreken (haar fiuistren was vaak onverstaanbaar), mogen
verder aan de stem die zwaarte en die ronding geven, die
zij volstrekt noodig heeft, zal ze kunnen beantwoorden aan
de eischen voor een zoo indrukwekkend spel, als waartoe
het emplooi, waarin we ons Mej. de Groot in de toekomst
denken, haar steeds aanleiding zal geven.
De door Mosenthal meer in de schaduw gestelde rollen,
werden door de heeren Veltman, Van Ollejen en Moor
naar eisch vervuld. Ret logge, eentonige spel van Mej.
Poolman, het telkens naar de hoogte slepen van de laatste
woorden van een zinsnede, dat deze actrice zich eigen heeft
(I) IILiever uitke~Gcia, dan inkeemsch," hooren wij ons toevoegen dooriemand,dieweethoa
licht bij hen, die, in de Hoofdstad geboren, zich bewegen in de gegoede burgerklassen, waarh.l
anze tooneelspelers veelal verkeeren, zich in meerdere of mind ere mate het Amsterdamsch
dialekt weet binnen te dringen, en hoe licht de voortreffelijkste kunstenaar of kUDstenare9
Amstt1"damsck spreekt, zooals Monsieur Jourdain praza - sans le savoi,-.
Wij nemen de waarschuwing gaarne over, en ook Mej. de Groot zal zeker zorg dragen, dat
r:ij, de een~ klip vermijdend, niet op de andere ,"!nralt.

74
gemaakt, vindt in ons geen bewonderaars. Daarentegen mag
een woord van waardeering niet achter blijven voor den heer
de Jong in de rol van den goedhartigen, maar zwakken Jozef.
Wij hebben steeds met belangstelling het spel van den heer
De :long gevolgd, en bedrogen ons niet, to en we hem een
goede toekomst voorspelden. Dat do en we nog. wanneer maar
niet aangenomen wordt, dat de heer De :long reeds is,
waar hij moet komen. Grooter vastheid van spel, grootere
oefening van zijn klankrijke stem, meer studie van standen,
zij hem nog aanbevolen - al blijkt het ook nu reeds uit
menig tooneel, dat vooral die laatste studie hem niet vreemd is.
T oonde de directie van "Het N ederlandsch T ooneel"
door de z e voorstelling, dat het ditmaal de woorden van
Goethe's Director in practijk wilde brel1gen en zorgen:
dass alles frisch und neu
Und mit Bedeutung auch gefallig

zij i -

het publiek toonde, dat het dit streven op prijs stelt,
Und mit gewaltig wiederholtcn Wehcn

Sich durch die enge Gnadenpforte zwiingt,
Bei (friihem Morgen) schon (vor zehen)
Mit Stassen sich bis an die Kasse ficht,
Und wie in Hungersnoth urn Brot an Biickerthiiren
Urn ein Billet sich fast die lliiise bricht.

Een strijd, ook min of meer halsbrekend, zal die zijn
welke eerlang tusschen de mededingers naar de S c h 0 u wbur g. e x p 1 0 ita tie zal worden gestreden. Men weet, dat de
Gemeenteraad het woord "p ach t" heeft laten glippen, en
daarmede het beginsel, dat de gunst om den Stadsschouwburg te mogen bespelen, betaald behoort te worden, heeft
prijs gegeven.
De tooneeldirectien, en die het worden willen, zijn druk
in de weer (1) - en de Fraze gaat haar gang. Ieder
heeft aIleen de kunst gezocht en ieder is altijd tegen gewerkt! De "vereeniging" zond een vertoog aan den Raad;
tegen haar schrijven anderen aIle bladen en papieren vol,
die ze te hunner beschikking hebben. Het publiek zal
in dezen al zeer weinig te beschikken hebben en de eerste
eisch om tot eenig goed resultaat te komen, terzijdestelling
van persoonlijke vete en kleingeestige opvattingen schijnt den
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verschillenden autoriteiten al een zeer onnoodige zaak. Dat
allen min of meer schuld hebben; dat tot dusverre (ook na
de gepubliceerde rekening) nog niet is gebleken, dat de "Vereeniging" voor het geld, de kunst zocht; dat vele acteurs
minder de kunst dan het botvieren hunner grilIen en het
uitspinnen hunner intriges zochten, dat alles wordt zeer ten
onrechte en zeer ten nadeele der goede zaak geheel' en al
verzwegen.
*.j.*

.. .

I) Ziet de "Vereeniging" ook weI eens rond bij de kleinere Amsterdamsche tooneel-gezelschappen? Het kornt ons VQar, dat claar talenten schuilen, die zij zich zeker niet zou behoeven
te schamen ond~r haar personeel op te nemeD. Wij DaemeD alleen Mevr. Spoor-Geytenbeek,
een tooneelspeelster van ontegenzeggelijk en veelzijdig talent.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
- Het Hoofdbestuur van het Tooneelverbond heeft zich geconstitueerd
als voigt:
Prof. Dr. A. Pie r son, Voorzitter.
Prof. Dr. B. J. S to k vis, Onder-Voorzitter.
Mr. J. N. van Hall, Secretaris.
J 0 s e p h J ac 0 b so n, Penningmeester.
W. J. Hofdijk.
Mr. A. Bloembergen Ez.
Mr. Julius Vuylsteke.
Men kent het besluit der Aigemeene Vergadering (zie dit tijdschrift
bIz. 46) betreffende het uitreiken eener me d a i II e voor voortreffelijke
tooneelstukken. Voor de beoordeeling der stukken, welke voor deze
medaille in aanmerking kunnen komen, meent het Hoofdbestuur geene
Commissie te moeten benoemen. Zal de medaille van het Tooneelverbond niet zijn eene aanmoediging voor schrijvers van verdienstelijke
stukken, maar eene onderscheiding alleen bestemd voor schrijvers van
die tooneelstukken, waaraan buitengewone verdiensten kunnen worde11
toegekend, dan acht het Hoofdbestuur het meer eigenaardig dat het zelf
tot het verleenen eener dergelijke medaille het voorstel aan de vergadering doe.
- Van den heer Taco H. de Beer ontving de Tooneeischool voor
eenige weken ten geschenke J e I ge r h u i 5 Theoretische lessf1l over gesticulatif! en mimiek, 2 dIn. atIasformaat, geb. (I deel tekst en I deel platen).

COR RES P 0 N DEN TIE.

J. d. P. en andere correspondenten. - Het Iessenplan van de
Too n e el 5 c h 0 0 I is als bijlage bij deze aflevering gevoegd. Het schoolgeld bedraagt per jaar voor al1e lessen j' 50.-, voor lessen in een enkel
yak j' 15.- zij, die ais internes op de school wenschen te komen, moeten
zich omtrent de kosten van huisvesting enz. met den Directeur verstaan.
In den regel moeten zij, die als leerlingen worden toegelaten, den
Ieeftijd van 13 jaren hebben bereikt. In bijzondere gevallen kan van
dezen regel worden afgeweken. Aanleg en geschiktheid voor h~t tooneel,
voldoende kennis van de grondregelen der NederIandsche taaI, van de beginselen der geschiedenis, der aardrijkskunde en der kennis van de
natuur zijn de eischen voor toelating.
Verdere inlichtingen geeft de Directeur der school, de heer W. C.
Got cl i n g Vi n n i 5, Schans bij de Raambarriere te Amsterdam. Reglementen kunnen worden aangevraagd bij den Secretaris van het Tooneelverbond.
VERB E T ERING.
In het Verslag der Aigemeene Vergadering, biz. 41, regel 5
en 6 van boven, leze men als voigt:
De Vergadering verleent de gevraagde machtiging, terwijl op voorsteI
van Rotterdam wordt besloten, dat het Hoofdbestuur het bezwaar door
den heer Levy geopperd, met dezen nader zal bespreken.

RAPPORT DER CENTRALE COMMISSIE
TOT ONDERZOEK VAN

OUDE TOONEELSTUKKEN. 1)

Reeds vroeger zou de in r874 benoemde Centrale Commissie tot onderzoek van oude tooneelstukken een verslag
hebben uitgebracht, indien de Afdeelings-commissi~n haar
eenige stof ter verwerking hadden toegezonden.
Tot heden echter gaven deze zoo goed als geen teeken
van leven; men betwijfelt zelfs het bestaan dier commissi~n.
AIleen ontvingen wij een doorwrocht verslag van de afdeeling
Zwolle, bewerkt en ingezonden door den Heer F. G. van Pesch.
De afdeeling Zwolle maakt daarin terecht de opmerking,
dat, bij een onderzoek als het bedoelde, vertaalde stukken
gerust buiten rekening gesteld kunnen worden, aangezien
oude vertalingen niet beantwoorden aan de eischen, tegenwoordig aan zulk werk gesteld. Die stukken van Iffland en
Kotzebue, welke in onzen tijd vooral voor volksvoorstellingen
nog levenskracht bezitten, doet men best op nieuw te laten
vertalen.
Men heeft dus hoofdzakelijk zijn aandacht te vestigen op
oorspronkelijke Nederlandsche tooneelwerken. Onze litteratuur
der r 7de en J 8de eeuw telt duizenden en nogmaals duizenden
meer of minder oorspronkelijke stukken, maar reeds een
oppervlakkig onderzoek leert, dat "andere tijden. andere zeden"
een spreekwoord is, vooral van toepassing op onze tooneelletteren, Genie~n, wier werken eeuwig frisch blijven en
zich op zulk een praktisch gebied als het tooneel staande
houden, zijn in onze litteratuur niet aan te wijzen. Hoe
belangwekkend de zuiver letterkundige of historische waarde
,) Uitgebracht op deAlgemeene Vergadering van het Tooneelverbond, den 9 November ,878,
en gesteld in handen van het Hoofdbestuur ten fine van praeadvies.
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van sommige stukken ook zijn moge, zel£., na omwerking
zouden zij aIleen als gedachtenisstukken of zedenschilderingen
van het verleden een sucd!s d' estime of een succes de curiosite kunnen verkrijgen.
Onze oude treurspelen zijn of te stijf van vorm, of te
bloeddorstig van inhoud, om thans in den smaak te vall en.
Zelfs Vondel behoort op ons tegenwoordig tooneel niet meer
te huis, al zou men misschien een uitzondering kunnen maken
voor de Leeuwendalers. Zwolle herinnert, dat Van Lennep
eens het voorstel heeft gedaan een bewerking van dat landspel op te voeren. Overigens maakt de klassieke vorm van
V ondels tooneeldichten, gepaard aan weinig handeling en
karakter-ontwikkeling, hen meer geschikt voor de studeerkamer
dan voor de planken. 1) Zij, die reeds voorheen den romantischen vorm waren toegedaan, zondigden weder tegen den
go eden smaak, het buitensporig gebruik van wraak, moord,
geestverschijningen, verkrachting, en wat al niet, wordt niet
getemperd door fraaien vorm of dichterlijke taaI. Men
denke slechts aan

een

Jan

Vos, Struys, V oskuyl, en zoo

veel anderen. De ernstige stukken uit de r8de eeuw mogen kalmer zijn, zij kenmerken zich door groote stijfheid,
en verraden bovendien een geheel gemis aan oorspronkelijkheid. Ret dramatisch talent dat Nederland ooit bezeten heeft,
schuilt in zijn o_ude blij- en kluchtspelen, maar deze wortelen
te veel in het volksleven dier dagen, om nu nog door het
groote publiek begrepen te kunnen worden; zij zijn ook te
ruw en grof van taal voor het tegenwoordige geslacht.
De fraaiheid van taal en vorm, die, op enkele uitzonderingen
na, de stukken van Moliere, ondanks hun twijfelachtige
zedelijke strekking, nog heden doet leven op het tooneel,
ontbreekt in onze oude Nederlandsche blijspelen. Zelfs is
de taal voor een groot deel verouderd. Ondanks alles, meenen wij, dat de vertooning van het meest kenmerkende,
I) Op de Algemeene Vergadering van het Tooneelverbond, waar dit rapport werd voorgelezen, zag de heer ten Brink in deze bewering iets uitsluitend "Jonckbloetiaansch", en wees
op de ve~ooDing van Gijsbrecht van Aemstel, die nog jaarlijks plaats heeft. Dr. ten Brink
vergat, dat er sprake was van Dude stukken, die niet opgevoerd worden. Of .overigens de
Gijsbrecht een welsprekend bewijs is vaor Vondels verdienste aIs tQoneeldichter, oak vaor den
tegenwoordigen tijd, - is een vraag, die zelfs bet niet-Jonckbloet-Iezend publiek met minder
L.
beslistheid zal beantwoordcl1 d.1n Dr. t. B
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dat onze oude letterkunde be vat, een zeer belangwekkende
en niet minder vermakclijke serie van voorstellingen zou
opleveren, die ongetwijfeld de ondersteuning en bijval 7.OU
genieten niet alleen van het volk, maar ook van duizenden,
die den Schouwburg slechts zelden bezoeken. Belangwekkende
treurspelen zouden bekort, typische blij- en kluchtspelen
van de grofste gedeelten gezuiverd kunnen worden. Zulk
een zichtbare cursus in de geschiedenis der ontwikkeling
van ons volksbestaan en onze zeden zou tevens menig jong
vernuft den weg aanwijzen, hoe men onze tegenwoordige
toestand op het tooneel zou kunnen doen leven.
Nog omstreeks 1820 vonden beschaafde Amsterdammers
vermaak in het Verliefde Brechtje, een vroolijke zedenschildering, die reeds in 1700 gespeeld werd. Wel een bewijs,
dat men een 50 tal jaren geleden veel belang stelde in de
herleving van sommige oude tooneelstukken. Zwolle gelooft
terecht aan de mogelijkheid van een herleving van H 0 0 ft s
Warenar, sommigev~nLangendijks spelen, Van Harens
Pietje en Angenietjc, altijd na eenige wijziging en
besnoeiing.
De Centrale Commissie meent aan het Hoofdbestuur een
paar punten in bedenking te moeten geven, betreffende het
welslagen der pogingen die aangewend kunncn worden:
Wie geeft zekerheid, dat de tijd en de arbeid, besteed
aan onderzoek en hervorming van stukken, beloond zullen
worden 10. door de vertooning dier omwerkingen; 20. door
een billijk honorarium? Tot heden laat een aansluiting tusschen het Tooneelverbond en de toonecldirectien, nog
veel, ja bijna alles te wenschen over. Dit zal anders worden,
wanneer beider belangen meer samengaan.
Zou het Tooneelverbond niet aan een of meer uit zijn
midden de taak kunnen opdragen de tooneelgezelschappen
kosteloos met raad en daad bij te staan? AIle directien
zullen gaarne de door het Tooneelverbond verzorgde, zoowel
oude als nieuwe stukken, verkiezen boven het gewone slechte
maakwerk. Wanneer een tooneelgezelschap zeker stuk
wenschte optevoeren, zou het zich kunnen richten tot het
Tooneelverbond, dat, indien het werk den steun van het
verbond waardig was, voor de vertaling of om werking zorg
6*
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zou dragen. Indien deze wijze van handelen te kostbaar
werd. zou men van de tooneeldirecti~n voor elk geleverd
stuk een billijke vergoeding kunnen eischen. Zulk een letterkundig agentuur of protectoraat, hoe zal men het noemen,
zou bij goede organizeering ongetwijfeld een gunstigen invloed
op het Nederlandsch Tooneel kunnen uitoefenen. Zelfs de
kleinste gezelschappen zouden zich van die voorlichting
kunnen bedienen.
Het spreekt van zelf, dat de werkzaamheden van zulk een
Centraal-bureau zich slechts voor een klein gedeelte zouden
bepalen tot het onderzoek van oude stukken.
Het ligt echter niet op den weg der Centrale Commissie
tot onderzoek van oude stukken den zooeven bedoelden
werkkring nader te omschrijven. Haar doelwas te wijzen
op de weinige praktische gevolgen die van haar onderzoek
en arbeid te wachten zijn, .wolang zij aan haar correspondenten niet kan mededeelen, dat een eventueel ondernomen
arbeid door bemiddeling der Centrale Commissie beloond
zal worden, Of moreel, d. i. door de opvoering. bf materieel,
d. i. door de toekenning van een billijk honorarium.
De ondervinding, opgedaan bij de stukken in het Tijdschrift
gedrukt, is welsprekend. Eerst na jaren gelukte het, na
het schrijven van ontelbare brieven, en het in 't werk stell en
van allerlei praktische middelen, een opvoering van He ere n s
vertaling van Lastertongen tot stand te brengen. De Vereeniging "het Nederlandsch Tooneel," die zich toen nog
jeugdig en idealistisch gevoelde, komt de eer toe dit te
hebben bewerkt.
HoI b erg s Polt'tt"eke Tz'nnegieter ligt nog steeds ter
griffie gedeponeerd.
En hiermede eindigen wij het verslag van de onderzoekingen door ons in 't werk gesteld, en de ondervinding
daarbij opgedaan. AIleen aan de afdeeling Zwolle kunnen wij
onzen dank betuigen voor haar ijverige medewerking.

A. C.. LOFFEL T.
D. F. VAN HEYST.

J.

H. ROSSING.

TOONEELKRONIEK.
Rotterdam, December 1878.
Nooit hebben - in de laatste jaren althans - de belangen van het Rotterdamsch tooneel zooveel strijd in de dagbladen verwekt als in de weken sedert ik mijn laatste kroniek
schreef. Eerst gaven de opvoeringen van de Maria Stuart
daartoe aanleiding, maar later trok de heerschende tooneelcrisis aIle aandacht tot zich. Drie snel op elkander volgende
berichten bedroefden en verstoorden onze tooneelvrienden;
Mevr. de V r i e s was door "het N ederlandsch Tooneel" geengageerd, de Reer D. R asp e 1s zou ook om dezelfde oorzaak
ons verlaten en de twee meest gevorderde meisjes-leerlingen
der tooneelschool, Mej. Anna Sablairolles en Tonia Poolman,
zouden reeds nu v66r volbrachten studietijd aan genoemde
Vereeniging vast voor het volgend jaar verbonden zijn. De
meest tegenstrijdige berichten over deze verschillende punten
kwamen ons beurtelings in de dagbladen verrassen, en de
verklaring van Mevrouw de Vries in een ingezonden stuk in
de N. R. Courant, dat zij zich aan "het Nederlandsch Tooneel" verbonden had, daar zij aan het Rotterdamsche niet
weder geengageerd zou zijn, deed de spanning stijgen. Het
Bestuur der Afdeeling van het Tooneelverbond riep toen eene
vergadering op 30 November bijeen, die druk bezocht, ernstig en belangrijk was. Ret bericht van het vertrek van
Mevr. de Vries werd bevestigd; zij is voor de volgendejaren
voor Rotterdam verloren. De voorzitter der afdeeling sprak
uit naam van het Rotterdamsch publiek zijn leedwezen uit
over dat verlies en verzocht van de Directie die ter vergadering tegenwoordi~ was, inlichtingen omtrent de oorzaak
daarvan en in het bizonder opheldering van de tegenstrijdigheid bestaande tusschen hare mededeelingen en de verklaring
van Mevr. de Vries, dat zij niet weder geengageerd zou zijn.
De Directie antwoordde dat Mevr. de Vries verhooging van
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salaris gevraagd had, voorgevende bij een ander gezelschap,
dat zich vormde, te kunnen eischen wat zij wilde. De Directie had dezen eisch niet dadelijk kunnen toestaan, maar uitstel gevraagd en verkregen. Eer dit uitstel verstreken was,
had Mevr. de Vries zich aan ,.het NederIandsch Tooneel" verbonden. Deze verklaringen gaven aanleiding tot een levendig
debat, waarin o. a. namens Mevr. de Vries de medegedeelde
feiten gedeeltelijk tegengesproken werden, en van de eene
zijde op meer licht, van de andere zijde op sluiting der beraadslagingen over dit punt werd aangedrongen. Ten slotte
werd met 28 tegen 22 stemmen de volgende motie aangenomen:
"De afdeeling betreurt dat de Directie van den Rotterdam"schen Schouwburg Mevr. de Vries niet heeft behouden voor
"dien Schouwburg en vertrouwt dat zij zoo spoedig mogeJijk
"voorzien zal in de leemte door dat vertrek ontstaan."
De vele stemmen tegen deze motie moeten aan twee tegenovergestelde opinies worden toegeschreven. Sommigen wenschten een afkeurend votum over de handelingen der Directie,
anderen waren van oordeel, dat de bespreking van zaken
tusschen de Directie en hare artisten niet in eene vergadering
der Afdeeling te huis behoort. Bij de beoordeeling dezer
vraag is niet te vergeten, dat zoo aan de eene zijde de
Schouwburgvereeniging eene particuliere onderneming is, die
van de Afdeeling geen subsidie trekt en niet onder haa!" beheer staat, aan de andere zijde de positie der vereeniging
tegenover de Afdeeling van bizonderen aard is, daar zij op
verschillende wijze grooten steun van de leden maar vooral van
de Bestuurders genoten he eft en geniet, waardoor het recht om
ophelderingen te vragen over eene zoo belangrijke zaak moeielijk kan betwist worden. Verschillende brieven van de Directie,
van den Heer van Ollefen en Mevrouw de Vries zijn sedert
verschenen; de ware oorzaak van het vertrek van laatstgenoemde is uit deze tegenstrijdige verklaringen niet op te maken,
maar terwijl haar minstens onvoorzichtigheid schijnt te moeten verweten worden, is uit de meded~elingen der Directie
niet gebleken, dat zij gepoogd heeft deze actrice voor het
vroeger salaris op nieuw te verbinden, haar een nieuw contract aangeboden heeft. In het belang van het Rotterdamsch
tooneel ware zulk eene poging, die waarschijnlijk geslaagd
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zou zijn, zeer wenschelijk geweest, want de plaats die openkomt zal zeer moeielijk waardig te vervullen zijn. Mevr. de
Vries heeft in de zestien jaren, dat zij op het Rotterdamsch
tooned optreedt, allengs in haar eigenlijk emplooi, de grande
coquette rollen, eene groote hoogte bereikt; geene der jongere
actrIces kan haar daarin alsnog vervangen, en wanneer Mej.
Beersmans deze rollen op zich neemt, zal in verschillende stukken het gemis aan twee actrices van eersten rang gevoeld worden.
Wordt door het aanstaand vertrek van Mevr. de Vries een
groote bres in ons gezelschap geschoten, de toestand scheen
zeer ernstig toen het bericht kwam dat ook de Reer D.
Raspeis zou heengaan. Gelukkig bleek der vergadering dat
de Directie van "het Nederlandsch Tooneel" hem op zijn
eigen verzoek van het reeds geteekend voordeelige contract
ontslagen had; door deze opoffering van den Beer Raspels
is aan het gezelschap een groote dienst bewezen. De verontwaardiging van het publiek was opgewekt door het bericht,
dat in het contract met den Reer Haspels "het Nederlandsch
Tooneel" ook de betaling van zijne boete wegens contractbreuk te Rotterdam op zich genomen had. Dit bericht werd
helaas bevestigd. In het contract d0<V _den Reer Stumpff
namens "het Nederlandsch Tooneel" onderteekend kwam die
be paling voor; daarentegen werd eene duidelijke verklaring
van den Reer Schimmel voorgelezen, dat noch hij noch de
Raad van Beheer van het Nederlandsch Tooneel. ooit toestemming heeft gegeven om ecnig tooneelspeler of tooneelspeelster tot verbreking van een aangegaan contract te verleiden en aan te bieden de betaling van een dedit, en mocht
tegen hun bepaalden wil iets dergelijks (wat zij betwisten)
gebeurd zijn, zij daaraan alsdan nooit hunne goedkeuring
zouden gehecht hebben. Er blijft dus aIleen over aan te nemen,
dat de Reer Stumpff tegen de gegeven instructies in heeft
gehandeld, of de hem vt!rleende volmacht verkeerd heeft opgevat. In ieder geval is het een treurig en ernstig feit, dat
door de vereeniging "het N ederlandsch T ooneel" niet aIleen
pogingen zijn aangewend om haar gezelschap te versterken
ten koste van een ander goed aaneengesloten geheel, maar
dat de Directeur- Gerant een contract heeft kunnen sluiten
waarin geheel tegen den geest van het progtamma der ver-
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eemgmg en van den Raad van Beheer in, de betaling van
een dedit werd beloofd. Roe kunnen de Schouwburgvereenigingen blijven bloeien, wanneer steeds de kans bestaat
dat haar kunstenaars op deze wijze ontscheurd worden, en
wat zal het einde zijn wanneer door het opdrijven der salarissen de onkosten z66 verhoogd worden, dat spelen zonder
verlies minder en minder moge1ijk wordt. Dan zal waarschijnlijk
een oogenblik komen, dat eene of meer vereenigingen den
strijd moeten opgeven, goede geze1schappen uiteenspatten en
de salarissen sneller dalen dan zij nu gestegen zijn.
Omtrent het derde punt, dat op de vergadering behande1d
werd, het berlcht, dat twee leerlingen der Tooneelschool door
de vereeniging "het Nederlandsch Tooneel" zouden geengageerd
zijn, werd een volledige tegenspraak van den Reer Schimmel
voorge1ezen, zoodat de berichten 'daaromtrent, die in de dagbladen de ronde hebben gedaan, als onjuist moeten beschouwd
worden. Ten einde echter met nadruk den wensch van Rotterdam uit te spreken, ten deze niet bij Amsterdam achter
te staan, werd de volgende motie aangenomen:
"De afdeeling verlangt, dat leerlingen der T ooneelschool, als
zij den cursus hebben afge1oopen, ook aan den Rotterdamschen
Schouwburg worden verbonden. Aan deledendercommissie van
toezicht op de tooneelschool, uit Rotterdam, worden de be1angen
van den Rotterdamschen Schouwburg met nadruk aanbevolen."
Ret is gelukkig, dat deze zaak zich aldus opgehelderd
heeft, want niets zou meer in staat zijn het Rotterdamsche
publiek van het Toonee1verbond te vervreemden dan wanneer
het zag, dat de vruchten der T ooneelschool, waarvoor het
zoo aanzienlijk bijdroeg, alleen Amsterdam ten goede kwamen.
De pogingen door de Directie dit jaar aallgewend om ons
gezelscbap met actrices te versterken, hebben geleid tot het
engagement van Mevr. Schoeman-Amelung, die tot nu
toe alleen in beslotene vereenigingen was, opgetreden, en van
Mej. D u p 0 n t. Over de eerstgenoemde is nog moeielijk te
oordeelen; zij vervulde alleen nog de rol van "Laura" in
Het Wieg;e en deze keus was niet ge1ukkig, daar haar spe1
gematigd en beschaafd maar zonder vee1 leven, verbleekte
bij dat van Mevr. de Vries, die zoo vaak als Laura ge-
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schitterd heeft, en misschien in geen partij z66 bekend is.
Het eerste optreden van Mej. D u p 0 n t heeft veel beweging
doen ontstaan; zij was in het cafe-chantant waar zij gedurende een paar zomers zong, eene zeer geliefde verschijning;
velen begroetten haar daarom bij haar optreden in een zangspelletje met geestdrift en wierpen zelfs aan de jeugdige
de butante op de planken bouq uetten toe. Door deze overdrijving werd echter reactie opgewekt. Velen keuren het
af dat, voor vrij hoog salaris (naar men zegt), een meisje geengageerd werd, dat, ja, een aangenaam voorkomen en een lieve stem
bezit, maar noch op de Tooneelschool, noch op de planken van
een klein tooneel is voorbereid. Mocht haar engagement de
Directie verleiden zich op het zangspel te gaan toeleggen,
waarvoor de noodige krachten in het gezelschap niet aanwezig zijn, dan kon zij een ramp worden voor ons tooneel.
Tot nu toe is die vrees niet bewaarheid. Mej. Dupont is in
geene andere partij nog opgetreden en oefent zich, hoop ik,
in stilte voor het gewone tooneelspel.
Mart"a Stuart beleefde een tiental achtereenvolgende opvoeringen en bleek dus een groot succes. Het moderne
treurspel heeft weer bewezen in staat te zijn menschen te
trekken en de meerdere moeite aan de opvoering verb on den,
te beloonen. Het spel van Mej. Beersmans werd zeer bewonderd, maar ook met dat van Mevr. de Vries waren
velen zeer ingenomen. Ret doet mij genoegen te kunnen melden
dat verschillende gebreken. waarop ik in mijn eerste bericht
wees, door haar bij volgende opvoeringen vermeden zijn;
zij was minder vertrouwelijk in het tooneel met Mortimer
minder sarrend in de groote scene met Maria. Deze wijziging, die ook anderen is opgevallen, schijnt echter onbewust
te hebben plaats gehad, want in een ingezonden stuk in het
Rotterdamsch Nieuwsblad heeft zij bestreden dat er eenig
verschil tusschen haar spel bij de eerste en bij latere opvoeringen zou geweest zijn. Een levendig debat heeft zich ontsponnen over de vraag of de Reer J. Haspels de persoon
van Burleigh goed heeft wedergegeven. Haspels gaf een
Burleigh van middelbaren leeftijd te aanschouwen, die door
slechte beweegredenen gedreven wordt. Daartegen werd
aangevoerd dat Burleigh volgens de geschiedenis een achtens-
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waardig grijsaard was en geen enke!e rege! van het stuk de
opvatting van Haspe!s wettigt. Deze beriep zich eveneens
op de geschiedschrijvers tot zijn rechtvaardiging en voerde
aan dat waar Schiller in zijn stuk de koninginnen jonger
schildert, dan zij volgens de geschiedenis toen de beschrevene gebeurtenissen plaats vonden, geweest zijn, ook Burleigh als een man in de kracht zijns levens moest of althans
mocht vertoond worden. Mij komt het voor, dat men bij
de opvoering van cen historisch treurspel aIleen naar de
bedoeling van den schrijver te vragen heeft, en de geschiedenis enkel ter opheldering van die bedoeling mag raadplegen.
Iedere opvatting van den kunstenaar, die niet in strijd is
met de woorden en den geest van het stuk, is gewettigd en
nu merk ik niet, dat er iets in de Maria Stuart voorkomt,
waaruit blijkt dat Schiller Burleigh als grijsaard heeft willen
teekenen, terwijl zijn aandringen bij Paulet om Maria door
sluipmoord uit den weg te ruimen recht geeft hem als een
man van valsch karakter voor te steIlen.
D. Haspels, die Leicester speelde, heeft dunkt mij juist door
te groote getrouwheid aan de geschiedenis den indruk van zijn
spel benadeeld. Zijn kleeding en grimeeren mochten nog zoo getrouw de portretten van Leicester nabootsen, zij flatteerden hem
niet en maakten het onwaarschijnlijk dat deze man door
twee koninginnen bemind werd. Bovendien scheen hij zich
in zijn kleeding niet op zijn gemak te gevoe!en, en ontwikkelde hij in zijne standen en bewegingen eene ongedurigheid
die weinig met den statigen toon van een treurspel in verzen ·strooken. De Talbot van den Heer Ie Gras verdient,
hoe klein de rol ook zij, een bijzondere en zeer loffelijke verme!ding. WeI waren lliet alle overige rollen in goede handen, en was
het geheel niet zoo goed als bij een moderne komedie, maar't
was toch veel beter dan men meestal te zien krijgt van gezelschappen die met een beroemde treurspeelster rondreizen;
en er is dus, dunkt mij, geen reden om het treurspel van
den Rotterdamschen schouwburg uit te sluitell.
In het begin van dit saizoen werd opgevoerd: De Erlenis van Mijnheer Plumet, naar het Fransch van Barriere en
Capendu, een vermakelijke satire op erfenisjacht, die goed
gespeeld werd, maar waarvan niet vee! bizonders te zeggen valt
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Den Ioden December had de eerste opvoering plaats van
De [nge:iletettenvan Pont-Arcey, uit het fransch van Sa r d 0 u
vertaald door den Hr. Co c her e t. Bij den lofwaardigen ijver,
waarmede nieuwe Fransche stukken tegenwoordig aan het
Nederlandsch publiek te zien gegeven worden, was het te
verwachten dat ook dit succes van verleden winter hier op
de planken zou komen, hoewel de Parijsche kritiek er volstrekt niet met onverdeelden lof van gesproken had. De
handeling behoef ik niet te verhalen na de uitvoerige uiteenzetting daarvan in het Aprilnummer van dit tijdschrift
(Jaargang 1877178) door den Parijschen correspondent gegeven. Met hem ben ik van oordeel dat de don nee van het
stuk waar is, en de strijd van Fabrice in het derde bedrijf
be1angstelling en medegevoel opwekt; zoo lang er nog hoop
was zijn huwelijk en zijn eer in het oog zijner moeder te
kunnen redden, moest hij de waarheid verzwijgen; ten aan~
hooren van de halve stad kon hij de schande van zijn vader
niet openbaren. Het derde bedrijf laat een bevredigenden
indruk achter, maar in het vierde wordt het voortduren van
den valschen toestand pijnlijk. Bij het lange vertrouwelijke
gesprek met moeder en oom, wp.arin hij steeds meer in de
engte gedreven wordt, had ik even als Sarcty, die het stuk
in "Le Temps" beoordeelde, hem willen toeroepen: "Zeg het
nu! Stapel niet leugen op leugen, offer niet het levensgeluk
van uw bruid en uzelf op om uw moeder smart te besparen,
want zij lijdt nu evenzeer nu zij haar zoon voor eerloos houdt."
Het vijfde bedrijf, waarin de waarheid aan het licht wordt
gebracht, geeft dan ook een ware verademing, maar de volle
indruk van het dramatisch conflict wordt verstoord door de
afwikkeling van de kleine handelingen, die de schrijver in
het stuk heeft gebracht om aan de schildering van kleinsteedsch maatschappelijk en politiek leven in de beide eerste
bedrijven eenige kleur bij te zetten.
De vertaler, de Heer Cocheret, schijnt mij toe ditmaal
minder gelukkig te zijn geweest dan anders. De titel klinkt
reeds stijf, en voortdurend wordt in het stuk la province
door "de provincie" vertaald, eene uitdrukking die in dien zin
in het Hollandsch aIleen aan de effectenbeurs gebruikt wordt.
Voorts hoorde ik spreken van een "kruisbrave" en van een
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"eerlijke" vrouw, in het laatste geval had het fransch klaarblijkelijk "une femme honnete" gehad.
Het stuk scheen goed ingestudeerd te zijn; sommige
toonee1en werden voortreffelijk gespeeld. Aandoenlijk was
het gesprek van Mevr. de Saint Andre (Mej. Beersmans) met
Brochat (Faassen), waarin zij door het portretje verteederd
wordt. Mej. Beersmans speelde deze oude damesrol weder
even waardig en aangrijpend als de Mad. Bernard uit "de
F ourchambaults" en de Reer D. Haspe1s vond in de rol van
Fabrice gelegenheid zich in zijn kracht te toonen. Mevr. de
Vries maakte van de vrij ondankbare rol van Marcelle eene intressante persoon in het stuk; maar het tooneel tusschen Fabrice
en Berangere vergde nog te veel van het talent van Mevr.
Schoeman-Amelung, die wel een aanwinst voor ons toonee1
schijnt te zijn, maar hier te veel door heen en wederloopen
trachtte te verbergen wat haar nog aan uiting van zieleleven
ontbreekt. Mevr. Faassen vervulde de partij van de Burgemeestersvrouw, - die buiten haar emplooi ligt - vrij goed,
maar had zich in het derde bedrijf in een toilet gestoken,
dat volstrekt niet aan haar rang en roep van koningin der
modes paste. Meer matiging, verfijning van smaak blijve het
wa.chtwoord voor verschillende onzer acteurs en actrices; in
"de Erjenis van Mijnheer Plumet," onder anderen. eindigdcn
enke1e tooneelen in een geschreeuw, een lawaai, dat aIle grenzen te buiten ging. Als Mevr. Cotteret in het stuk van gisteren, verviel Mevr. van Offel-Kley soms in hinderlijke overdrijving. De types van Sardou zijn gevaarlijk; zij worden licht
door Hollandsche acteurs in een lageren to on overgezet en tot
charges vervormd; dan lijdt echter de indruk van het gehed er
door. De vertalers kunnen in dit opzicht ook invloed oefenen;
sommige uitdrukkingen waren hinderlijk plat en dubbe1zinnig
en zouden beter veranderd of weggelaten worden. De inhoud
del' Fransche drama's is reeds scabreus genoeg, en blijft
voor een fijngevoelig publiek alleen dragelijk wanneer de
taal zoo kiesch mogelijk is.
Voor eene eerste opvoering was de zaal slecht bezet. Het
is te hopen dat aIleen toevallige redenen daaraan schuld zijn
en niet de strijd in de tooneelwereld. Moge spoedig de
gunning van den Amsterdamschen Schouwburg een eiude
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aan de crisis maken, en het gordijn weder vallen, dat gewoonlijk den stoffelijken strijd in die wereld aan de oogen
der schouwburgbezoekers onttrekt.

Q.

TUSSCHEN DE BEDRIJVEN.
III.
Men kent de critiek van Hettner op Schiller's Maria
Stuart, door Potgieter aangehaald in zijn studie over Schimmel's
eersten dramatischen arbeid (1). In Mana Stuart vindt men,
volgens den Duitschen criticus, geen groote handelende karakters, die hun leven stell en voor eenig grootsch doel. AIleen
het ruw geweld zegeviert over de lijdende Maria, en zulk
een overwinning il> pijnigend, niet tragisch verheffend. Om
dien indruk te verzachten, om de handeling op te voeren
tot een echt tragische, worden de zonden op den voorgrond
geplaatst, die Maria in haar jeugd, in den glans van hare
grootheid, ongestraft begaan heeft. Haar dood moet dan de
late, maar rechtvaardige boete zijn voor haar vroegere misdad en. Maar daar schuilt, volgens Hettner, juist de fout van het
stuk. Schuld en boete staan niet in noodzakelijk verband,
niet als oorzaak en gevolg tot elkander. En daarom is
Maria's ter dood brenging een ongemotiveerde, onrechtvaardige hardheid. De indruk; dien het treurspel achterlaat is
een pijnlijke. Wij die geen blind Noodlot aannemen, verlaten de voorstelling met wrevel in het hart, toornende tegen
God en de menschen, omdat niet recht en rede, maar list
en geweld hebben gezegevierd.
Is dit oordee1 juist - en ik geloof dat het dit is - dan
is het dub bel noodig dat de kunstenares die de rol van

(I) Holla ..dselu dramatisek, poezy, herdrukt in E. J. Potgieter's Verspreide en nagel ate n w e r ken. .Aanhangsel. Studien en Schetsen T. aflevering I.
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Maria Stuart vervult, haar niet reeds van den aanvang af
uitsluitend als de lijdende en Christelijk berustende Maria
voorstelle, maar duidelijk het tweeledige van dit karakter doe
uitkomen, dat S chi II e r, in door ten Kat e minder juist
vertaalde woorden, aldus kenschetst:
Den Christus in der Hand,
Die Hoffahrt und die Weltlust in dem Herzen.

Vooral in de tooneelen met Mortimer kan de verleidelijke,
kokette vrouw meer op den voorgrond treden, en daardoor
de eentoonige kleur, welke deze figuur anders allicht krijgt,
eenigzins worden gebroken (1).
Mej. Bee r sma n s, die de Maria Stuart onlangs te Rotterdam voor het eerst speelde, en daarvoor door de critiek, ook
door den Rotterdamschen correspondent van dit tijdschrift,
buitengemeen werd geprezen, heeft dit, naar mijn oordeel, niet
genoeg in het oog gehouden. Trouwens ik~mag, als enthousiast
bewonderaar van het talent van Mej. Beersmans, nietverzwijgen,
dat de geheele vertolking van deze rol door de Rotterdamsche
kunstenares, na al den ophef die daarvan gemaakt is, mij is
tegengevallen. Ik woonde den 28sten November de voorstelling
te Amsterdam bij, en noem met opzet den datum, omdat het
mogelijk is dat ik een slechten avond trof. Dien avond
echter yond ik, bij vele schoonheden van details, in het
geheele spel iets onrustigs, iets zenuwachtigs, als van iemand
die hare rol niet volkomen beheerscht. Waren enkele tooneelen, zooals in het 3e bedrijf de aanhef (fijn is de opvatting van het "GiJ ziJt gem slaaf eener koningin I") en verschillende gedeelten \'an de ontmoeting met Elizabeth, - het
slot o.a., - zeer schoon en van veel studie getuigend, ik miste
over het geheel die groote lijnen, dat gedragene, die breede
frazeering, die onmisbaar zijn om een dergelijke rol volkomen
tot haar recht te do en komen.
Ik treed hier in geen verdere bijzonderheden, noch in een
beoordeeling van het spel der overige kunstenaars; maar
waar mijn indruk van de wijze waarop de hoofdrol vervuld
werd, zoo geheel afwijkt van die van andere verslaggevers, daar
(1) Behartigenswaardige wenken voor de opvatting van de verschillende rollen in Maria Stuart
en voor de regie van het stuk geeft Feodor Wehl in zijn Didaskalia (Leipzig ,867) ~
wen ken die bij de opvoering door het Rotterdamsche liezelschap gedeeltelijk gevollid zijn.
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meende ik dien, zij 't dan ook slechts "tuschen de bedrijven",
te moeten mededeelen en met enkele woorden motiveeren.
Ret is de vraag of, hoe loffelijk "het pogen" van de
Rotterdamsche Schouwburgvereeniging ook zij, de geheel
idealistische richting waarvan Schiller's treurspel een uiting
is, niet te zeer afwijkt van die waarin zij gewoon is zich te
bewegen, om een volkomen bevredigende vertolking te kunnen verwachten.
Ware het niet dat de opvoeringen van Vorstenschool mij
nog levendig voor den geest stonden, ten bewijze, dat deze
artisten bij gewetensvolle studie ook de moeilijkste vraagstukken op het gebied der tooneelspeelkunst weten op te
lossen, ik zou wellicht geneigd zijn om, met het oog op
plannen van Shakspere-opvoeringen waarvan het gerucht
mij ter oore kwam (waarom reeds Shakespere, terwijl
Mol i ere nog geen beurt kreeg ?), hun waarschuwend het
"tel brille au second rang . .. " toe te roepen. Nu herinner ik hun
alleen die andere les, die niet enkel voor een eerste opvoering te behartigen is, maar die niet minder geldt voor 7e en
8< voorstellingen:
Cent fois sur Ie metier remettcz vutrc uuvragc,
Po1isscz- Ie sans ('esse ct Ie repolissc7.

V. H.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
- George Henry Lewes, onlangs overleden, wasden 18 April 1817
te Londen geboren. In de wetenschappelijke wereld maakte hij zich een
grooten naam door werken over philosophie en historie, in welke eerste
wetenschap hij, door zijn veel omvattende physiologische kennis, op menig
duister punt een nieuw licht deed opgaan. Een tweejarig verblijf in
Duitschland in 1838 en 39 oefende grooten invloed op latere beschouwingen. Het best van allen is hij bekend door zijn Life of Goethe, (1855)
dat, hoewel niet aan de eischen eener »wetenschappelijke biographie"
beantwoordende, toch mag gerekend worden tot het beste te behooren,
wat tot dusverre over Goethe werd geschreven.
Ais journalist maakte hij zich bekend door 1849 - 1854 The Leader te
redigeeren en bijdragen te leveren aan de voornaamste dagbladen en
tijdschriften van Engeland. In 1865 riep hij The Forthnightly Revt'ew
in het leven en redigeerde die korten tijd.
Gelijk de meeste schrijvers van naam in Engeland zoo he eft ook hij
zijne belangstelling in het tooneel getoond, hoewel meer door voor de
geschiedenis van het tooneel dan voor het tooneel ielf te arbeiden. Zijn
tooneelstuk The Game of Speculation, onder den pseudoniem Slingsby
Lawrence uitgegeven, had zeer weinig succes. Met grooten lof kunnen
we gewagen van zijn Geschiedenis van het Spaansche drama, vooral ook van
het, ook in het Duitsch vertaalde, werk On actors and the art of actt'ng,
een verzameling critische opstellen over tooneel en tooneelspelers zoowel
in Engeland als in Frankrijk en Duitschland, en van zijne Inleiding en levensschetsen van dichters, voor de Selections from the British Dramatists.
Lewes was gehuwd met de onder den naam van George Eliot bekende
schrijfster.
- Te Amsterdam is door de Vereeniging «Het Nederlandsch Tooneel" den I I den December eene eerste voorstelling gegeven van Dames
en Heeren Utl Pontarcey (<<les Bourgeois de Pontarcey") van Sardou
vertaald door Dr. Jan ten B r ink. Ret verslag over stuk en uitvoering moeten wij tot de volgende aflevering uitstellen.
Onder de stukken, welke de Vereeniging het voornemen heeft in den
loop van den winter op te voeren, behoort Een Amsterdamsche Jongen
van van Len n e p, waarin de titelrol waarschijillijk door C. Schulze
(leerling der Tooneelschool) zal worden vervuld; eene vertaling van la
Question d'argent van Dumas Fils, waarin een ander leerling der Tooneelschool Mej. Tonia Poolman een rol, als proeve, zal vervullen; een
gelegenheidsstuk van Joh. Gram, bij het bezoek van den Koning en de
Koningin aan de Roofdstad; Adrienne Lecouvreur met Mej. de Groot
in de titelrol, en den 5en Februari de Leeuwendalers van Vondel ter
herdenking van '5 dichters sterfdag.

COR RES P 0 N DEN TIE.
P. B. te A- Gij schijnt te vergeten dat Macbeth van Shakespere
is, en niet van den heer Pekelharing. Wat u aanstoot gaf, kome
op rekening van den grooten dichter, die schreef:
Lt'ver oj blaspheming 'Jew.
Tot aardigheden, als die op den naam van den zeer verdienstelijken
vertaler, leent zich dit tijdschrift niet.

oNZERE PET I TIE N.

"Tijd om te repeteerell, te repeteerell, en nog eens te
repeteeren," dit zou een hoofdeisch zijn voor den Secretaris
van het Tooneelverbond, indien hij tooneel-directeur was (*).
Over deze uitspraak een woord van waarschuwing tot
onze tooneel-kunstenaars. Neemt haar niet met bekrompenwant gij zijt weI eens letterheid over. Betoogt niet zifters dat de schrijver hier met zijn driemaal herhaald
repeteeren, slechts drie repetities bedoeld heeft. Immers,
acteurs en actrices houden niet van repetities. Die oefeningen
in de donkere, stille zaal, zijn de schaduwzijden van hun
vak. Lustdoosheid en haast zijn over het algemeen de
vaste kenmerken van die oefeningen; haast vooral. Vat is
ook zeer begrijpelijk.
Een tooneel-kunstenaar ten onzent komt veel tijd te kort.
Hij leeft in voortdurende gejaagdheid. De eene nieuwe opvoering en dus ook repetitie - verdringt de andere.
Er moet altijd geleerd, altijd gezorgd worden. Wie van de
repetitie weg kan, rept zich naar huis; hij heeft al zijn tijd
noodig om zijn 1'01 in zooverre te leeren, dat hij haar
eenigszins vlot opzeggen kan; laat staan dus, om haar in
de puntjes na tc gaan. Bovendien moet er voor 't costuum
gezorgd worden; en vaak verdient het be wondering, dat
hieraan, bij al den haast, nog zooveel oplettendheid kan
geschonken worden.
Eilldelijk moet de tooneel-kunstenaar ook zijn vrijen tijJ
hebben; hij moet zich ontspannen kunnen; de lucht, het
biljart, en de straat kunnen genieten.~Jen kunstenaar juist
(') Zie het opstd: Slrijd voa>' 'I bufaaJl door
van 1 iYI,i 1878.

J.

N. \'~n Hall, :in dit tijdschl'ift afl,.
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heeft zeer veel ontspanning noodig, omdat hij dikwijls nieuwe
krachten behoeft, nieuwe opvattingen moet geven, nieuwe
scheppingen moet in 't Ieven roepen.
Doch helaas, daar blijft geen tijd voor over. Menige hertogin
en prinses moet van de repetitie in all erij 1 naar huis, om ...
vaar den pot te gaan zargen.
Onze tooneel-kunstenaars zijn in dat opzicht te beklagen.
Zeer zou het voor hen te wenschen zijn, indien er veel
minder stukken gegeven werden. Ais dit het geval was,
zouden zij meer rust genieten. Thans wordt het eene stuk
nog niet goed gekend, of het andere is reeds onder
handen genomen. Men geeft op die wijze maar al te dikwijls
iets onvoidoends. En dit is juist de rotte plek in het fondament.
Indien men een goed stuk goed speelt, dan heeft men iets
wat standhouden kan.
Geeft een directeur een goed stuk aan zijn personeel, en het
wordt slecht gespeeld, dan wordt er ook weinig bereikt. De uitvoering blijft dan even midde1matig als van aIle andere stukken,
ende spelers kunnen spoedig weer iets nieuws onder handen neme.
Daarom zou het zoo zeer gewenscht zijn dat een goed werk
goed ingestudeerd werd. Dit is he1aas hoogst zelden het geval. Aan aBe stukken worden ongeveer evenveel repetities
gewijd. Beleeft een stuk er eens meer dan zes, dan achten
sommige kunstenaars dit een loutere weelde, een onverantwoordelijke tijdverkwisting.
De onverschilligheid bij de repetities is zeer te betreuren.
Zij is grondoorzaak dat er zooveel haast gemaakt moet worden, dat er zooveel gejaagdheid gaat heerschen.
Tooneelkunstenaars die repeteeren zijn het best te vergelijken met schoolkinderen, van wie de meesters altijd zeggen
dat ze hun eigen belang niet begrijpen. Zij hunkeren naar
het klokje van scheiden, en zouden oproer maken indien men
hen at te lang Over tijd vasthie1d. Het heilige kunstvuur is
doorgaans totaal afwezig. De bedoeling van het repeteeren
wordt niet begrepen.
Wanneer de leider van de repetitie tot den acteur zegt:
Maar Mi/nheer, 11 doet dat niet goed! dan is het antwoord
vaak: 0, dat weet ik, mijnhecr! Maar bi/ de voorstelNng
doe ik he! ook heel andel's!
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Men stelle zich voor dat een onzer muziekdirecteuren, dat
Verhulst, Boers, Hoi, Coenen, bij een repetitie dezelfde opmerking maken aan een muziekant, en dat deze artist, op eigenwijze toon antwoordt: Bi/ de ltz"tlJoeri,zg doe ik het heel andcrs!
Het behoeft natuurlijk niet van den tooneelspeler gevergd
te worden dat hij met volle stem, met volledig geteekenden
hartstocht repeteert; maar de regisseur dient toch te kunnen
zien hoe de .man van plan is zijn rol te spelen, en niet, hoe
hij van plan is haar 1ziet te spelen. Ais meerdere acteurs en
scene zijn, dan moet juist de een door den anderen bezield
worden; als de een niet goed, of slordig en onverschillig
spreekt, dan kan de ander niet goed antwoorden en niet in
zijn rol komen. Laat b. v. het tooneel tusschen de beide
Koninginnen in Schillers Maria Stuart gerepeteerd worden.
Indien EHzabeth daar niet spreekt als iemand die een Koningin
wil voorstellen, maar wei als mejuffrouw die en die, breiende,
geeuwende, of haar boterham opetende, dan zal Maria zich
slechts met de grootste zelfbeheersching in haar rol kunnen
verplaatsen. De repetities zullen op die wijze grootendeels
noodeloos zijn en enkel dienen tot geheugenoefening.
Dat de repetities met onverschilligheid bej egend worden,
blijkt ook duidelijk hieruit dat de meeste spelers den gang
van het stuk niet kennen waarin ze optreden. Zij weten aIleen
wat van hun eigen rol. Moeten zij dit erkennen, zelfs na ver:loop van vele opvoeringen, dan luidt het antwoord: "Ja maar,
zoodra ik af ben, heb ik al mijn tijd noodig voor mijn. verkleedingen."
Op de repetities kunnen zij het stuk dus niet leeren kerinen;
op de algemeene lezing, die alles voorafgaat, evemnin! De
lezing, die zoo hoogst noodzakelijk is, wordt in haast afgeroffeld, en als overtollig beschouwd. Ieder acht het voldoende
indien hij slechts op zijn tijd invalt. zoodat de anderen niet
behoeven te wachten. En gedurende de repetitie houden zij,
die niet en-sdme zijn, zich bezig met eenig middel om den
tijd te dooden, zooals kaartspel en toekijken bij kaartspel.
Zij hebben er hoegenaamd geen besef van hoe iemand die
zich tot kunstenaar wi! vormen, voortdurend tijd te kort komt;
zij beseffen volstrekt niet hoe men geestesbeschaving kan
opdoen, wanneer men zijn verloren uren nuttig besteedt.
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Een eerste voorstelling bij ons is niet meer dan een algemeene repetitie. Dit is reeds zeer dikwijls gezegd. Doch dit
oordeel is echter nog veel te gunstig. Wanneer een stuk
eenige malen "gegaan" is, dan begint ecrst de laatste voorstelling op een algemeene repetitie te gelij ken. Dan eerst
komt er eenige vastheid en aansluiting in het spel,
eerst, als het stuk op het punt is van in de doos te gaall,
mag men er mee voor den dag komen: in de veronderstelling altijd dat er gedurende de reeks van voorstellingen
voortdurend aan gepolijst en verbeterd is. Doch dit is ook
maar hoogst zelden het geval. Is een stuk eenmaal ell
train, dan worden de spelers er vaster op - ook wat de
gebrekm van hun spel betreft.
Van opvijlen, van trapsgewijze volmaking, is geen sprake.
De regisseur is niet in de zaal en kan dns geen opmerkingen maken; hij heeft het veel te druk met het tweede of
derde volgende stuk in elkaar te zetten; en de spelers zitten
reeds na de eerste opvoering te blokken op de rollen van
het cerstvolgende. Zij' hebben dus geen ooren voor opmerkingen: en waartoe zouden ze 't een of ander ook wijzigen ;
waarom zou eenig tooneel omgezet worden; het vonni:; van
dit stuk is immers reeds geteekend. Overmorgen gaat het
nieuwe. Haast heerscht er altijd. Onverschilligheid is hier
het gevolg van, en omgekeerd spruit uit onverschilligheid de
haast voort.
Talrijk zijn de tekortkomingen die hieruit ontstaan. Wij
achten het niet noodig ze op te noemen. We geven
echter een middel aan ter verbetering van den toestand.
Laten onze tooneelspelersen spee!sters zich trachten ill te
prenten wat het zoogenaamde feu-sacre, het heilige vuur
der kunst is. Laten zij zich niet aanstellen als ambachtslieden, die bij den dag werken; maar a!s priesters en
priesteressen die vol ijver dienen in den tempel van een
hooge godheid. Tot nog toe wordt bij velen dit heilige
kunstvuur ter eenemale gemist; de lusteloosheid op de repetities is er een sprekend bewijs van. Het kaartenboek gaat
bij sommigen boven aIle andere boeken. Zij zijn zich niet
bewust dat iemand met middelmatige talenten, indien hij
vee! ijver bezit en zijn vaandel met Hefcle client, een mensch
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van groote beteekenis kan worden. Zij minachten zich zelven.
Sommige tooneelkunstenaars die dit korte betoog lazen,
zullen verontwaardigd zijn. Zij zullen zich schromelijk miskend achten. Daarin hebben zij gelijk. Ik heb slechts den
algemeenen regel genoemd. J uist op de repetities is het
't best te zien, dat er nog acteurs en actrices gevonden
worden die ijver bezitten en Hefde voor hun kunst j die toonen
dat ze geen ambachtslieden zijn, maar dat een hoogere, heilige aandrift hen bezielt.
En wat is nu 't opmerkelijke geval? Zij die het hoogst
staan op den ranglaader, repeteeren ook met den meesten
ijver; zij zijn nauwgezet, zij spannen zich in j zij hebben
hart voor hun werk. Die brave voorvechters zijn ,er echter
l1iet veel; zij schijnen niet talrijk genoeg te zijn om de overschilligen mee te slepen. De middelmatigen daarentegen
beschouwen hun yak uit de hoogte; zij .meenen, dat het leven
bestaat uit werktijd en schafttijd; zij zijn het, die met belachlijke
onverschilligheid zeggen: "Bij de voorstelling doen wij het
heel anders dan op de repetitie."
Duidelijk springt het in het oog, dat onze eerste kunstel1aars
het juist door hun ijver zoo ver gebracht hebben; zij hebben
het niet laten aankomen op hun talenten alleen; zij hebben
zich ingespannen. En zij spannen zich nog in; zij stellen
er prijs op, dat een stuk waarin zij optreden goed' gelukt.
Zij spreken er hun oordeel over uit; en wikken en wegen
het; zij zijn in alles nauwgezet.
Trouwens, het is bekend, dat hij, wien de uitoefening van
eenige kunst gemakkelijk valt, gewoonlijk eerst na groote
inspanning tot die hoogte van zich te bewegen gekomen is.
Deze waarheid schijnen sommigen onzer tooneelkunstenaars
niet te kennen. Tooneelspelers en schooljongens hebben, wat
liefde voor hun yak betreft, groote overeenkomst: Beiden begrijpen vaak hun eigen belan~ niet. Beiden gaan mank aan
verkeerde eerzucht. "Jongen, je bent de onverschilligste van
allen, en je hebt het juist het meest noodig!" - dat is een
dagelijksche vermaning van onze schoolmeesters. Ook op een
aantal priesters en priesteressen, die dienst doen in de tempel
van Thalia en Melpomene, is deze vermaning van toepassing.
}. HUF VAN BUREN.

TOONEELKRONIEK.
HET TOONEEL IN DE HOOFDSTAD.

V.
Dr. Jan ten B r ink, wiens groote toegevendheid tegenover de gedragingen van "het Nederlandsch Tooneel" indertijd eene bijzondere en dank bare vermelding yond in het
jaarverslag der Vereeniging, heeft haar thans op nieuw aan
zich verplicht door van Sa r d 0 u's Bourgeois de Pont-Arcey
een vloeiende vertaling te leveren. AIleen de titel ismislukt. Heeren en Dames vattPont-Arcey is geen titel voor een tooneelstuk.
Waarom niet eenvoudig Pont-Arcey, dan mag ieder raden, wat hij
te zien krijgt, Of Kleinsteedsch (I), Ofwel voor het stedeke een
Hollandschen naam gezocht, bijvoorbeeld: "Klappendijk"
(nomen gt omen), en het stuk de Klappendifkers geheeten?
Een titel is geen onverschillige zaak. Rob e r t son heeft
zeker een deel van zijn succes in the Prince of Wales Theatre te danken aan de eenvoudige titels School, Ours, Cast,
Play en derg die ieder dadelijk onthouden kan.
Maar genoeg over den titel.
Moest men naar dit stuk de hoogte bepalen, waarop Sardou
als dramatisch schrijver staat, of naar het succes dat het in
Parijs gehad heeft, den geest der Fransche natie beoordeelen,
haar smaak en haar begrip van zedelijkheid afmeten, dan
zag het er bedenkelijk uit.
Zoo hoog intusschen behoeft men de zaak niet op tc
nemen. Sa r do u is i~ Les Bourgeois de Pont-Arcey onge(I) IIFranz6sische Kleinstadter" heet het in de Duitsche vertaling
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twijfeld bene den zijn talent gebleven. Het zou ons niet verwonderen, wanneer hij in dit stuk, met het oog op de Tentoonstelling geschreven, zich niet anders ten doel had gesteld dan
de van heinde en ver saamgestroomde provinciaux - en voor
een Parijzenaar is ieder niet-Parijzenaar, al komt hij ook uit
Londen of Berlijn, een provincial - te ridiculiseeren en
voor hun eigen geld over hunne eigene dwaasheden, ofliever,
over die van hunne buren, te doen lachen. En daarin is hij
zeker goed geslaagd.
Is men het stuk gaan zien uit nieuwsgierigheid en heeft
men het met genoegen gezien, omdat het even als een kaleidoscoop telkens bij het omwenden weer nieuwe fraaie
figuren vertoonde, dan dringt zich toch bij menigeen de
vraag op de lippen of de tooneelspeelkunst weinig meer te
doen heeft, dan zich op gesticulatie, mimiek en een levendige
voo rdracht toe te leggen, en of de studie van een karakter
geheel en al bijzaak is.
Het motief van het geheele stuk - als er een motief is is zedelijk veroordeeld. Men oordeele:
De Baron de St. Andre heeft, tijdens zijn huwe1ijk ell
terwijl hij reeds een volwassen zoon had, te Parijs liefdesbetrekkingen aangeknoopt met Marcelle Aubry, hij heeft haar
een modewinkel gekocht voor 100,000 fr., betaalbaar de helft
contant en de andere he1ft over een jaar. -'fer e1fder ure
namelijk heeft de Baron aan Marcelle meegedeeld, dat hij haar
fliet kon trouwen, dewijl hij reeds getrouwd was. Drie jaar
na de geboorte van een zoon is hij tot die bekentenis
gekomen en heeft hij den winkel gekocht. Eer het jaar ten
einde was, is hij gestorven en Marcelle wordt om de betaling
der 50,000 fro aa'ngesproken, zoo zij niet kan voldoen wil de
schuldeischer naar Pont Arcey schrijven. Marcelle wil
de vrouw van den Baron sparen; zij gaat naar Pont-Arcey,
smeekt den jongen baron om een onderhoud en ontvangt van
hem de som. Door de babbelzucht en het spionneer-talent
der "heeren en dames van Pont Arcey" wordt het bezoek
van Marcelle algemeen bekend; Fabrice wil de eer zijns vaders
redden en verklaart, dat Marcelle zijne maltresse is en dat
hij de vader is van haar kind; zijne moeder dringt er op aan,
dat hij zijne teerbeminde bruid vaarwe1 zeggen en Marcelle
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huwen za.l, die hij bezweert niet te kunnen huwen ; en de verwarring eindigt alleen, door dat dezelfde "Bourgeois de PontArcey"
een officieet stuk uit Parijs wisten te krijgen (in een halven
dag) waaruit de herkomst van het kind blijkt, daar het stuk,
hoewel de vader als onbekend staat aangegeven, den naam
van den Baron de St. Andre draagt.
Slechts zeer van ter zijde staan de kiesmanoeuvres
met de intrige van het stuk in verband. Dat Fabrice de
candidaat der oppositie is, kan alIeen oorzaak zijn, dat wat
ijveriger nasporingen worden ingesteld, die er op kunnen
uitloopen om hem een slechten naam te bezorgen.
We moeten Fabrice bewonderen als een beeld van zelfverloochening, kinderlijke Hefde, zedelijke grootheid! Maar is
dat de moraal onzer dagen, dat hij de onschuldige Berangere
opoffere aan de in allen gevalle toch eenigszins schuldige Marcelle?
Mag hij het geluk van den levenden Fabrice verwoesten voor
de eer van den overleden vader? Zal hij zijne moeder
niet meer verdriet aandoen, door haar in die vreeselijke
spanning te brengen en haar te laten lijden voor haar zoon,
voor Berangere, voor Marcelle, die ze beklaagt, voor het kind,
dat ze, lief heeft - dan wanneer hij de waarheid zegt of
laat zeggen?
Wat beweegt Marcelle om zooveel egards te hebben voor
de vrouw, die haar geluk in den weg stond; zonder wie zij
Baronnes de St.. Andre geweest was; de vrouw die ze nooit
gezien heeft, van wie ze niets weet en nooit hoorde?
Wat motiveert dus Marcelle's tocht naar Pont-Arcey, wat
verklaart haar ontroering, haar sprakeloosheid, haar smart
als ze Fabrice ziet? Zij heeft te zorgen voor haar eigen
veiligheid en voor die van haar kind: daartoe waren geen
geheimzinnige brieven noodig, en ook in het kleinste plaatsje
van de wereld zou Marcelle op elk uur van den dag, behalve '8 avonds, een 'advocaat een bezoek kunnen brengen en
vragen, hem alieen te spreken, zonder dat er ooit een haan
naar kraaide. Was zij op reis gegaan om opschudding of
schandaal te maken, ze had het nooit beter kunnen overleggen, dan ze nu deed? Waartoe Fabrice's toorn, die noodig
wordt, zal Marcelle haar brieven toonen? Had zij niet moeten
beginnen met zich op de eene of andere wijze te legitimeeren?
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En wat beweegt Fabrice haar een zoo geheimzinnig onderhoud toe te staan? Tegenover den ZOO1Z heeft ze zakm te dom
meer niet. Wil zij de nagedachtenis des vaders spar en goed; maar dan kan ze ook anders dan als smeekelinge
verschijnen. Ze lteeft niet te bedelcn of te smeeken: de handteekening van den Baron de St. Andre geldt ook na zijn
dood, en zij komt een dienst bewijzen, en niet er eell ontvangen. Gesteld, dat ze te Parijs gebleven was, dan zoud'c'n
de 50,000 fro zonder slag of stoot, ook zonder haar bemoeiing,
betaald worden.
We moetm ook de Baronnes de St. Andre bewonderell!
En waarom wil zij dan Berangere opofferen voor Marcelle?
Is dat dan het juiste begrip van plicht - dat ze twee personen
dwingen zou elkaar te trouwen, terwijl ze dat geen van beiden
verlangen, terwijl de engelreine Berangere haar jeugdig
leven en geluk er door verbittert, en Marcelle gelukkig
is, z60 als ze is. Past bij die hooghartige opvatting van
plicht de vordering, dat haar zoon, het hoofd van haar
geslacht zich in het openbaar, tegenover aanzielllijken en
geringen verdedige, zich verklare - aangaande hetgeen hij
zelf een geheim noemt; - aIleen ter wille der koffiepraatjes
van een babbelziek publiek.

Zij moet daarboven verheven

zijn, zal ze groot wezen, en heeft ze die grootheid van ziel
niet, wat beteekent dan in haar mond de lof van haar
overleden echtgenoot? En die lof moet verdi end zijn, anders
is de oude Baron de zelfverloochening, de zelfopoffering volkomen onwaardig, die zijne maitresse zoowel als zijne wettige
vrouw en zijn zoon voor hem aan den dag leggen.
Eigenlijk heeft de schrijver ons twee stukken gegeven, die
maar zeer van ter zijde met elkaar verwant zijn, het eerste:
de Kiezers te Po1tt-Arcey, het tweede: de Schuld ems Vaders.
Het samenbrengen dier twee wijd uiteenloopende plannen
is oorzaak, dat tal van bijzaken orts op den hals worden
geschoven, die niets met de zaak te maken hebben. Waartoe
de erfenis Cotteret en de hansworstachtige expositie van de
dames Cotteret? Waartoe de intrige d'Eblancourt en Zoe
Denisart?
Maar is het niet hoofdzaak, het verloop der handeling
zich voar onze oogen te zien ontwikkelen, een karakter zich
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naar alle zijden in het helderste licht te doen vertoonen of komt het er alleen opaan eene pice a femmes te vertoonen, met uitstekend geteekende figuren en met puntige gezegden, gewaagde en komische situatien?
Wil men een stuk dat amuseert, al ziet men er ook maareen
derde of een vierde van (gelukkig; want 7 1/2- I 2 is weI wat at te
lang) dan is in Pont-Arcl!1' een waar meesterstuk geleverd. Wil
men enkele weinige tooneeltjes, die ons het hart streIen, al
zijn ze maar heei losjes aan elkaar verbonden of zelfs geheel ongemotiveerd, dan is ons in Pont-Arceyeen zelden
geevenaard genot bereid - vooral wanneer de opvoering
zoo goed verzorgd wordt en van de verschillende krachten
zoo goed partij wordt getrokken ais hier het geval was.
Daar is de engelachtige Berangere, die haar stuggen oom bezweert, en haar bruidegom het meest doorslaand bewijs van ware
Hefde geeft door op zijn woord te gelooven, dat er niets
waar is van de hem toegedichte l£aison - een figuurtje door
juff. van Biene voorgesteld met zeer vee! gratie en met een
smaak, die zich ook in haar toilet niet verloochende. Verder
het in den hoogsten graad kleinsteedsche, z60 nauwkeurig
door Sardou geteekend, dat in de samenzwerende mevrouw
Trabut (Verwoert), den onbeduidenden maire Trabut (Albregt),
de oude klappei Cotteret (Mev. Albregt) en den boekverkooperredacteur Lkhard (Van Beem) voortreffelijk werd weergegeven. Men moet kleine plaatsjes kennen om en de teekening en het uitmuntend spel te kunnen waardeeren.·
Slechts in 't voorbijgaan wijs ik op den Baron de St. Andre,
met merkwaardig talent en groote dramatische kracht door Moor,
en op de Baronnes, de liefhebbende moeder, die kindervriendin,
die haar zoogenaamd kleinkind en zijn moeder zoo lief heeft, en
zoo innig deelt in leed en Iijden, door Mevr. Kleine voortreffelijk vertolkt. Hoe prettig koketteert Zoe (Eveline Kapper) met
d' Eblaneourt, den kleinsteedschen Don Juan, dien T ourniaire,
wiens overslaan in de Jaussd een onverdragelijke tic begint te
worden, weI wat minder kinderachtig had kunnen weergeven. En
wie bewondert niet in Morin de uitmuntend getypeerd~ kleinsteedsche. gewichtigheid, Brochat? Wie wij niet herkenden, is
Marcelle Aubry de gevallene.• maar toch niet vt::rnederde, de gevoelige minnares, de ede1e moeder, die Mevr. Ellenberger meende
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te moeten voorstellen met aanhoudend gebogene gestalte en ...
- het plaatsen van de hand op de maagstreek bij eike geweldige aandoening, Iaat geen andere uitiegging toe door maagpijn gekweld.
Het is de vraag of, in een nest als Pont Arcey, cen
krantenjongen als Gaspard niet een onmogelijkheid is, ook
al vertelt Clavajol (dien J. c. de Vos voldoende, doch zander
veel relief, voorstelt), dat de plaats vooruitging, daar er een
500rt "Gavroche," in elk geval een echte gamin tieren kon.
Maar kon en mocht Corn. Schultze, de leerling der Tooneelschool, aan zijn rolletje, dat in 't oorspronkelijk als travesti
door eene actrice vervuld werd, een tintje komiek geven
hij wachte zich voor de o\'erdrijving die, bij de eerste
voorstellingen (later was er meer matiging), zijn spel ontsierde.
Al zijn wij niet van oordeel, gelijk de Rotterdamsche tooneelbestuurders, dat aan een dergelijk optreden de toekomst van de
leerlingen der Tooneelschool wordt ten offer gebracht, toch zal
het bestuur der school met het geven van vergunning aan de
leerlingen om nu reeds op het groote tooneel op te treden,
niet te gul mogen zijn. Wat voor den een nuttig is, kan den
ander 5chaden. In geen geval geve men den leerlingen
hoofdrollen, waardoor zij op den voorgrond treden; en evenmin
vermelde men hen op een bijzondere wijze op 't affiche.
"Vat als voorloopige oefening, en met voorzichtigheid en
tact toegepast, van nut kan zijn, worde niet gebruikt als
reklame, hetzij voor een tooneelgeze1schap, hetzij voor de
T ooneelschool.

A. E. BRA CH V0 GEL.
Albert Emil Brachvogel, in November j.l. overleden, werd den 29slen April 1824 te Breslau geboren. Zijn
vader, dien hij in 1830 verloor, was koopman; zijn moeder
eene zeer fijn gevoelende, maar door zwaarmoedigheid op onrustbarende wijze gekwelde vrouw. Eene zwakke gezondheid was oorzaak, dat zijn opvoeding tot zijn achttiende jaar
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vrij onvol!edig was. Van kind af dweepte hij met den schouwburg. Zijne moeder wilde hem in de theologie laten studeeren,
doch hiertoe kon hij niet besluiten. Om hem van het tooneel
af tc houden, werd hij bij een plaatsnijder of kunstgraveur
in de leer gedaan. In het geheim hoorde hij colleges van
prof. Jacobi, Roepell e. a. en toen zijne moeder in 1845 gestorven was, volgde hij de begeerte van zijn hart om tooneelspeler te worden. Bij zijne eerste optrcden had hij zoo weinig
succes, dat hij zich dadelijk terugtrok en besloot, zich geheel
aail de letteren te wijden.
Drie jaar lang studeerde hij vlijtig te Breslau en legde
zich toe op Geschiedenis, Aesthetica, Literatuur en Philosophie.
In 1848 ging hij naar Berlijn, waar hij in het huwelijk
trad, keerde weldra naar Breslau terug, maar moest ook deze
plaats verlaten, om op een dorpje in het Silezische Reuzengebergte zijne gezondheid terug te vinden.
Reeds had hij intusschen te Berlijn laten opvoeren, '7emt
Favard oder die Liebe der Reichen, een drama, dat geheel
de Fransche romans weergeeft, aan welker lezing het zijn
ontstaan te danken heeft en dat bestemd scheen om al de
ondeugden en zonden van onzen tijd dramatisch voor te
stellen. Beter slaagde hij in Aham, der Artzt l'O.1t Gra1zada,
Tragodie in 5 Akten, waarbij de held, door gebrek aan vertrouwen in zijn broeder, zich en zijne familie ongelukkig
maakt.
Dit stuk verried reeds een ,deel van de dramatische kracht,
die hem in Narciss, ein Traucrspiel eene duurzame plaats
onder de tooneeldichters zou verzekeren. Dit stuk maakte
zijn reputatie en is oorzaak, dat hij in ons land bekend
is, als een del' onzen. Narcz8s is ruim 20 jaar oud en
steeds overal op het repertoire gebleven. Zonder gebreken
is het echter niet, en even als Brachvogel's meeste stukken
past het slot maar gedeeltelijk bij het geheele stuk.
In 1854 moest hij zijn vreedzaam dorpje vel'laten. Het
verlies van zijn geheele vermogen noodzaakte hem naar Bel'lijn terugtekeeren en eene betrekkillg te zoeken, die hij vond
als Secretaris van het Theater van Kroll. Kort daal'op wel'd
de dil'ectie ontbonden en kwam Brachvogel kol'ten tijd op
het telegraafbureau van de "National-Zeitung." Reeds in den
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herfst van 1855 verliet hij deze betrekking. Van nu af aan
volgen tooneelstukken, romans en studien elkaar sneller op.
Het eerste stuk na Narciss was Adelbert vom Babenberge ill
1858 gedrukt, dat zeker eene bet ere charpmte toont dan
Nardss. Ook hier zijn de personen vaak wonderen of
monsters, de gesprekken dikwijls vuurregens van geestigheden en de toestanden vaak al te merkwaardig om mogelijk
te zijn. Ditzelfde geldt van der Usurpator, Dramatisches
Gedicht z"n 5 Akten, waarin hij Cromwell ten tooneele voert
en hoogst verdienstelijk teekent. In 64 verscheen der Solen
des Wucherers, en daarop volgden Salomo1l de Caus of Mondecaus, dat in de dagen van den bloei onzer rederijkerskamers in deze vereenigingen eenc zeer groote vermaardheid
had verkregen.
Minder bekend zijn Frauleill von Montpensz"er en der TriJdler. Al deze stukken getuigen van vecl talent, van oorsptonkelijkheid, dikwijls van genialiteit, levendige fantasie, geest
en rijkdom van gedachten, maar de eigenaardige stempel
der kunst ontbreekt. Brachvogel weet zich geen perken tc
stenen en werkt daardoor vaak te vee! op effect, nietigheden
bederven soms de uitmuntendste plaatsen. Dat gebrek aan
eenheid en aan compositie is oorzaak, dat zjjne romans en
dramas het eene oogenblik een meesterstuk vertoonen en in
het volgende beneden het middelmatige dalen.
Zijne held en zijn gewoonlijk geniale menschen, die door
gebrek aan zedelijke kracht ondergaan en is hun val niet
altijd zoo nauwkeurig gemotiveerd als men dat zou wenschen ;
de teekening is gewoonlijk zeer goed.
Zijn eerste roman Friedemanll Bach dagteekent van 1858 en
teekent den oudsten en meest genialen zoon van Joh. Seb. Bach
met merkwaardige familietrekken van Narciss. III 1860 verscheen Benonz", in 1861 Der Trodler, weder gehee1 naar Fransehe modeIlen, later door den dichter tot een drama omgewerkt. In 1863 voIgt Ein moderner Falstaff een werk, dat
aIle goede en slechte eigenschappen van Brachvogel's werken in zich vereenigt en daarbij zeker meer van de eerste
dan van de laatste vertoont. Daarop schreef hij in 1864
Schubart und seine Zeit, in 1865 Beaumarchais, in 1H66 William Hogartll.
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Tusschen 1862 en 1864 had hij zich bijzonder op de historie toegelegd en aan die studicn hebben we zijn Bitder
aus dem Mittelatter (1862) en zijne Historische Nove/1m
(1864) te danken, die ook weer alle meer of minder breedvoerig het beeld van een groot man (bij de laatste noemen
we vooral Colbert) le aanschouwen geven.
Verder gaf hij eenige bundels gedichten in 't licht, ell van
'68 tot '70 een vijftal romans.
Opmerking verdienen zijn Tlzeatralisc/le Studien in 1863
uitgegeven. Zijn laatste groote arbeid, die echter onvoltooid is gebleven, is de GescJZ£chte des KlJniglichen Theaters
zu Berli1z, waarvan tw e e dee!en verschenen (I). Het eerste deel
behandelt het Berlijnsche toonee1 tot op den bloeitijd van
het duitsche drama (1606-1786); het tweede Het "National
Theater" tot op Iffland (1796). Met nog twee deelen 7.OU dit
belahgrijke werk voltooid zijn gewcest.
d. B.
(I) P:tul Lindau ::;chljnt, blijkens 21jn artikd over Bradwogel in Di~ GIKl'lz'1vart van 7 Dt!c'
nOit niet t~ wcten, dat in den loop \'.:m 1878 hct t''''cede dec! is uitgekomen.

K1NDEREN OP HET TOONEEL IN

ENG~lAND.

(Uit het maandblad van de Dramatic Reform Association).
Op een olliallgs gehouden vergadering van de Londensche
schoolcommissie, gaf de schoolopzicner van Westminster een
verslag over 't gebruik van kinderen op het toolleel.
De oplettendheid op school - zeide hij - laat, in deze
afdeeling, voornamelijk gedurende de wintermaanden, vee! te
wenschen over, doordat men de kinderen bij het tooneel gebruikt. Toonee!stukken, gedeeltelijk of geheel door kinderen
gespeeld, zijn onlangs in schouwburgen en op andere druk
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bezochte plaatsen, waar zulke vertooningen vroeger onbekend
waren, ingevoerd, en hebben zich niet altijd bepaald tot den
tijd om en nabij Kerstmis. In sommige van de schouwburgen
verschijnen de kleine spelers, veelal slccht gevoed en slecht
gekleed iederen dag tweemaal in 't zelfde stuk. In andere
laat men de "toovernimfen" van de pantomime eerst even
voor middernacht vertrekken naar hunne armoedige woningen, waar ze dan miss chien weI zonder eten naar bed
gaan. Schoolbesturen en onderwijzers zijn 't eens over
de gevolgen van deze onnatuurlijke opgewondenheid en
van al deze vermoeienissen. De weinige oplettendheid op
school is nog 't minst merkbare kwaad. Van jonge kinderen, die te middernacht naar bed gaan, kan 's morgen's geen oplettendheid verwacht worden; of, wanneer zc
oplettend zijn, hebben ze er weinig nut van. Ze zijn te
vermoeid en te rusteloos om iets te leeren; hun geest ell
hun hart zijn elders. Maar er is nog iets ergers. De commissie
heeft uit een bron, op welke zij zich kan verlaten, vernomen, dat er somtijds door het gebr~k aan een goede
inrichting achter 't tooneel, kinderen van beide seksen
aan zeer demoraliserende invloeden worden blootgesteld. Op
raad van den heer Gedge, haar gedelegeerdc, bepaalde de
commissie er zich tot Kerstmis toe, de bcstuurderen der
schouwburgen te waarschuwen. Aan 't einde van de tweede
week na de Kerstvacantie, werd er een verslag opgesteld
van de verschillende gevallen, waarin de oplettendheid op
school sterk verminderd was, doordat men de kinderen bij
het tooneel gebruikte,

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

- - Niet den 17 den September, zooals J. H. Rossing in zijn geschriftjc
De Vernz"eu7f1de Amsterdamsche Scholfwbm:l{ vermeldt, maar den 3de •
Januari 1829 stierf te Amsterdam de beroemde tooneelspeler, een tijd lang
Directeur van den Stadsschouwburg, Andries Snoek. Den3deoJanuari
a. s., is het dus 50 jaren geleden sedert het Nederlandsch looneel den
voortreffelijken kunstenaar, die vooral in het treurspel uitblonk, verloor.
Hij was den 14den November 1765 te Rotterdam geboren. Den 13deo December 1828 trad de 63-jarige voor het laatst op als Nlnlts in het treurspe1 van Brifault, vertaald door van's Gravenweert. Tal van treurdichten
en lijkzangen, in die dagen verschenen, getuigen van de groote vereering.
die men «Neerlands eersten tooneelkunstenaar", «Neerlands Roscius",
"Achille's schepper naast Homeer", toedroeg. Op den Stadsschouwburg
werd den 22'Ieo Januari 1829 een dichtstuk met koren, door M. \Vesterman,
opgevoerd als hulde aan zijne nagedachtenis.
- De Haagsche afdeeling van het Tooneelverbond heeft zich tot den
Raad van de Residentie gewend met het verzoek, dat voortaan de benoeming van den persoon, aan wien het bespelen van den Koninklijken
IIollandschen Schouwburg gegund wordt, door den Raad geschiedcn moge,
en ook datzelfde lichaam de Toonee1commissie benoeme en hare instructie vaststelle, een en ander gelijk dit te Amsterdam geschiedt.
In verband met dit vcrzoek tlCeft de Heer Mr. A. M. Maas Geesteranus van de geldelijke uitkomsten der exploitatie van het Hollandsch
Tooneel te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam een vergelijkende staat opgemaakt, waarin hij tracht aan te toonen dat de exploitatie in den Haag het voordeeligst is, zoodat de Residentie lwt
recht heeft veel te eischen, en zich nict afhankelijk behocft te stellen
van andere steden.
- - Naar de concessie tot het bespelen van den Amsterdamschen
Stadsschouwburg wordt gedongen door de Vereeniging "Het Nederlandsch
Tooneel" en door een gezelschap dat zich vormen zal onder aanvoering
van de hh. Albregt, Veltman, Moor en van Ollefen. Volgens de tabk<lUX de troltpc zal de eerstgenoemde vereeniging voornamelijk haar kracht
vinden in het vrouwelijk personeel met de dames Kleine en de Vries;
Mej. de Groot schijnt nog niet geengageerd; onder het heerenpersoneel
zoeken wij te verg-eefs een eersten komiek, in plaats van Albregt, en
een zoogenaamdell marque, in plaats van Veltman: Bij het gezelschap
der heeren Albregt c. s. is daarentegen het mannelijk element flink
\,ertegenwoordigd, doch het damespersoneel zwak. Heide gezelschappen,
die, vcreenigd en onder een kundige leiding, een "oortreffelijk gehed
wuden kunnen vormen, zijn onvolledig.
Karl Gutzkow, in December overleden,werd den lId"" Maart
181 I te Berlijn geboren. Hij studeerde in zijn geboortestad en te Heidelberg Philologie en Philosophic. Zijn historische qIijspelen ,. D<ls Urbild
des Tartiific" (1843), "lopf und Schwert" (1844), het blijspel «Der Konigslieutenant" en het trcurspel "Uriel Acosta" (1846) zijn de best gcslaagde
van zijn "ele dramatische werken.

EEN BELANGRIJK HUJJPMIDDEL
VOOR

DE BEOEFENAARS DER GESCRIEDENIS VAN RET
NEDERLANDSCR TOONEEL I).
Wie mede wi! spreken over de geschiedenis van ons T 00neel (en zoo zijn er zeer velen tegenwoordig), dient weI
allereerst zich eenige kennis te verwerven van den gang der
geschiedenis en der ontwikkeling van dat Tooneel. Immers
wie niet weet hoe en langs welken weg ons Tooneel van
lieverlede datgene is geworden wat, het nu is, wie onbekend
is met het verleden, die zal niet in staat zijn met juistheid
te oordeelen over het heden, of plannen te maken voor de
toekomst. Niemand toch is in staat te bouwen ais de grondslagen niet eerst zijn gelegd: tenzij.... luchtkasteelen (en
zoo zijn er ook velen).
Een der voornaamste bronnen, waaruit wij de kennis der
geschiedenis van ons Tooneel zuBen moeten putten, is ontegenzeggelijk het tooneelstuk zeif. Toch is daarvan tot heden
nog maar weinig, al te weinig zou ik bijna zeggen, gebruik
gemaakt. De reden daarvan is duidelijk. De wetenschap
der geschiedenis van het Tooneel is er eene van zeer jonge
dagteekening, niet aIleen in ons Vaderland, maar ook elders.
Ret lag dus voor de hand, dat zij, die zich daaraan wijdden
begonnen zijn met - als ik het zoo eens noemen mag - de
uitwendige geschiedenis van het Tooneel, terwijl zij de letterkundige, de aesthetische zijde van het onderwerp slechts
met groote, ruwe omtrekken schetsten. Wie een onbekend
eiland ontdekt zal niet beginnen met eene nauwkeurige beschrijving te geven van dat eHand en van de daarop levende
I) Catalogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Derde gedeelte, Nederlandsch Tooneel. Door Th J. I..
Arnold.

8

no
dieren en planten, al zal hij in zijn reisverhaal weI tal van
de meest in 't oogloopende bijzonderheden aanteekenen;
maar hij zal aanvangen met een onderzoek naar de ligging,
den omvang en de natuurlijkc gesteldheid, de meerdere
of mindere vruchtbaarheid van den bodem. Als hij dan,
in het vaderland teruggekeerd, verslag heeft gedaan van zijne
bevindingen, dan is het niet onwaarschijnlijk (dit wordt door
de ervaring telkens weer bevestigd), dat in den aanvang
enkele gelukzoekers zullen trachten hun voordeel te doen
met zijne ontdekking; maar weldra zal een goed uitgeruste
expeditie van dcgelijke en wetenschappelijke lieden hem
vergezellen, en dan eerst zal er kans zijn, na krachtige inspanning en jarenlangen arbeid, om eene in aIle deelen
juiste kennis van het nieuwe land te verkrijgen.
De geschiedenis van het Nederlandsche Tooneel was tot
voor weinig tijds zulk een onbekend land. WeI had men
nu en dan van bevaren zeelieden hooren mompelen, dat daar
ergens in het Zuiden nog een land moest Iiggen, en ook
wel het vermoedcn hooren uiten, dat het een rijk land zou
zijn, misschien wel een met goudmijnen; maar nog niemand,
die het anders dan uit de verte had aanschouwd, tenzij dan
een enkele van den grooten weg afgedwaalde zeeman, die er even
den voet aan land had gezet om wat drinkwatcr in te nemen,
doch daarop onmiddelijk weer was vertrokken naar meer
bekende oorden.
In de laatste jaren is dat anders geworden, en veler oog
is met belangstelling gevestigd op onze toonee1geschiedenis.
De tijd schijnt aangebroken, waarop men werkelijk met vrucht
onze oude tooneelletterkunde zal kunnen bestudeeren. Voortaan zal het onderzoek van vele oude aanteekeningen en
archiefstukken en pamfletten gepaard moeten gaan met een
nauwkeurig onderzoek van hetgeen er vrot!ger vertoond is
(of ook niet vertoond), en van de innerlijke waarde daarvan
uit IHter- en uit tooneelkundig oogpunt. Zij het ook wen&chelijk, dat men zich voorshands nog toelegge op het
schrijven van monografieen, eindelijk zal dan toch de tijd
aanbreken, waarin eene in aIle opzichten volledige Algemeene
Geschiedenis van ons T ooneel zal kunnen geschreven worden.
Een hoogstbelangrijk hulpmiddel daartoe is ons voor wei-
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nige dagen aan de hand gedaan door de verschijning van
denCatalogusderbibliotheek van de Maatschappij
der Ned erla n d s che Letterku nde teL eiden, d erde
g e dee 1t e, Ned e rl and s c h Too nee 1, bewerkt door den
heer Th. J. I. Arnold te 's Gravenhage. Onder de bij
uitstek goede werken, door de Maatschappij van Letterkunde
verricht, behoort voorzeker ook dit, dat zij haren rijken boekenschat meer toegankelijk en meer bruikbaar tracht te maken
door het uitgeven van een nieuwen, goed bewerkten Catalogus.
En evenals onze tooneelpoezie een belangrijk deel uitmaakt
van de N ederlandsche letterkunde, zoo beslaat ook de afdeeling "Tooneel", gelijk men weet, eene groote plaats in de
bibliotheek der Maatschappij. Dubbe1 verdienste1ijk heeft het
Bestuur der Maatschappij zich gemaakt door tijdens de bewerking van den nieuwen Catalogus de hand en niet op den
zak te houden, maar ze er eens diep in te steken, ten einde
deze verzame1ing zooveel doenlijk aan te vuUen. De uitslag
was, dat tweeduizend vijfhonderd stukken daaraan nog voor
het afdrukken van den Catalogus konden worden toegevoegd 1).
Doch de grootste lof komt voorzeker den heer A r n 0 I d toe
voor de uitnemende wijze, waarop hij zich bij het samenstellen van den Catalogus van zijne taak heeft gekweten!
Onwillekeurig komt ons bij het bespreken dezer zaak nog
een naam op de lippen. een naam, die aan de allerjongste
geschiedenis van het N ederlandsch T ooneel nauw is verbonden:
Hilman. De heer Hilman toch heeft bij zijne overige
verdiensten in zake het Tooneel ook nog deze gevoegd (en dat
is waarlijk niet de geringste I), dat hij geheel op eigen kosten
eene verzameling heeft aangelegd van toonee1stukken en geschriften over het T ooneel, welke alleszins kan wedijveren
met de verzameling der Maatschappij van Letterkunde, en ....
dat hij die verzameling heeft bestemd tot publiek nut, tot
geschenk voor de jeugdige Amsterdamsche Universiteit 2).
I) Zie Handelingen en Mededtelingen van de Maatschappij der Nederlandsehe Letterkunde te Leiden, over het jaar ~878, bladz. 29 en 30 •
2) Ziedaar een goed'voorbeeld voor andere vermogende burgers van Amsterdam en elders. Moge het weldra door velen evengoed worden nagevoIgd
ais Pot g i e te r Hi I man reeds was voorgegaan! - Zoo heeft het ook de
heer Louis Splitgerber begrepen, die zijn rijken historischen Atlas van
Amsterdam aan de hoofdstad he eft toegezegd.
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Eene betere be stemming 7.OU hij bezwaarlijk aan zijne hoogstmerkwaardige verzameling hebben kunnen geven. Immers
de geschiedenis der oprichting van het aloude Athenaeum
Illustre, thans Universiteit, hangt ten nauwste samen met de
geschiedenis der stichting van N eerlands oudsten schouwburg :
"Costers Akademie". Bovendien, z66 kan Amsterdam, dat
tot heden ook op tooneelgebied de hoofdstad van ons vaderland is geweest, voortaan blijven wedijveren zelfs in het bezit
van eene rijke toc>:neelverzameling met akademieplaatsen als
Leiden.
De heer H i 1man is bezig van die verzameling een Catalogus samen te stellen, en in den afgeloopen zomer werd
voorzeker menigeen met mij verrast door de vriendelijke
aanbieding van het eerste deel daarvan, onder den titel
..Alphabetisch Overzicht der Tooneelstukken in de bibliotheek
van JOM. Hilman." Wij zijn dus plotseling twee catalogi
rijk geworden op dit gebied. - Zullen wij het "Alphabetisch
Overzicht" in zijn keurig uiterlijk leggen naast het meer
eenvoudige 3e. deel van den Catalogus der Maatschappij van
Letterkunde om ze te vergelijken? Neen, wij zullen ze naast
elkander in onze kast plaatsen, om van beide ter gelegenel
tijd een dankbaar en nuttig gebruik te maken. Want al zijn
wij het in verreweg de meeste opzichten volmaakt eens met
de beoordeeling, welke de heer A r no 1d voor eenigen tijd
gegeven heeft 1) van Hilman's "Alphabetisch Overzicht"
(de heer Hi 1m an zelf zal zeker wei de laatste zijn om de
juistheid daarvan te ontkennen), wij mogen niet uit het oog
verliezen, dat Hi 1man op bibliografisch gebied geen "man
van ~t vak" is, noch ook, dat het betere ook hier de vijand
van het goede is. Lijdt het al geen twijfel, dat de "Catalogus"
hier de betere is boven het "Alphabetisch Overzicht," men
vergete niet, dat de heer Hi I man niet alleen een Catalogus
maakte, maar dat hij ook de verzameling-zelve tot stand
bracht. Bovendien was hij de eerste, die een in elk geval
bruikbaren Catalogus van N ederlandsche tooneelstukken schreef.
Men denke toch vooral niet gering van zulk een Catalogus,
I) In he! Nimwsblad voor den Boekhande! No. 70, van Dingsdag 3 September 1878.
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en van de moeite en de bezwaren, die aan de samenstelling
er van zijn verbonden. Wie zoodanigen arbeid niet uit ondervinding kent of van nabij he eft aanschouwd, heeft er meestal
zelfs geen flauw begrip van. Want het geldt niet aIleen de vraag
om de boeken een voor een op te schrijven, maar vooreerst wat
er moet opgeschreven worden van iederen titel; vervolgens
in welke volgorde de boeken moeten gerangschikt, zoodat ieder
- zelfs een leek - met weinig moeite en als met den eersien
oogopslag terstond zien waar hij het boek moet zoeken, dat
hij begeert; en eindelijk, hoe de Catalogus op de duidelijkste
wijze zelfs den oppervlakkigen beschouwer een juisten indruk
kan geven van den inhoud der verzameling. Dan eerst toch
zal de Catalogus bruikbaar zijn, en niet alleen groot gemak
opleveren, maar werkelijk ook meermalen blijken een onschatbaar hulpmiddel te zijn voor den beoefenaar der wetenschap. Geldt dat alles van een goeden Catalogus in 't algemeen, de bewerker van een Catalogus over het Tooneel zal
nog met bijzondere bezwaren te worstelen hebben. Een en
ander daarvan zal den opmerkzamen lezer straks van zelf
wel in 't oog loopen.
Of er dan vroeger niets van dien aard was in onze taal?
De eerste bladzijde van A rn 0 1d's Catalogus moge er het
antwoord op geven. Daar vindt ge een menigte "Naemrollen" en "Lijsten" van verzamelingen; maar het zijn allen
Catalogi, bestemd voor verkoopingen en niet voor wetenschappelijk gebruik. 't Is waar, ook deze kunnen nog van
nut zijn, maar toch meer om ons te doen zien wat er vroeger alzoo is geweest, dan weI wat thans nog ter onzer beschikking ligt.
Een enkele Catalogus maakt daarop eene uitzondering.
Ret is de oude van de Maatschappij van Letterkunde zelve,
in het jaar 1845 door den heer J. Tid e man samengesteld,
toen de verzameling nog eenige duizende nommers minder
telde. Ik wil niets afdingen op den lof indertijd den heer
Tid e man in de voorrede van zijn arbeid toegezwaaid, voor
zijn ,.zorg, kunde en schranderheid, waarmede hij een aantal
namen opgespoord heeft van vervaardigers der tooneelstukken, die zich of geheel niet, of slechts door eene of meerdere letters genoemd, of bij hunne stukken slechts een spreuk
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als kenmerk gebruikt had den" ; maar eene grove dwaling
was het te meenen, dat de wijze waarop die Catalogus was
ingericht, strekken zou tot "meerder gemak bij het opzoeken
van hetgene men verlangt na te slaan", gelijk wij in dezelfde
voorrede lezen. ·Wie werkelijk eenige studie heeft gemaakt
van onze oude tooneelliteratuur en daarbij dezen Catalogus
heeft moeten gebruiken, omdat hij tot nog toe de eenige
was, zal zeker met mij menige bange zucht geslaakt en het
boek herhaaldelijk ter zijde geschoven hebben, met de eenigszins wrevelige opmerking, dat van dit hooggeroemde "meerdere gemak bij het opzoeken" zelfs geen spoor was te ontdekken. Ronduit gezegd, die Catalogus was heel mooi,
maar. . .. zoowat onbruikbaar! Tenzij men het boek door
langdurig bladeren er in half uit 't hoofd kende, moest men
haast aBe kennis putten uit eigen onderzoek, en vaak nutteloos tijdverspillen of monnikenwerk doen. Die Catalogus
was aldus ingericht:
I. Werken over het T ooneel.
2. Werken van Toonee1gezelschappen en andere verzamclingen, naar tijdsorde gerangschikt.
3. Afzonderlijke Tooneeldichters en schrijvers in alphabetische orde.
4. Tooneelstukken, zonder naam van den schrijver uitgegeven in alphabetische orde op het eerste woord van
den titel.
Nu weet ieder, dat zich bij onze tooneeBiteratuur deze
bijzonderheid voordoet, dat men eerder de namen der stukken dan die der schrijvers in 't hoofd heeft (uitgezonderd
natuurlijk de werken van Vondel, Bredero, enz.); gesteld aI,
dat de schrijver bekend is en zich niet verschuilt achter een
paar letters. Gij herinnert u een kluchtspel "De Bekeerde
Dronkaard": waar moet ge dat zoeken? Gij zulthet niet vinden
dan door een toeval, want de heer Tid em a n had ontdekt, dat dit anonyme stuk afkomstig was van zekeren
M. Elias, en nu staat het (naar alphab. orde op naam van
den schrijver) bij de .Eo - Wederom zoekt gij "De Vermommingen," blijspel; of "Spaensche comedie der mislukte
liefde en trouw van Rugero", naar 't Spaansch van Lope
de Vega. Beide staan (alwe~r naar alphab. orde van den
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schrijver of vertaler) op letter M. Want het eerste is vertaald
uit het Fransch van zekeren M***, en het tweede is bewerkt
Om dat te weten te komen en te
door E. D. S. M. onthouden, waarlijk daartoe zou men een geheugen noodig
hebben, grooter dan dat van den befaamden Perziaan Stot-Tai!
Gelukkig, die Catalogus is thans ten vure gedoemd, en
uit zijn asch is het werk verrezen van den heer A rn 0 I d.
Deze heeft toch, evenals de heer Hi I man, terecht ingezien,
dat in dien chaos aIleen orde te brengen was door de tooneelstukken te plaatsen eenvoudig in alphabetische orde oj den
naam van het stuk, terwijl achteraan een alphabetisch register
voorkomt van de namen der schrijvers (voor zooverre die
bekend zijn). Op die wijze kan men een stuk altijd vinden,
hetzij men aIleen den naam van den schrijver zich herinnert,
of aIleen den titel van het stuk. Bovendien leert men nu
ook aIle stukken met gelijkluidenden titel, maar van verschill en de schrijvers, in een oogopslag kennen. Ook dat is
vaak leerrijk.
Ik zeg stellig niet te veel als ik den Catalogus van den
heer A r n old in de hoofdzaak voldoende, in de meeste opzichten zelfs uitmuntend noem. Toch zou ik nog enkele
zaken daarin anders gewenscht hebben. Te dien einde wi!
ik den Catalogus doorloopen, en hier en daar een enkelen
blik slaan. Hzt:r en daar, vooral waar 't beginselen betreft,
want mijne bedoeling is allerminst om bij dit uitnt:mende
werk te "vitten" of "spijkers op laag water te zoeken".
De heer A rn 01 d heeft zijnen Catalogus aldus verdeeld:
1. Inleiding (werken over het Nederl. Tooneci).
II. Tooneelstukken.
De eerste hoofd-afdeeling vinden wij weer in onder-afdeelingen gesplitst en wel op de volgende wijze:
a. Bibliographie.
b. Tooneelcritiek.
c. Geschiedenis.
I. Algemeene.
2. Bijzondere Tooneelen.
a. Amsterdam.
b. 's Gravenhage.
c. Leiden.
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d. Rotterdam.
e. Verschillende plaatsen. - Belgie.
3. Tooneelgezelschappen.
4. Levens [beschrijvingen] van Tooneelspelers.
Beter ware het m. i, geweest in deze volgorde:
a. Bibliographie.
b. Geschiedenis.
I. Algemeene.
2. Levens [beschrijvingen] van Toonee1spelers.
3. Tooneelgezelschappen.
4. Bijzondere Tooneelen.
c. Tooneelcritiek.
Volgens het Voorwoord zijn de "Beoordeelingen van tooneelstukken, lof en schimpdichten op voorsteUingen daarvan,
enz. geplaatst bij het stuk, waarop die betrekking hebben."
Dit is in sommige opzichten gemakkelijk, en ik zal dus niet
beweren, dat zij daar niet hadden behoeven te staan. Maar
zeer zeker hadden zij 66k en allereerst eene plaats moeten
ontvangen, deels onder de Tooneelcritiek, deels onder de
Levensbeschrijvingen van tooneelspelers. Meermalen toch zal
het voorkomen, dat de bedoelde lof- en schimpdichten, beoordeelingen, enz. niet aileen van belang zijn voor de kennis
of de geschiedenis van het stuk, waarop zij betrekking hebben,
maar ook voor de geschiedenis van het Tooneel of van de
tooneelspelers. Daarbij wet en wij hoe menigmaal naar aanleiding van een bepaald stuk of eene bepaalde vertooning
daarvan opmerkingen worden gemaakt van meer algemeene,
uitgebreider strekking. Van zulke bijdragen is het' naslaan
nu zeer moeilijk, zoo niet ondoenlijk geworden.
Dat wij "Ret Nederlandsch Tooneel, orgaan van het Nederl. T ooneelverbond" opgenomen vinden, in plaats van onder
een rubriek Algemeene Werken, aIleen onder de afdeeling
Tooneelcritiek, verwondert ons; het behoort evenzeer bij de
Geschiedenis. Men denke daarbij o. a. aan de eerste drie jaargangen. De titel duidt het trouwens reeds aan: "Kroniek
en Critiek".
In dezelfde afdeeling Tooneeicritiek lezen wij: D e To 0neelkijker. Amst. 1815-17. 3 din. Dat is onjuist, want
het compleete werk bestaat uit l,ier deelen. Wie dat niet

117
weet zou door die schrijfwijze'in de war gebracht worden.
Er had dus behooren te staan: deel I-III (incompIe et).
De heer A r no 1d maakte voor de Levens [beschrijvingenJ
van tooneelspe1ers een afzonder1ijke rubriek. Of het noodig
was, betwijfe1 ik. Doch nu hij 't gedaan heeft vraag ik, of
niet daaronder had behooren opgenomen te worden het bekende werk van Van Hal mae 1, dat nu aIleen onder de
Algem. Geschiedenis staat. De heer A r no 1d ziet anders
(en terecht) niet op tegen verwijzingen. Nog sterker is het
met St{jl's Leven van Punt, Corver's Tooneelaanteekmingen,
en dergelijke, die noodzakelijk bij de nu gevo1gde indee1ing
66k eene p1aats hadden moeten hebben onder de Algemeene
Geschiedenis.
Voorts had m. i. onder de GESCHIEDENIS; b{jzondere tooneelen, Amsterdam ook eene p1aats moeten worden ingeruimd
aan stukken a1s S. Cos te r's Duytsche Academie, dat ja,
wel in den vorm van een toonee1stuk is geschreven, en dus
terecht eene p1aats daaronder kreeg, maar toch eigen1ijk een
pamflet is, van groot be1ang voor de geschiedenis van
COSTERS AKADEMIE.
GESCHIEDENIS. 3. Tooneelgezelschappen, dus lezen wij. Die
benaming, hoewe1 ook reeds voorkomende in den ouden
Cata10gus van Tid e rna n, is onjuist. Er wordt bedoeld Kunstgenootschappen of Tooneelminnende gezelschappen. Onder "toonee1geze1schappen" toch verstaan wij gewoon1ijk iets anders.
Ook ware het wenschelijk geweest deze k1eine rubriek niet
in alphabetische vo1gorde in te richten op den naam van het
geze1schap, zooa1s geschied is, maar in chronologische orde.
Hier heeft de a1phabetische vo1gorde geen reden, ge1ijk in de
afdee1ing T oonee1stukken, en bovendien is zij hier eer hinderlijk dan nuttig bij het gebruik van den Cata1ogus.
Afdeeling II. Toonee1stukken. Is weer verdee1d a1s voIgt:
a. Verzame1ingen.
I. Rederijkersspe1en.
2. Nieuwere Toonee1stukken.
3. Stukken van Toonee1 [minnende] gezelschappen.
4. Verzamelingen van afzonderlijke schrijvers.
b. Afzonderlijke Tooneelstukken.
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Gaarne zou ik daaraan zien toegevoegd eene rubriek Tooneelstukken voor kinderen. Nu die soort stukken toch in de
verzameling is opgenomen (waren ze niet minstens even goed
geplaatst geweest in het 2 e deel van den Catalogus bij de
rubriek Kinderliteratuur?) verdrinken ze in de groote massa
en doen er geen nut.Verkeerd gezien komt het mij voor onder de afdeeling
Rederijkersspelen ook op te nemen: Middel-Nederlandsche Dramatische Poezie van Moltzer, AltN i ederlan d is c he S cha u b (i hn evan Hoffman n vo n
FaIle r s Ie b en, en dergelijke. Dat is een onrecht, gepleegd
tegen de geschiedenis van ons Tooneel.
Zeer goed gezien was het daarentegen om alle stukken,
die in de Verzamelingen voorkomen, nogmaals op te nemen
in de algemeene alphabetische lijst van stukken. Ook de
verwijzingen bij sommige stukken gevoegd naar andere met
ongeveer gelijkluidenden titel zijn nuttig en doelmatig. Zoo
vinden wij onder "Vrouw Angot" (te vinden op letter V) de
aanduiding "zie ook Mevrouw Angoi' (op letter M geplaatst),
en andersom. Om welke red en echter "Minerva's Lauwerkrans"
(No. 4525) op de L staat bij het woord Lauwerkrans, en
niet op Minerva begrijp ik niet, te minder daar er ditmaal
oak geene verwijzing bij de M naar de L staat. Even willekeurig had men Adam in Ballingschap bijv. op het woord
Ball i n g s c hap kunnen plaatsen in stede van op A dam,
zooals terecht is gedaan.
Hier en daar is de schrijver wat al te vluchtig te werk
gegaan. Dat is althans de eenige verklaring, die ik er voor
kan vinden, wi! ik hem in deze niet van beginselloosheid
beschuldigen, dat hij bijv. op het woord Medea (No. 5038
en v. v.) eerst geeft Medea, naar Euripides; dan twee
Medea's naar Legouve, dan we~r een naar Euripides
(andere vertaling), enz. Natuurlijk had den de verschillende
vertalingen van een stuk door denzel/den oorspronkelijken
schrijver achter elkander moeten volgen, en daarop de stukken
met gelijkluidenden titel, maar van een anderen schrijver.
"Bij het rangschikken der stukken naar het alphabet",
zegt de heer A r n 0 ld in zijn Voorwoord, "is de nieuwe spelling gevolgd; bijv. Aegje op Aagje, Sipier op Cipier, Pelle-
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grimagie op Pelgrimage, enz." Maar hij is ontrouw aan dat
beginsel, en doet op enkele plaatsen juist het tegenovergestelde. Zoo stelt hij bijv. "Huzaar en Pandoer" en "De huzaar van Felsheim" op een bij D e V ri e s en t e Win k e I,
Woordenlifst, onbekend woord hussaar.l Niettemin staat op
den titel van die stukken-zelven zeer duidelijk huzaar met een Z.
"Vreemde eigennamen", dus zegt het Voorwoord, "zijn in
het Alphabet geplaatst daar waar ze zouden behooren te staan,
wanneer ze volgens de regels der taal, waaruit die werden
genomen, zuiver waren geschreven. Zoo staat bijv. Cesar op
Caesar, Edipus op Oedipus. Hetzelfde is in 't algemeen in
acht genomen bij het gebruik der C en K. Men zoeke bijv.
Calif op Kalief, Camel eon op Kameleon; daarentegen Kassandra of Cassandra".
Goed! Cameleon op Kameleon; Clearchus op Klearchus.
En toch.... neen, daarentegen!.... Kassandra op Cassandra.
Ik zou gemeend hebben: dus ook Cassandra op Kassandra
Of sinds wanneer is Kassandra eene Romeinsche of Fransche
vrouw geworden?
Met het Alphabetisch Register op de namen der Schrijvers
is ook niet alles in den haak. Voor de curiositeit laat ik
hier de eigen woorden van den heer A rno 1d volgen, zooals
zij voorkomen in zijne beoordeeling I) van Hi I man's Alphabetisch Overzicht.
"De plaatsing der namen in het alphabet laat zeer veel
te wenschen over. Adam Carelsz. van Germez of Zjermez
moet men hier zoeken op Adam." Hier had Hi 1man 't aan
het rechte eind, en niet zijn beoordeelaar A rn old. Deze
plaatst Adam Karelsz. (van Germez, of - foutief - Zjermez)
op de G en op de Z, en nog weI aId us: A. Karelsz. van
Germez; maar in 't geheel niet op Adam. Nu weet ieder, .
dat 's mans naam luidde Adam Karelsz. en dat van Germez
er een toevoegsel aan was, dat ook door hem-zelven weI
wordt weggelaten. Wil men hem nu voor het gemak bovendien op de G en de Z plaatsen: best! maar in de eerste
plaats behoorde hij op de A te staan. Adam is de naam,

1) Nimwsblad v. d. Boekhandd, t. a. p.
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waarop •t aankomt. Maar de heer A r no 1d schrijft stoutweg
A. Karelsz. van Germez. 't Is daarmede als met de Andrieszkade te Amsterdam. Verbeeld u eens, dat iemand schreef
R. Harmensz. van Ryn, en u in 't Register dien naam op
Rhi.in liet vinden, en nogmaals op Ryn, maar niet op Rembrandt.
Deze en enkele andere onnauwkeurigheden (die ik voorbij
ga omdat zij van minder belang zijn) nemen echter niet weg
dat het werk van den heer A r n old niet alleen hoogstbeIangrijk is, maar van bijna onschatbare waarde voor den
beoefenaar der geschiedenis van het T ooneel; zelfs al zou
men een enkele maal geneigd zijn de woorden van den bibIiograaf A r n 0 I d om te keeren, en dan op hem zelven toe
te passen, waar hij zegt, dat het te bejammeren is, dat de
heer Hi I man niet eerst een bibliograaf, "een man van 't
vak" heeft geraadpIeegd 1). Desniettegenstaande beaam
ik gaarne ten volle de woorden, op de Iaatste Algemeene
Vergadering der Maatschappij van Letterkunde 2) door den
Bibliothecaris, den heer H. C. R 0 g g e, gesproken: "de naam
van den heer A r n old is voor goed aan onze tooneellitteratuur verbonden."
Eene groote verdienste van dezen Catalogus is, dat hij
meestal zeer nauwkeurig is, en dat heeft hij v66r boven het
Alphabetisch Overzicht van Hilman.
Welke verzameling de rijkste is, de Leidsche of de Am·
sterdamsche, valt moeilijk te zeggen. Men zal dat eerst na
langdurig gebruik van beiden kunnen beoordeeIcn. WeI telt
de Catalogus 8888 nommers, en het Alphabetisch Overzicht
slechts 4739, behaive nog e!!n paar honderd balletten, maar
dit verschil is slechts schijnbaar zoo groot. Want terwiji
A r n 0 I d de verschillende uitgaven van een en 't zelfde stuk
ook verschillende nommers gaf - hetgeen in vele opzichten
doeimatig is, stelde H i I man deze op een nommer bi j
eikaar.
Leerrijk zijn beide Catalogi in velerlei opzichten. Al dadelijk zien wij, dat het aantal vcrschillende stukken, in de twee
grootste verzame1ingen voorkomende, ongeveer vfjf duizend
I) Niezewsb!ad voor den Boekhandel, t. a. p.•
') I1andeling~n en Mededeelingen, t. a. p bl. 30

121
bedraagt, en dat verreweg de groote meerderheid daarvan
bestaat· ui t vertalingen en bewerkingen van buitenlandsche
tooneeldichten. WeI wat vreemd, en zeker niet getuigend
van een diepgaand, al was het ook een vierjarig, onderzoek,
staat daarbij de verklaring van de "Centrale Commissie tot
onderzoek van oude tooneelstukken" in haar Rapport 1),
dat "onze literatuur der I7e en I8e eeuw duizenden en
nogmaals duizenden meer of minder oorspronkelijke stukke.n
telt !" en dat nog wel aIleen reeds in de I r en IS" eeuw!
Van welke tot dusver onbekende reusachtige verzameling die
heeren weI hebben gebruik gemaakt'! Of zou hun "onderzoek" even twijfelachtig zijn als het bestaan van zulk eene
verzameling?
Liefhebbers van letterkundige curiositeiten en aardigheden
kunnen voorts uit dezen Catalogus leeren welke so orten van
huwel[jken, sterfgevallen, meisjes, studente, enz. enz. voor en
na wel op de planken zijn gebracht. Wij verwijzen hen daartoe
ook naar het vermakelijke feuilleton in "Ret Vaderland" van
28 Nov. 1878.
Maar van het gro(')tste belang zijn beide verzamelingen,
die te Amsterdam en die te Leiden, voor hen, die eene studie
maken van ons Tooneel in 't bijzonder, en van de Neder-

landsche Letterkunde in 't algemeen; en niet minder voor de
navorschers van de zed en, gewoonten en gebruiken, de beschaving onzer voorvaderen. Ook in dit laatste opzicht is
van onze waarlijk rijke tooneeIliteratuur nog veel te weinig
gebruik gemaakt.
I) Zie bladz. 77 van dezen jaargang.

Edam, Dec. 1878

C. N. WYBRANDS.

TOONEELKRONIEK.
RET TOONEEL IN DE ROOFDSTAD.

VI.
Volkomen Nederlandsche toestanden en Nederlandsche karakters, ziedaar wat ons door de Rotterdamsche Schouwburgvereeniging den 9 den Januari bij "van Lier" te zien werd gegeven
in het oorspronkeli jk tooneelspel ,.. Onze Stand"; een stuk,
dat hier en daar aan eene schets van Gerard Keller doet denken. Onze Nederlandsche tooneelstukken zullen - als ze
goed zijn - altijd iets gemoedelijks moeten hebben en daarbij
een voldoenden voorraad lachwekkende toestanden.
W ilk e m a brengt ons in fatsoenlijk gezelschap en als
wilde hij alles geven wat het publiek bevredigen kon, legt
hij aan dit stuk, waarvan de vrij zwakke intrige reeds vroeger in dit tijdschrift werd verhaald (I), een moraal te gronde,
die inderdaad de waarde er van verhoogt - eene moraal,
die niet aIleen uit woorden, maar uit daden spreekt. Juist
om deze reden achten we Ponsen's slotfrase wel wat misplaatst.
In een gesprek had die beschouwing beter
kunnen ingelascht zijn en zou zij dan ook beter doel treffen, gelijk ongetwijfeld de korte woorden doen, waarmede
Van Velzen den toestand aan mw. v. Ryckelaer mededeelt:
"Ziedaar uw werk: uw man een dief en ik een dronkaard!"
Trouwens het slot is niet het gelukkigste van het vrij goed
in een gezette stuk. Immers bevredigend is de zoogenaamde
ontknooping niet, dewijl we in het onzekere blijven aangaande het lot van de hoofdpersonen, en het vrij geforceerd
mag heeten, dat de heeren Ponsen en Van Velzen de bankiersfamilie de wijde wereld inzenden, terwijl zij - ni plus
ni moins - bezit nemen van haar huis met alles wat er bij
hoort om alle zaken te regelen, die, dank zij Ponsens edelmoedig aanbod, dadelifk geregeld hadden kunnen worden.
Ret zou wellicht de belangstelling in de geheele hande'). Zie den vorigen Jaargang, biz. 215.
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ling verhoogd hebben, wanneer men ons in een eerste bedrijf een blik had gegund in het leven voor de wereld van
den heer en mevr. van Ryckelaer, bijvoorbeeld door ons
het feest te laten bijwonen, dat nu den avond v66r het
Ie bedrijf heeft plaats gehad.
Met dit voorbehoud noemen
wij de expositie goed uitgevoerd. Reeds dadelijk teekenen
zich de echtelingen Ryckelaer, behoorlijk aangekondigd door
het ge~prek tusschen de bedienden. Ook den man uit the
Far West kennen we geheel, zoodra hij met het echtpaar
gesproken heeft: deze figuur is zeker met bijzonder veelliefde
en zorg geteekend, even als de Gemeente-Ontvanger Van
Velsen, die ons in de "Scene des trois hommes", een der
schoonste deelen van het stuk, een verrassenden blik laat
slaan in zijn inderdaad goed en edel hart.
Al geeft het 2e bedrijf ons het geestig geteekende beeld
van Herrn Director Tauschmann te aanschouwen, het legt
veel te weinig gewicht in de schaal, om z60 lang te wezen:
te veel wordt de aandacht door bijzaken. als de freule, de
chaise pisciculture en dergelijken, afgeleid.
Dit bedrijf kan aIleen gered worden door een goed verzorgde mise en scene, die hier ontbrak (wat beduidde dat
dorp, dat men bij vogelvlucht ziet, terwijl een vervelend
weidegezicht met lange sloten den hengelenden Van Straten
behoorde te omlijsten ?) en vooral door een levendig spel,
waardoor de tirades het publiek in het gezicht worden geslingerd en het geheel als een bevallig hors d'oeuvre wordt
geenleveerd. Dit laatste was onmogelijk door dat de heer
Faassen dit gedeelte van zijn rol totaal scheen vergeten te
zijn, en al zijn kracht uit het souffieurshok moest putten.
De opvoering was overigens in vele opzichten verdienstelijk.
Als John Ponsen met zijn losheid, zijn onverschilligheid,
zijn warme liefde voor Nederland en zijn toorn over het feit, dat
zijn geboorteland door bekrompen vormelijkheid belet wordt
gelukkiger te zijn, was de heer Van Zuylen geheel in zijn ro!.
J. Haspels gaf den bankier van Ryckelaer met een kracht en
een vastheid van lijnen, die de hoogste bewondering verdienen.
Goede types Ieverden de heeren Van Korlaar als den verIegen en geagiteerden candidaat-notaris en Van NieuwIand
als directeur van de koudwaterinrichting.
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Van de dames valt welfllg te zeggen. Mw. Van Offel deed,
als Mev. v. Rijckelaer, blijkbaar haar best in een rol, die
niet voor haar past; Mw. Schoeman was beneden het middelmatige.
Een bijzonder schoon uitgevoerde teekening gaf de heer
Rosier Faassen als )hr. van Velze1l in het 3e bedrij£ De halve
bedwelming, die een oogenblik drankenschap wordt en dan
plotseling in de grootste helderheid overgaat, dat alles is
meesterlijk; het oogenblik, wanneer hij als meerdere tegenover den bankier staat en hem de les leest, was hoogst treffend, niet aIleen door de kunst des schrijvers, maar ook
zeer zeker door het spel.
,,M"anus de Snorder" van R 0 s i e r F a ass e n, het tweede stuk
van den avond, moe! in den smaak vallen. Uit de stad van
Tollens komt men ons een stuk "a la Tollens" geven, vol
moraal en zedelessen, maar tevens vol echt ware, echt Nederlandsche toestanden.
Ret zijn kostelijke typen, die half verdronken, maar niet
verdierlijkte Manus, wiens plechtanker blijft eerlijkheid en
bruintje - zoo voortreffelijk door Van Zuylen weergegeven,
en die oude goede schommel, moeder van Hendrik van Rijn,
die Mw. Faassen- Van Velzen even goed speelde als
Van Korlaar den zoon. De schrijver zou zijn stuk aanmerkelijk hebben doen winnen, wanneer hij de zoogenaamde bastaardwoorden
niet Ie/kens liet volgen door
"zooals de Franschman zegt" - dat enkel cen reden tot
applaudisseeren geeft aan het schellinkje. Zijn de drie personen, die wij reeds no emden, uitmuntend geteekend, alleen
het kleine roIletje van Lodewijk Greeve is al te onbeduidend, en al te ongemotiveerd. Wanneer men iemand f 5000
komt brengen (en als die iemand een arme slepersknecht is)
dan is er meer uitteleggen en te verhalen.
Beide stukken - het eene de eersteling van een schrijver,
die nag veel te leeren heeft, maar in wien, blijkens menig
treffend taoneel, ongetwijfeld dramatisch talent steekt; het
andere van cen schrijver in wi en men den geroutineerden
acteur herkent - verdienen ten volle de belangstelling, die
hun door een uitgezocht publiek werd geschonken.
~t~

DE GUNNING VAN DEN AMSTERDAMSCHEN
STADSSCIIOUWBURG.

Sag nur nichts halb;
Erganzen, welche Pein!
Sag nur nichts grob;
Die Wahrheit spricht sich reiu.
GOETHE.

De Amsterdamsche Gemeenteraad heeft in zijne vergadering van 15 Januari j. 1., met 14 tegen J 0 stemmen - niet
minder dan 15 led en waren bij de stemming afwezig - de
exploitatie van den Stadsschouwburg, voor het tijdvak van
I September 1879 tot 31 Augustus I8S2, aan de heeren
Albregt, Van Ollefen, Moor en Veltman gegund,
tegen betaling van f 8000 's jaars.
Betreuren doen wij dit besluit aileen in zooverre, als het
een gevolg is van de teleurstellingen, die het 21/2 jarig beheer
van de Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" heeft veroorzaakt. Men behoeft niet te twijfelen aan den goeden wii
van den Raad van Beheer, noch aan de rechtschapenheid
of de schranderheid van elk zijner leden, om met Burgemeester en Wethouders van oordeel te zijn, dat deze heeren getoond hebben "de noodige geschiktheid (te) missen, om bij
de exploitatie van den Stadsschouwburg te voldoen aan de
eischen, welke in redelijkheid gesteld mogen worden."
Onze tijd is geen tijd voor mirakelen. Het enkel optreden
van een vijftal, met een man aIs Schimmel aan het hoofd,
kon de verlangde redding niet brengen. Daarvoor was noodig gestadige, dageIijksche arbeid, en een krachtige persoonlijke leiding. En nu is het een feit dat, op cen na, al de
verantwoordeIijke bestuurders der vereeniging aan het hoofd
staan van groote financieele en industriiiele ondernemingen,
9
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die nagenoeg al hun tijd in beslag nemen, en het hun niet
aIleen onmogelijk maken, om voortdurend zelf de teugels te
voeren, welke de Thespiskar in het rechte spoor moeten
houden. maar zelfs een gestadig toezit:ht op de handelingen
van den Directeur-gerant niet schijnen toe te laten.
Ret is dan ook niet te verwonderen, dat het eenige waarin
de Vereeniging iets bijzonders, "noch nie Dagewesenes"
presteerde, dat is wat voor geld te verkrijgen is en aan anderen
kan worden overgelaten: n1. een groot gezelschap, en een
meestal goed verzorgde mist! e'l scene (kleeding, decoratief,
enz.) Daar waar eigen werkzaamheid noodig was, o. a. bij
de keus van nieuwe, oorspronkelijke stukken, tastte zij niet
zelden mis. Ret deugclelijkste brevet van onbekwaamheid, op
dit punt, reikt de Vereeniging zich zelve uit, wanneer zij in
een harer adressen, deze merkwaardige verklaring aflegt, "dat
onder ruim 200 oorspronkelijke stukken Gabrielle het schier
eenige (was), waarin eenige kennis van tooneel en dramatische
gang was te ontdekken." Zulke uitspraken zijn te naief om
er lang bij stil te staan - maar zij teekenen.
Ware de Vereeniging, bij al hare tekortkomingen, nu maar
handig genoeg gtweest om de leden van haar gezelschap tot
tevredenheid tc :;temmen en zoodoende een scheuring te voorkomen, bijvoorbeeld door, toen het nog tijd was, het middel
aan te grijpen dat haar reeds v66r haar optreden door
mr. Jacobson werd aangeraden: de invoering van het
stelsel van deelhebbers (societaires) en gewone leden
(pensionnaires) I); of weI, had men maar iets van die "heilige
ontevredenheid" over eigen werk bij haar bespeurd, die ik
onlangs als de onmisbare voorwaarde stelde voor het tot
stand komen van iets groots 2).
Maar neen. N aar de feilen toonende en goeden raad gevende vrienden werd niet geluisterd, en tot op het laatste
oogenblik bleef de Vereeniging, zich nauwelijks van een
enkele tekortkoming bewust, met benijdenswaardige ze1fvol·
daaoheid op haar arbeid terug zien.
Bij zulk eene stemming kan het niet anders of zij moet

se. jaarg. bIz. 170 en volg.
'). In dit tijdschrift 8e. Jaargang, bIz. IS.

1). In dit tijdschrift
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herhaaldelijk aanstoot geven. Zoo heeft, om nu aIleen van
de laatste maanden te spreken, de wijze waarop de Directeur-gerant. 't zij dan tegen haar verlangen, of met haar medeweten en op haar last - 't geen beiden al schier even
erg is! - bij het engageeren der R otterdamsche artisten,
en nu laatstelijk weer bij het engageeren der leerlingen van
de Tooneelschool is te werk gegaan, op nieuw velen tegen
"Het Ned. Tooneel" in het ham as gejaagd. (1)
(f ik bedrieg mij zeer, of ae Vereeniging heeft, behalve
open bare verdedi~ers en loftrompetters, eell gevolg van huisvrienden, die hdar den slechten d'enst bewijzen haar en haar
arbeid, cnvers ct contre tout, in de hoogte te steken. Blijft
dat troepje ,.detestables flattcurs" - een geschenk voor tooneelbestuurders al even noodlottig als voor koningen - haar
omringen, dan vrees ik ook voor het vervolg.
Er is bij de beraadslagingen in den Amsterdamschen gemeenteraad bij herhaling gewezen op zeker rapport van de
stedelijke Commissie voor den schouwburg, dat echter niet
publiek is gemaakt.
Volgens hetgeen er van werd medegedeeld, komen in dat
stuk allerlei leelijke besc;JUldigingen voor aan het ad res der
Vereeniging. Men zou haar niets minder verwijten dan dat
zij, onder den schijn van de kunst te beoogen, enkel winstbejag tot drijfveer heeft, dat zij, nu 3 jaar geleden, de concessie
op slinksche wijze verkreeg en dergelijke liefelijkheden meer.
Men had moge verwachten, dat zulke beschuldigingen, waarbij
(I) Ik doel hier, wat het luatste punt betreft, op het volgende feit. »Het
Tooneel" drie der leerlingen van de Tooneelschool nu reeds
voor het volgeud seizoen wenschende te engageeren, deelt dit aan de Commissie van toezicht over de school mede, vraagt hare goedkeuring, maar ...•
sluit, weiuige dagen daa~na, zonder het antwoord van de Commissie af Ie
wachlen, zelfs zonder haar te waarschuwen dat de beslissing geen uitstellijden
kan. met twee dier leerliugen een definitief engagement.
Of het in belang is van de leerlingen. dat zij zich bij de Vereeniging verbindeu, zul eerst later kuunen blijken. Dat echter het sluiten van een engagement of <iiI oogenblik, nu de leerlingen nog een groot gedeelte van den
cursus hebben af te leggen. eer haar, na een eventueel voldoend examen, het
ei~d-diploma kan worden uitgereikt, I" een vooruitloopen is 01' de beslissing
die de commissie van toelicht eerst in Juni of Juli a. s. ten haren opzichte zal
nemen, en 2° in geen eukel opzicht in het belang is van de leeriingen, staat
bij mij vast.
v. H.
~ederlandsch
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teker bet laatste gedeelte van Goethes waarschuwenden zinspreuk, boven dit opstel geplaatst, ten eenemale uit het oog
is verloren, de schaal zou hebben doen overhellen ten gunste
van haar, die aldus werd aangevallen. Doch dit is niet alzoo
geschied. Onder eene commissie, die zoo over haar denkt
- zoo redeneerde men - kan "Het Nederlandsch Tooneel"
onmogelijk met vrucht arbeiden en daarom is het maar beter
dat de concessie aan Albregt c. s. worde gegeven.
Intusschen heeft dit voorVal weder eens de aandacht ge-vestigd op de Amsterdamsche Schouwburg-commissie en op
hare samenstelling. En dat kan vooral zijn nut hebben, nu
men in den Haag de benoeming van een dergelijke commissie
verlangt. Zeker is het wenschelijk dat er, waar de schouwburg
als stedelijk eigendom een belangrijk kapitaa) vertegenwoordigt en bij eene goede exploitatie groote belangen
b.etrokken zijn, behalve het algemeen toezicht van het stedelijk bestuur, ook een gerege1d en meer speciaal toezicht
zij van ee~ door dat bestuur benoemde adviseerende commissie. Dit laatste toezicht kan Of zich enkel tot het stoffelijke
bepalen, tot het gebouw, het decoratief enz., of het kan zich
uitstrekken tot de gehee1e wijze van exploitatie, de samenstelling van het geze1schap, de keus der op te voeren stukken,
de opvoering.
Is dit laatste de taak der Commissie - gelijk te Amsterdam - dan is het noodig, dat zij samengesteld zij uit
mannen die literair zeer hoog staan, en reeds daardoor alIeen
eeo zedelijk overwicht hebben over den pachter of exploitant.
En welk is nu het driemanschap dat in de Hoofdstad de
Tooneelcommissie vormt?
De heer H i 1man staat als kunst-enthousiast terecht hoog
aangeschreven. Wat het tooneel in het algemeen en de
Amsterdamsche Schouwburg in 't bijzonder aan hem te danken
hebben, verdient warme erkenning; - maar of zijn letterkundige smaak van de zuiverste soort is, heeft men weI eens
betwijfe1d.
De heer T a c k pleegt er, eerlijk en joviaal, voor uit te
komen dat hi j geen letterkundige is en van die dingen geen
verstand heeft, maar aUeen op aandrang van den Burgemeester op zich nam voor de administratie te zorgen.
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De heer W. van Len n e p, die de plaats heeft ingenomen
v-an een man, die en door zijn letterkundige smaak, en door zijn
grooten ijver als secretaris, een sieraad van de commissie was,
draagt een gevierden familienaam, maar heeft op letterkundig
gebied tot heden, voor zoover wij weten, niets gepresteerd.
Het schijnt dus, dat, of de Hoofdstad weinig verschot
heeft van mannen van smaak en kennis, die zich de taak
van Schouwburg-commissaris willen laten welgevallen, Of de
Raad zich een zonderling denkbeeld vormt van de eischen
welke aan een dergelijke commissie gesteld moeten worden
Wil die commissie inderdaad eenigen blijvenden invloed
uitoefenen in de goede richting dan dient zij anders te worden
saamgesteld. Aanvulling met een bekwaam deskundige zooals LoRdt tn Het Vader/and van 16 Januari wenscht zou aIleen dan goed zijn, wanneer die deskundige een overwegenden invloed op zijne kollegas wist uit te oefenen en de
ziel van de Commissie werd.
Dat het driemanschap inderdaad iets beteekene, en de
vaan van Kunst en goeden smaak hoog houde, is zeker
niet minder zaak dan vroeger, van het oogenblik af dat de
directie aan de heeren A I b reg t c. s. wordt toevertrouwd.
De ervaring, welke drie van de nieuwe exploitanten als
tooneelbestuurders hebben opgedaan, de kennis van het
tooneel tot in zijn kleinste bijzonderheden, welke allen bezitten, en hun voornemen om vijf dagen van de week
achtereen te Amsterdam te vertoeven, waardoor geregelde studie mogelijk wordt, pleiten zeker in hun voordeel.
Doch, al meende de Schouwburg-Commissie ter eere van
deze heeren de loftrompet te mogen steken (zeUs het
onvoldoende van het personeel, wat de vrouwenrollen betreft,
werd vergoelijkt met de opmerking dat er in een stuk gewoonlijk meer mannen dan vrouwen voorkomen!) wij, die
minder bevooroordeeld zijn, vergeten niet dat de laatste
tooneelcampagne van de heeren Albregt en van OUefen
waarlijk geen model-campagne mocht heeten. Idu1la de
Sterrenbruid, De reis rondom de wereld en dergelijken zijn
nog te versch in het geheugen dan dat wij het niet tot onze
plicht zouden rekenen dubbe1 streng toe te zien, van het oogen-
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blik af dat deze beeren weder bet roer in banden zuBen nemen.
Eene Commissie, zooals wij die wenschen, zou een waarborg kunnen zijn voor het volgen van een zuivere kunstrichting. Maar nul Zullen de nieuwe bestuurders bereid
bevonden worden om bij mannen van kennis en smaak te
rade te gaan? ZuBen zij voor de verrijking van hun repertoire
bij fabrikanten als Peijpers, of bij letterkundigen en dicbters
aankloppen? Is het hun voornemen om, al mogen en
moeten zij rekening houden met het volkselement dat een
deel van het Schouwburgpubliek uitmaakt, ook voor de
booger ontwikkelden de beste stukkcn, degelijk voorbereid
en met smaak vertolkt, ten tooneele te voeren?
Nu "Het Nederlandsch Tooneel" zijn tenten in het "Theatre"
van den heer van Lier denkt op te slaan. zal er in het volgend
seizoen concurrentie zijn op tooneelgebied - een concurrentie, die ten bate moge komen van de Kunst.
De Vereeniging, die tot haar schade geleerd he eft, dat het
Amsterdamsche Gemeentebestuur goeden wi! en loffelijke
voornemens niet genoeg rekent, zal - zoo blijven wij nog
altoos bopen - zekt:r aIle krachten inspannen om de verlorene sympathie terug te winnen. Met kleiner personeel,
op kleiner terrein kan zij wellicht nog een gedeelte verwezenlijken van bet programma, waarmede zij voor drie jaren optrad. Of zij daartoe de kracht bezit zal vooral kunnen blijken
uit de wijze, waarop zij van de talenten der leerlingen van
de Tooneelscbool partij zal weten te trek ken, en de kunstontwikkeling van deze jongelieden zal wet en te leiden en te
bevorderen.
De heeren Albregt c. s. genieten het onwaardeerbaar
voorrecht van zich te kunnen spiegelen aan de tekortkomingen
van bunne voorgangers. Maken zij hiervan geen gebruik, vervallen zij in dezelfde fouten: die de Vereeniging begaan heeft,
dan zullen ook zij het na drie jaren ondervinden, dat "de eischen
der kunst" voor het Gemeentebestuur der Hoofdstad geen
ijdele woorden zijn, en zal ook hun, aan het eind van dat
tijdvak, het "Tot hz'ertoe en niet verder I" tegenklinken.

Qui vivra, verra 1
]. N. VAN HALL.

VERSLAG DER JURY
VOOR DE BEOORDEELING DER TOONEELSTUKKEN
INGEZONDEN VOOR DEN PRIJSKAMP, IN 1878
UITGESCHREVEN DOOR DE ROTTERDAMSCHE AFDEELING
VAN HET NEDERLANDSCH TOONEEL VERBOND.

De jury voor de beoordeeling der tooneelstukken ingezonden
voor den prijskamp, die in den loop van 1878 werd uitgeschreven door de Rotterdamsche afdeeling van het N ederlandsch Tooneelverbond, kan eerst nu den uitslag van haar
arbeid bekend maken.
De taak van zich op de hoogte te stell en van den inhoud van
niet minder dan 40 stukken, en vooral het bepalen der betrekkelijke waarde van ongelijksoortige kunstwerken is een
bezigheid, die veel tijd vereischt.
Immers, een meesterstuk dat boven allen verre uitblinkt
en dus de keus kort en gemakkelijk maakt, zal men niet
licht als onmiddellijk gevolg van een prijsvraag zien ontstaan.
De jury was dan ook eenparig van oordee1, dat zich onder
de verzameling geen enke! meesterstuk bevond in aBe opzichten de bekroning waardig.
Hiermede echter kon haar werk niet ais geeindigd worden
btschouwd, - indien men althans in een prijsvraag een poging
ziet om op praktische wijze den ijver en de belangstelling
voor de nationale dramatische letterkunde op te wekken en
aldus de grondslagen voor een betere toekomst te leggen.
De jury heeft gedacht de zaak uit dat oogpunt te moeten
beschouwen, en zij is zoo gelukkig als haar overtuiging te
kunnen uitspreken, dat de meening, ais zou een nationaal
tooneelrepertoire nimmer ons deel worden, minstens genomen
voorbarig is.
Reeds nu, terwijl het arbeidsveld zoo goed als braak ligt,
zijn de teekenen aanwezig, die een hoopvolle toekomst voorspellen. Onder de 40 ingekomen stukken mogen al geen
meesterstukken schllilen, een vrij talrijk deel bezit eigen-
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schappen, die als voorname vereischten voor eeo goed tooneelwerk gesteld worden. Hier werd de jury aangenaam
getroffen door een uitnemenden dialoog, daar door een beschaafden toon en vloeienden stijl, elders weder door tooneelkennis, goede typeering of een andere lichtzijde j al moet
ook erkend worden, dat de kennis der dramatische techniek
het slechtst vertegenwoordigd was, zooals overigens begrijpelijk is in een land, waar de schrijvers in geen geregeld verkeer met de tooneelwereld staan.
Niets zou voor de jury gemakkelijker geweest zijn, dan uit
de hoogte een oordeel uit te spreken en te zeggen: "daar
er onder de ingekomen werken geen meesterstuk te vinden
is, geeft zij de Rotterdamsche afdeeling in overweging geen
prijs toe te kennen." Zulk een uitspraak zou van geestelijke
voornaamheid getuigd hebben, maar niet bemoedigend voor
den ijver der schrijvers geweest zijn. Daarbij he eft de jury
het geluk gehad onder de ingezonden stukken werken te
vinden, die van aanleg en talent getuigen en aanspraken
mogen doen gelden op bilIijke erkenning. Zij heeft echter
ondervonden, dat het schier ondoenlijk is tot cen juiste
waardebepaling van stukken behoorende tot verschillende
kunstgenres te geraken, waarom de jury bij het uitschrijven
eener volgende prijsvraag in bedenking geeft den wedstrijd
tot een kunstgenre te beperken.
Nu is de jury overeengekomen u voor te stellen drie
stukken eervol te vermelden, namelijk:
a. Het treurspel in 5 bedrijven, ingezonden met het motto:
"de eeuwenoude strijd."
b. Het tooneelspel in 4 bedrijven, met het motto: "Simplex
veri sigillum."
c. Het blijspel in 5 bedrijven, met het motto: "Thorbecke
heeft jelui rijk een gevoeligen stoot toegebracht."
Bij een behoorlijke vervulling der hoofdrollen en in een
rijk archaeologisch gewaad gestoken zou het treurspel wel1icht
blijken levensvatbaarheid voor het tooneel te bezitten, doch
met het oog op de bezwaren en kosten aan zulk een opvoering verbonden, maar vooral omdat het stuk niet aan de
strenge eischen van het programma beantwoordt. meende de
jury in dien geest niet te mogen raden.
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De beide andere stukken zijn beter ter o)'>voering gescbikt.
waarom de jury voorstelt den prijs van f 500 te splitsen
en aan elk j 250 toe te kennen. Daarvoor is echter de toestemming van de schrijvers noodig.
Wat de opvoering dezer stukken betreft, zou, met het oog
op de laatste alinea der prijsvraag, bet bestuur der Rotterdamsche Afdeeling in overleg moeten treden met de Rotterdamsche toolleeldirectie.

Wij zuBen tracbten in korte trekken onze indrukken van
de voornaamste der ingezonden werken kenbaar te maken.
Het tooneelspel, - dat wij, in verband met eene in het stuk
gebezigde allegorie, die de hoofdgedachte nauwkeurig we~r
geeft, Hever de Vossenfacht betiteld zagen - getuigt van
grooten aanleg voor karakterteekening en het vinden van
frissche, oorspronkelijke, hier en daar zelfs dichterlijke
tooneeltjes. De. onzekerheid waarin men een tijd lang omtrent het waar karakter en de wezenlijke bedoelingen der
beide hoofdpersonen blijft verkeeren, doet een spanning ontstaan, die de belangstelling prikkelt en gaande houdt. De
keurige stijl en uitmuntende dialoog stempelen het tot een
werk van geen aBedaagsch gehalte, "moge de ontknooping
ook te wens chen overlaten. Het komt ons voor, behoudens
wijziging van enkele details, zeer geschikt te zijn voor de
krachten van het Rotterdamsche TooneelgezeJschap.
Het blijspel, dat wij ter wille van de juistheid liever genoemd zagen Uit den Achterhoek, schetst op realistische
wijze het leven ten plattelande, en moge het gezelschap
waarin men wordt binnengeleid uit den aard der zaak niet altijd
even aantrekkelijk zijn, de typeering en de plaatselijke kleur
zijn veelal juist Sommige der karakters zijn flink geteekend,
en het geheel bespot in luimigen trant het leven en de familieregeering in de provincie. Het stuk is goed in elkaar gezet
en dikwijls kernachtig geschreven. Ook dit werk voldoet
aan den eisch bij den prijskamp gesteld, namelijk de opvoerbaarheid voor het Rotterdamsche T ooneelgezelschap.
Had deze praktische eisch bij de prijsvraag niet bestaan,
maar de aesthetische waarde het meeste gewicht in de schaal
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gelegd, ongetwijfeld zou de volle prijs toegekend zijn aan het
treurspel in 5 bedrijven, onder het motto "de eeuwenoude
strijd" ingezo'nden, Ofschoon de handeling speelt in ver
verwijderde tijden en streken, te weten in Egypte tijdens
den uittocht der Israelieten, behandelt het een strijd, die
ook heden in de beschaafde wereld gestreden wordt. Met
dichterIijken gloed en in meerendeels gespierde verzen geschreven, is het kennelijk de arbeid van een veelzijdig ontwikkeld man. Enkele toestanden en tooneelen zijn niet van
dramatische kracht ontbloot, menig fraai fragment getuigt
van groote zeggingskracht en wezenlijk dichterlijk talent hoewel de versbouw hier en daar te wenschen overlaat maar het geheel mist die levendigheid van handeling en die
voortdurende spanning, welke een schouwburgpubliek moeten
boeien. Dit hoogst verdienstelijke werk dcet de hoop koesteren, dat ons tooneel zich nog eens op een krachtig treurspel van den begaafden schrijver, die den standaard der kunst
zoo hoog weet op te heffen, zal kunnen beroemen.
Gaarne zou de jt;ry den naam van den inzender vernemen,
ten einde dien openlijk te kunnen vermelden.
Onder het motto "Greift nur hinein in's volle Menschenleben," werd een tooneelwerk in 5 bedrijven ingezonden, dat
meer dan eenig ander van tooneelkennis getuigt en uitmunt in
taal en dialoog. Enkele personen, zooals het jongste vrijende
paar, zijn Ievendig en juist geteekend en zouden dallkbare rollen
voor de Rotterdamsche artisten hebben opgeleverd, andere daarentegen verraden te sterke familietrekken met overbekende tooneeltypen. De intrige echter, op een vergissing steunende,
verliest daardoor te veel van haar belang en stelt den toch reeds
weinig sympathieken hoofdpersoon in een onbehagelijk,
onnatuurlijk licht. Het maatschapRelijk vraagstuk dat er in
behandeld wordt, behoOl ende tot die, welke aan een deel van
het schouwburg pllbliek, aanstoot kunnen geven, en in dit
geval juist aan hen die het stuk meent in bescherming te
moeten nemen, oordeeide de jury een gewichtig struikelblok
bij de opvoering. Het Iijdt geen twijfel of de schrijver van
dit werk bezit zeer vee! aanleg, en ons tooneel mag van
hem goede verwachtingen koesteren.
Een ander tooneelspel in 5 bedrijven, met het motto "de
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wereld is een schouwtooneel," behoort ook tot de werken,
die bij de bekroning stof tot overweging gaven. De dialoog is
over het algemeen zeer goed; het oude echtpaar naar waarheid
geteekend; enkele tooneelen zijn levendig genoeg, maar de
ontknooping is zwak en o'ngemotiveerd, en sommige deelen
der intrige zijn niet genoeg ontwikkeld, om het welslagen
der opvoering te verzekeren.
Onder het motto "heb 't schoone lief', enz. werd een
blijspel in 5 bedrijven ingezonden, dat kennelijk het werk
van een beschaafd .auteur is, maar wien het aan de noodige
tooneelkennis ontbreekt. De dialoog is dikwerf zwaar en
stijf; de personen spreken te veel en te lang; waaronder de
handeling lijdt en het geheel iets mats verkrijgt, hoe goed
en schoon somtijds de behandelde stof ook zij. - Wij hop en
dat ook deze schrijver zijn aandacht aan ons tooneel zal
blijven wijden.
Een toonee1spel in 4 bedrijven, met het motto "Une idee
dramatique" enz., onderscheidde zich ook gunstig. Stijl en
dialoog van dit werk zijn beschaafd en vloeiend, en de denkbee1den die de schrijver wenscht aan te prijzen somtijds
fraai uitgedrukt. Fijn gevoel voor toestanden en bedrevenheid in bouw en ontwikkeling mag men den schrijve r
echter niet toekennen. Zijn menschen handelen niet naar
hij hen doet denken en spreken. Zij worden bij elkaar gebracht om zekere denkbeelden te kunnen verkondigen waarover zij dikwijls zeer wijdloopig verhan(le1en. Ten slotte
maakt de schrijver met een echt paardenmidde1 aan zijn
stuk een einde, dat niemand bevredigen zal. V ooral een der
hoofdpersonen, de minnaar der gehuwde dame, is een zeer
flauwhartige schepping, die voortdurend onze ergernis opwekt. De "raisonneur" vervult zijn emplooi met te groote ijver.
De stukken die de jury voorkomen in een of ander opzicht
verdiensten te bezitten, doch die wegens be1angrijke tekortkomingen reeds spoedig buiten mededinging geraakten, werden
ingezonden onder de volgende motto's:
"Geven nemen, nemen geven", enz.
"De daden van 't verleden", enz.
"Ars longa vita brevis."
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"In Duitschland Duitsch," enz.
"Le respect de l'iime humaine," enz.
"Uit diepe smart werd groote kunst geboren."
"Sic transit," enz.
"Je maintiendrai."
"Is niet het leven een groot komediespel ?"
"Flink gewaagd, half gewonnen."
"Ten strijde I"~
"Incipe et sapere aude."
Onder de minder aangename ondervindingen die de jury
h,ij haar onderzoek opdeed, mag eene niet onvermeld blijven.
Een der inzenders gaf ter mededinging een "treurspel" - hij
noemde het ten minste zoo, - dat bleek een getrouw afschrift te zijn van een "godsdienstig zangspel", in 1781 door
den heer Gerrit Brender it Brandis te Amsterdatn in
het licht gegeven, en wel in het "Taal-, dicht- en
letterkundig kabinet" van dat jaar. Dat stuk was een
vrije navolging uit het Hoogduitsch van Niemeijer, zooals
de schrijver erkende. Jammer dat de Ie zing van stichtelijke
literatuur op den hedendaagschen naschrijver blijkbaar geen
beteren invloed heeft mogen hebben.
En hiermede legt de jury haar taak neder.

J. E.

BANCK.

A. C. LOFFELT.
A. J. LE GRAS.
P. H. DE CLERCQ.
H. Th. KARSTEN.

HERDENKING VAN VONDEL'S 200 EN STERFDAG.

't Was een lofwaardig denkbeeld van eenige Kamper congresleden, den in Febr. 1879 aanstaanden sterfdag van Nederlands grooten dichter - in afwachting der luisterrijke
viering van den driehonderdsten zijner geboorte, over weinige
jaren - plechtig te herdenken. Geen wonder dus ook, dat
hun voorstel bij tal van anderen, daar niet tegenwoordig,
bijval vond, en er in de hoofdstad een commissie bijeen kon
komen, om een nader plan voor die voorloopige hulde aan
zijne nagedachtenis te ontwerpen. Een krans op zijn graf
te leggen liet ze zich door een bekrompen kerkbestuur de striemen van Harpoen en Roskam npg niet vergeten ontzeggen. De vraag is, of zij daarin zoo lijdelijk had moeten
berusten en zich niet veeleer op den breeden kerkeraad beroepen, in welken toch ook de dichters Hasebroek en Ten
Kate zitting hebben. en van wien men, door beider invloed,
dus verwachten mocht, dat hij zulk een ongerijmde weigering
nog ,te goeder uur zou hebben doen herroepen. Men zou
zelfs een tweede vraag kunnen doen, of namelijk een kerkbestuur zoo oppermachtig en willekeurig over den toegang
tot een plaats mag beschikken, waar de man en dichter,
dien 't gold, zeker niet als lid van die kerk, tot welke hij
nooit behoord had, ter aarde werd besteld, maar aIleen omdat
zij toen totalgemeene begraafplaatsdiende. Buitendien staat ook
een onroomsche kerk voor ieder bezoeker open, en zouden
daarom . zooveel van Vondels vereerders, als zich daartoe met elkander wilden vereenigen, den eersten den besten dag, waarop
Amsterdams Nieuwe Kerk niet afgesloten mocht blijken, erkunnen binnentreden, om Vondels graf te bezoeken, en er eeo krans
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op neer te leggen. Ik neem de vrijheid er bij deze elk hunner opmerkzaam op te maken, en tot de volvoering, hoe eer hoe beter,
uit te noodigen. Welk Nederlander zou men verbieden willen, het
graf zijner vaderen te betreden? Is het al niet erg genoeg,
dat men slechts voor een fooitjen aan een of ander kerkelijk
suppoost. dat van een De Ruiter bijv. bezoeken kan? Wie
geeft een of ander ingebecld en aanmatigend kerkbestuur het
recht, den toegang tot dat en die van anderen te w~ren of
te beperken? Laat men integendeel, hoe meer hoe beter,
dien toegang voor den landzaat ontsluiten. hem door voortdurend verkeer met hun grafsteden, hun levenwekkende nagedachtenis des te meer ook steeds voor den geest doen zijn.
't Zal hem weldadiger wezen, dan aile preeken. van den kansel
in haar nabijheid uitgegalmd, en dien geest door hun voorbeeld tot daden en deugden prikkelen, als waardoor zij eenmaal uitblonken!
De Commissie heeft thans - naar 't schijnt - begrepen,
voor de willekeur van dat kcrkbestuur, met een lijdzaamheid,
den wakkeren doorstrijker der gereformeerde ijveraars zijner
dagen onwaardig, te moe ten zwichten, en den krans voor 's
dichter~ graf bestemd, aan zijn standbecld te kunnen heci'ten.
De gedachte is echt:er, waar 't de herinnering aan zijn sterfdag geldt, minder eigenaardig, en zou bij 't vieren van zijn geboortedag wei zoo gepast wezen.
Allen vrede daarentegen kan men hebben met, toejuichen mag men het voornemen der commissie, 's avonds
in den Schouwburg 's dichters schoone landspel de Leeuwendaters te doen uitvoeren, mits men het, ter wille van de
later eeuw, waarin 't wordt opgevoerd, maar niet te veel, zoo
niet averechts wijzige. De dichter vierde er, als men weet,
den vrede mee, die, na een tachtigjarigen vrijheidskrijg,
het zege! drukte op de omwenteling, tegen Spanje 's dwangbewind met zooveel bezieling bewerkt, en met's Lands erkenning als zelfstandig en onafhankelijk Gemeenebest geeindigd.
De keuze is te gelukkiger, als die opvoering juist samentreft
met het tijdstip der gedachtenisviering van 't stichten der
driehonderdjarige U nie, die belangrijke eerste stap tot de
grondlegging van den 70 jaar later erkenden vrijstaat; en
als dat spel tevens op een vreedzame verhouding tusschen Ne-
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derlands Zuider- en Noorderhelft zinspeelt, gelijk wij ze, in
onze dagen van een zclfstandig en vrij Belgien naast een vrij
en zelfstandig Nederland - in broedcrlijke genegenheid verbonden - eerst ten volle verwezenlijkt vinden.
Een toespeling daarop zou - vooral nu de omstandighedctl voorloopig nog- de algemeene vicring der U niestichting verhinderd
hebben - gewis allesins gewenscht zijn. en we hopen dus
dat het Commissielid, met de pasklaarmaking van Vondels spel
voar V ondels landgenooten dezer eeu w belast, dat niet verzuimd
zal hebben.

H. -25 Jan. '79.

V.

VL.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
- De Com m iss i e van a d vie s 0 v e r de Too nee Is c h 0 0 1 (V gi.
Handelingen der Algem. Verg. bi. 42-45 van dezen Jaargang) is thans
samengesteld als voIgt:
Voor Rotterdam: Mr. S. Hannema.
Voor Amsterdam: J. Tjasink.
Voor den Haa;;: Mr. J. E. Banck.
Voor Leeuwarden: Mr. A. Bloembergen Ez.
Voor Utrecht: Dr. L. J. Morell.
Voor de Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel: J. Elias Hacke.
VoordeRotterdamscheSchouwburg-Vereeniging': W. J. van Zuylen.
- Tot Secretaris der Tooneelschool, tevcns Secretaris der Commissie van
toezicht en beheer, is door het Hoofdbestuur benoemd de Heer A. D.
de Vries Az., welke deze benocming welwillend heeft aangenomen.
- De tweede gastrol, door Mej. Josephine de Groot in den Amsterdamschen Stads-scbouwburg vervuld, was die van Adriemze Lecouvreur, in
bet drama van dien naam.
Wij wenscben, na alleen de Ie voorstelling (26 Jan.) te hebben bijgewoond, nog geen oordeel uit te spreken, maar wachten verdere voorstellingen af.
- Drie der leerlingen van de hoogste klasse der Tooneelschool, de
jonge dames A. Sablairolles, A. Poolman en W. Bouret, zijn voor het
volgend tooneelseizoen aan de Vereeniging «Bet Nederlandsch Tooneel
verbonden.
De veronderstelling van den heer Loffelt, in «Bet Vaderland" van 30 Januari, als zou dit geschied zijn in overleg met he t Be stu u r de r Too nee 1 s c h 0 0 I, e e n eve ron d e rstelling, waarop de Schr. verder de beschuldiging bouwt,
dat er door dit Bestuur ter bcreiking van een goed doel
geheime middelen zijn gebruikt, die de treurigste gevolgen voor het Nederl. Tooneelverbond na zich' kunnen
51 eepen, is ten een e m ale on w aar en werpen wij met krac h t
van ons af. (Zie de noot op bIz. 127).
v. H.

TOO NEE LK RON I E K.
HET TOONEEL IN DE HOOFDSTAD.

VII.
ME]. DE GROOT ALS ADRIENNE LECOUVREUR. PONT-ARCV DOOR .. DE ROTTERDAMMERS". DE VONDELFEESTVIERING
EN DE LEEUWENDALERS.

Het was een merkwaardige dag voor de wereld van kunst
en letteren der Seinestad, die van April 1849, toen het drama
Adrienne Lecouvreur het eerst op het "Theatre de la Republique" werd opgevoerd. R a c h e I, die tot nu toe enkel in het
klassieke repertoire was opgetreden, zau den alexandrijn verlaten voor het proza, en om haar den overgang niet al te
moeielijk te maken, hadden S c rib e en Leg 0 u v e een rol voor
haar geknipt, waarvan de meest treffende gedeelten haar nog
ruimechoots gelegenheid boden met hare onnavolgbare gave
van verzen zeggen te woekeren. De proef slaagde van beide
zijden volkomen. De dramatische handigheid van Scribe,
Legouve's kennie van het talent van Rachel en van de effecten,
die haar heerlijke gaven in het voordeeligste licht moesten
stellen, fabriekten een stuk, waarin de hoofdpersoon, Adrienne
Lecouvreur, de geheele dramatische toonla'dder doorloopt, van
de goedhartige toegenegenheid, door de teederste, hartstochtelijkste Hefde, tot de hevigste uitbarstingen der jaloezie,
om met een roerende stervensscene, als slotnummer van het
vuurwerk, te eindigen. Rachel behaalde een 8chitterenden triomf.
Het was of zij zich in de korte frazen en meer gemeenzame
zinwendingen van het proza nog gemakkelijker bewoog dan
in de rollen der klassiekc-n, die zij tot nu toe uitsluitend
gespeeJd had.
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Sedert dien tijd is de Adrienne Lecouvreur steeds een geliefkoosde rol geweest van alle tooneelkunstenaressen, die
de veelzijdigheid van haar talc;:nt den volke wilden vertoonen.
De staalkaart van dramatische hartstochten, die de "Adrienne"
te zien geeft, is niet zelden gebruikt bij wijze van merklap.
die ook weI eens broddellap werd.
Zij die Mej. de Groot den raad gaven om voor de tweede
rol, waarin zij als Nederlandsche tooneelspeelster zou optreden,
Adrienne Lecouvreur te kiezen, kunnen daarmee een dubbel
oogmerk hebben gehad: vooreerst haar de gelegenheid te
geven om de verschillende zijden van haar talent te openbaren, maar. ten andere haar zelve te do en gevoelen, wat haar
nog ontbreekt, welke leemten in toon, houding, opvatting
nog moeten worden aangevuld, welke gebreken nog moeten
worden overwonnen, eer zij zich de evenknie mag rekenen
van die groote dramatische talenten, met welke een voorbarige critiek niet schroomt haar thans reeds in eenen adem
te noemen. I)
De "Deborah" is een lichte rol in vergelijking van de
"Adrienne"; en dat wij na het optreden in eerstgenoemde
rol terecht op het gevaar wezen om daarnaar de krachten
der debutante te beoordeeIen, heeft haar tweede creatie ons
overtuigend bewezen.
Het onrustige, dat het spel van Mej. de Groot in "Deborah"
kenmerkte, kon deels op rekening gesteld worden van de
aandoening aan een debuut" verbonden, deels verklaard worden als opvatting van het Oostersch karakter. In de
"Adrienne" van Mej. de Groot echter, is dit gemis aan
rust niet alleen in houding en gebaren, (0. a. merkbaar
door het opkrullen van de bovenlip en het zepuwachtig trekken van de mond)' maar tot zelfs in de stem - ik zou haast
zeggen: in de gebeele teekening der figuur - inderdaad een
z) Zie o. a. het Handelsblad van 28 Januari i. I. Het mededeelen van bijzonderheden uit het leven van Mej. de Groot en van merkwaardige woorden.
die zij zou hebben gesproken, (zooals in een later nummer van het Handelsblad - nag wei op verzoek der redactie - geschiedde), is volmaakt
overbodig om de belangstelling te wekken voor eene zoo sympathieke persoonlijkheid als die van de jonge kunstenares. Zij, die op deze wijze de trom
yoor haar roeren, bewijzen haar· een slechten dienst.
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fout. Waar de zelfbeheersching, die de tragische tooneelkunstenares minder dan eenige andere missen kan, ontbreekt,
daar kan natuurlijk ook van een beheersching van de rol geen
sprake zijn. Dit bleek o. a. bij de geheel mislukte voordracht
van de fabel der Twee duz'/Jen, die rustiger voorgelezen behoort te worden, zoodat de interrupties van Maurits, en de
gedeelten, waarbij, met het oog op haar eigen toestand, spcl
te pas komt, beter tot haar recht komen. Het meest cchter
kwam dit uit in het beroemde tooneel van het 4 e bedrijf; de
climax, als van een langzaam opkomenden storm, die in de
voordracht van het brokstuk uit Fedra moet heerschen, dit
tooneel zulk een diepen indruk kan maken, (in den aanvang
moet aneen de Prinses vermoeden waar zij heen wil) ontbrak
nagenoeg geheel. Zoo gespeeld, moet dit tooneel en moet
de geheele rol dubbel afmattend zijn.
Dat gemis aan zelfbeheersching leidde nog tot iets anders
en weI tot declamatie en het daarmee samenhangend zingende in den toon - eeo schier algemeen gebrek van de
Amsterdamsche artisten, waarvoor de Muzen Mej. de Groot
mogen bewaren.
Tout se tient, en de eene fout brengt de andere voort:
zulk eene declamatie is niet aneen hinderlijk voor het
gehoor, maar leidt op hare beurt tot het verwaarloozen der
fijnere schakeeringen van een rol, schakeeringen die, als ik
het zoo noemen mag, worden weggedeclameerd.
Hiervan slechts een paar voorbeelden. Waar Adrienne aan
Michonnet het verhaal doet van hare redding door den ridderlijken onbekende, en eindigt met het citaat:
Et Ie combat finlt faute de combattants,

claar worclt die versrege1, die Adrienne, als vroolijk slot van
haar avontuur, parodieerend aanhaalt, door Mej. de Groot
ernstig gedeclameerd. Later, waar Adrienne, aan Maurits' borst
gevleid, hem zegt, hoe zij de uitnoodiging van den Prins van
Bouillon aannam met het doel om de conqutte van Maurits
van Saksen te maken, daar mist men in de slotwoorden
~,Zal ik slag-en'!" ook weder dat schalke, ietwat coquette in
toon en houding, die hier, dunkt mij, als aangewezen zijn.
Gaarne erkennen wij, dat de vierde voorstelling, bij de
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eerste vergeleken. grooten vooruitgang, en in enkele
gedeelten meer rust toonde; maar de algemeene aanmerking
blijven wij handhaven.
Het zou van weinige waaraehtige belangstelling in bet talent
van Mej. de Groot getuigen, wanneer wij deze opmerkingen
hadden teruggehouden. Onze ingenomenheid met dat talent
is groot. Het tooneel heeft het reeht veel van de jonge kunstenares te verwaehten, mits geen louter loftuitende eritiek
of onhandige vrienden van haar maken wat Laube een "Bumbumspielerin" genoemd heeft. Waar de natuur zoo gul
was, waar stem, oogopslag, glimlacb, reeds aanstonds
voor haar innemen, en het feu sacre de geboren kunstenares verraadt, daar is dubbele waakzaamheid, dubbel
ernstige studie plicht. De gelegenheid tot die studie, tot trapsgewijze ontwikkeling, wordt der negentienjarige eehter benomen, wanneer men haar - gelijk het voornemen sehijnt slag op slag laat optreden in een reeks virtuozenrollen, waarbij
alles op en om haar draait, in plaats van haar, met behoorlijke
tusschenpoozen, in de meest versehillende karakters hare
kraehten te doen beproeven, haar ook min be!angrijke rollen
toe te vertrouwen en vooral op oefening in de eonversatietoon
het oog gerieht te houden.
l\ia deze opmerkingen - die wij hopen dat Mej. de Groot,
en wie haar als raadslieden ter zijde staan, mogen ,.overleggen in hun hart" - keeren wij terug tot de "Adrienne
Leeouvreur," om nog met een enke! woord te gewagen van
eenige verrassend sehoone tooneelen, als haar eerste onderhoud
met Michonnet, haar kinderlijk geluk bij het terugzien van Maurits, en eindelijk - wat de kroon zet op Mej. de Groot's ereatie
en waarvoor zij zelfs haar volle kraeht seheen bespaard te
hebben, - het geheele laatste bedrijf. De woeling van het gif, de
overgang tot waanzin, en het sterven zelf waren, vooral bij de
latere voorstellingen, toen geen al te realistisehe gelaatsvertrekkingen den indruk verstoorden, treffend schoon. Daar was
matiging in, maar vooral veel, zeer veel studie.
"Het Nederlandsch Tooneel" had alles aangewend wat voor
geld te krijgen was, om de opvoering luister bij te zetten
Daartoe rekenen wij een rijk en over 't geheel smaakvol
de~oratief al waren de rood bekleede stoelen van het 4e
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bedrijf weinig in harmomie met de overige kleuren van den salon
des prinsen de Bouillon - en een keur van kostbare costumes.
Daar waar echter van de intellectueele rijkdom der "Vereeniging" had moeten blijken, was die niet te vinden. Het
oog van een letterkundige was niet over de vertaling gegaan.
Uitdrukkingen als "mijn gemaal", "van mij is de vraag niet"
(Ii n'est pas questim, of ii ne s'agit pas de mtJi) waren anders
zeker gewijzigd. Waarom werd voor de fabel De Twee duiven
niet ten Kate's vertaling gebruikt?
Van slordige voorbereiding en gemis aan toezicht getuigde
ook de uitspraak der vreemde namen, als: CleiJpAtra, voor:
Cleopatra. ,,8oocltefaire", zooals Albregt zei, klinkt ook alles
behalve fraai. Dit zijn altemaal fouten, die bij eene Vereen iging, welke zich beroemt aan dergelijke ~aken haar bijzonclere aandacht te wijden, dubbel gelaakt verdienen te worden.
De voorstelling vnn De Ingezetenen van Pont-Arcy bij "Van
Lier" door het Rotterdamsche Tooneelgezelschap (den 23 0n
Januari) was in menig opzicht merkwaardig en bewees weI,
dat dit stuk, het moge als letterkundig voortbrengsel niet
bestand zijn tegen degelijke kritiek, in aUen deele geschikt is,
om tooneelspelers, die, natuurlijk spelen willen, gelegenheid
te geven, zich in al hun kracht te toonen. Ook nog in een
ander opzicht was deze voorstelling belangrijk, daar ze ons
de gelegenheid schonk de krachten van het eerste en eenige
tooneelgezelschap van de Maasstad met die van het eerste
gezelschap van de Hoofdstad te vergelijken. Wat opvatting
aangaat, liepen de beide gezelschappen al bijzonder uiteen.
Mej. Beersmans als Mevr. de Saint Andre was minder statig
en meer hartstochlelijk, dan Mevr. Kleine; soms wat weekelijk,
vooral in het begin waren er tmnen in de stem, ook daar,
waar dit bezwaarlijk verdedigbaar was. Minder statelijk was
zij, daar, waar de nieuwsgierigen binnen dringen om van het
schandaal tt: hooren en Marcelle te zien, meer hartstochtelij k
wasr Brochat (Faassen) haar zoekt voor te bereiden op de
waarheid van de afkowst van Marcelle's kind. Faassen toonde
veel meer dan Morin, den onaangenamen, stroeven man,
die eerst al de warmte en de goedheid van zijn hart toont,
als de nood daar is. Aandoenlijk was zijn spel, als hij met
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kwalijk verborgen traDen zijne zuster van zijn onderzoek te
Parijs spreekt, als hij met haar lijdt, terwijl hij haar onwillens
grieft - hij gaf haar 't yolste recht te zeggen: "En dat is
een man, die beweert geen godsdienst te hebben!" Mevr.
De Vries als Marcelle overtrof zeer verre Mevr. Ellenberger.
Zoo was haar houding tegenover Fabrice als deze bezwaar
maakt, haar verklaring te gelooven, uitmuntend geschikt om
ons de deugdzame gevallene te doen kennen; haar angst,
wanneer zij teruggevoerd de kamer vol menschen vindt, volkomen waar en vrij van het tooneelmatige, dat we bij haar opmerkten in het oogenblik wanneer Mevr. de Saint Andre haar volstrekt bij zich wil houden. Als Trabut was Albregt meer de belacheIijke, van Zuylm de beklagenswaardige; uit het stuk blijkt niet
welke opvatting de schrijver bedoelde. De heeren D. Haspels en.
Moor stellen vrij weI gelijk den Fabrice voor; in beide vonden we
dat gereserveerde spel, dat indruk maakt, zonder dat men dit
zoekt, hetwelk we bij hen zoo vaak bewonderden. Zeer uiteenloopend was 't spel van Tourniaire en van K or/aar. De eerste gafons
m. i. (zij het dan oak met de hinderlijke overdrijving, die wij
vroeger signaleerden) zeer terecht, een jeugdig, vrij geroutineerd
maar steeds teleurgesteld minnaar, de laatste vertoonde een
ridder van de. droevige figuur, die zijn ongeluk wei een beetje
aan zijn linksheid te wijten had. Trouwens,'t moet gezegd
worden, in haar coquetteeren was Zoe-Kapper vaak onweer -,
Zol-CkrispiJn !Jtoetz daarentegen vaak onuitstaanbaar: een
minder geduldig minnaar, had lang opgegeven haar te behagen. Was't omdat we ons Mej. v. Biene nog zoo levendig
voorstelden, of was 't sans comparaison, dat Mevr. SckoemanAme/ung als Beraog~re geheel buiten haar rol scheen te zijn?
Dat beschaafd adelijk dametje, hoogst natuurlijk en eenvoudig en innemend, dat dadeIijk den nijd zou doen verstommen - neen, dat hebben wij in de laatste niet gevonden en
we vermoeden, dat het ter wille van deze Berangere was, dat
men, zee~ tot schade van het stuk, een belangrijke coupure
had aangebracht, nl. daar waar de kwaadspeeksters plotseling met verrukking de beva1lige keritiere ontvangen, wier
eenvoud een zoo groot contrast vormt met de opgesierde gemaaktheid der "dames" van Pont-Arcy.
Mevr. Albregt-Engelman gaf ons eene Mad. Cotteret te
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zien, die duidelijker dan die van Mevr. v. Olfel Kley de
huichelaarster vertoonde. In overeenstemming met de meer
berekenende boosheid der laatste, was de wijze, waarop zij
als "tourniquet" het tooneel verliet. Eene kostelijke scene misten wij, waar we bij aJU)czighcid van Cotteret verne men, dat er
een tweede testament is. De heer De Vos had zeker gelijk toen
hij Clavajol voorstelde als een jeugdig' diplomaat, de heer
Chrispin maakte er een mislulct diplomaat van j stond de
eerste aan den aanvang zijner carriere (gelijk uit den aanvang
van het Ie bedrijf blijkt) j de laatste heeft al schipbreuk
moeten lijden, waarschijnlijk door misdragingen. Eene
vraag ten slotte: waartoe de tentoonstelling van Mej. De Boer
als Mathurine - is die "dikke dame" een karakter? Natuurlijk
is zulk eene verschijning niet j noch dit, noch 't toilet van
Clarisse, als ze naar 't bal gaat, heeft iets te maken met
schoonheidszin of dccencc.
Een gewichtige gebeurtenis was aan den avond van den
tweeden dag der Vondel· feestviering (5 F ebruari) de opvoering van des dichters Leeuwendale1's. Slechts de led en van
wijlen de Rederijkerskamer "Achilles" konden verhalen, welken
indruk de Lceuwendalerl maakt, als het gespeeld wordt. Maar
onder de warme vereerders waren er, die vreesden, dat de
opvoering van het stuk, aan de veroordeelen een zekeren
schijn van grond geven zOU. Door de zorg van Alberdingk
Tkijm was dit stuk - in 1648 bij 't sluiten van den Munsterschen vrede als gelegenheidsstuk v&'fmaal, en sinds niet
weder gespeeld - voor deze opvoering bewerkt. Zoo waren
,.sommige woorden door uitdrukkingen vervangen, die bij onzen
tijdgenoot geen aanstoot zouden lijden," terwijI de geleerde
bewerker "ook in verband met de veranderde smaak, enkele
verkortingen aanbracht." Thijm voegde mede aan het werk
toe de "omschrijving van de tooneelschermen, de handeling
enz., ook de nummering der tooneelen en de toewijzing der
Reystrofen." Met zeldzamen en uitstekenden uitslag regelde
hij de kostumeering, zoo moeielijk in een stuk, waarin tijden
en nationaliteiten op zoo zonderlinge wijze dooreengemengd
zijn. Maar in allengevalle slaagde hij volkomen en had het
stuk succes. Allen zonder onderscheid genoten 't gesprek
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tusschen Hageroos en Adelaert, den twist tusschen de beide
huislieden, de treffende slotsdme waar de beiden gelieven
voor elkaar willen sterven. Zij, die den moed niet hadden
gehad het stuk te lezen; zij die 't stuk maar gedeeltelijk
hadden gelezen; zij die er nooit van had den gehoord, ze
waren het eens in 't beweren, dat ze veel, zeer veel schoons
hadden gehoord; dat het inderdaad in dit Lantspel niet aan
geestige gezegden en opmerkingen ontbrak en dat de "Vertooners" l.ich verdienstelijk kweten. De roem van den avond
was Mej. van Bime, een bekoorlijke Rageroos, al zouden we
ook liever een kloeke vrouwelijke jager dan een boschnimf
in haar gezien hebben; Ade1aert (de Jong) wist met zijn
schoone stem te woekeren, en, hoewel het zeggen der verzen
zoowel bij hem als bij de meeste spelers te wenschen overliet, een goeden indruk te maken; terwijl de heeren Bigot
en de Boer den twist der huislieden verdienstelijk weergaven.
I-<~en bijzonder woord van lof verdient de heer '}. C de Vos
voor de wijze, waarop hij de Rey voordroeg.
We beweren geenszins, dat Vondel's stukken nog aile in
onzen tijd voldoen zullen, maar we zijn innig overtuigd, dat
menig stuk van Vondel - mits met zoovee1 zorg gearrangeerd - met genot zou worden gehoord. Zeker is· het,
dat ook het "schellinkje" voldaan was en dat, bij de reprise
op Maandag den IOden dezer het parterre vrij goed, en de
overige rangen voldoende bezct waren.
Ret feestprogramma in den stijl van Vondel's tijd gedrukt,
gaf verder te lezen: AAN VmmEL diclttregelen van R. Binger,
uit te spreken door Mevrouw Kleine Gartman. Ret gedicht
bezorgde ons eene dubbele verrassing. Na de Leeuwendalers
werden de spe1ers teruggeroepen, ze Jieten zich wachten en
toen het scherm einde1ijk opging, zag men de buste van Vondel
op een voetstuk en Mvr. Kleine met een lauwerkrans in de
eene en een gouden lier in de andere hand, gereed de voordracht te beginnen. Ret gedicht vol vuur en gloed was
den dichter van den feestzang van J 867 waardig, en op waarlijk
onnavolgbare wijze droeg Mevr. Kleine het voor. Vol verrukking riep men haar terug en overreikte haar een bouquet,
dien ze vromelijk voor Vondels standbeeld neerlei en heenwees op hem, aan wien thans aIleen lof en lied behoorden.
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De waarde van Thym's gelegenheidsstukje: De zegepraal
der sclwonheid, lag vooral in de namen en kostumen; mag
men de eischen aan een dergelijk stuk niet hoog stell en
(Van Lennep's "Dichter in de Bank van Leening'" was oneindig
bet'er) met het oog op de historische waarheid, mag niet
lichtvaardig worden omgesprongen. Veel minder juist en
breedvoerig dan van Lennep, zijn hier de toenmalige toestanden geteekend; keurig zijn de kostumen gemaakt, dichterlijk schoon zijn enkele passages. Dat Vondel en Tesselschade elkaar hadden willen en moeten .trouwen is evenmin
bewezen, alsdat de familie Bicker in Vondels tijd per riftuig
naar den Schouwburg ging. De verdienste van het boetseeren van een volstrekt niet gelijkend beeld daargelaten,
behaagde ons de melodramatische oplossing het allerminst
van alles. De spelers waren zeer te prijzen. Mevr. Kleine
speelde, als in 67, de Anna, de hr. Tourniaire den Justus,
die Mev. v. d. Finck-Ellenberger voor 12 jaar voorstelde;
K. Vos '(toen Pieter BIezer) gaf den Vondel in grime en
spel meesterlijk weer. Waar noodig, zij gezegd, dat men
in dien tijd den stok een eind beneden den knop aanvatte.
Voor vrienden van vergelijkingen zij hier gewezen op de
twee gelegenheidsstukken, die we op een avond te zien kregen :
de Leeuwendalers bij het Vredefeest en de Zegepraal dey
Sclwonheid bij het Vondelsfeest. In het eerste moeten de
woorden den zin der natie vertolken, terwijl de germaanschromeinsch-christelijke personen vrijwel buiten rekening kunnen
blijven; in het laatste zijn het vooral de personen en de geheele omgeving, die ons aan Vondel do en depken, terwijl de
toestanden meer aan het heden ontleend zijn. Hoe 't zij.
Thijm gaf ons ook menig schoon fragment, o. a. daar, waar
de dichter zijn gevoel in schoonc verzen uitdrukt bij den
indruk, dien het beeld op hem maakt.
Laat ons verder niet ondankbaar zijn, we hebben veel
genoten en vooral, we hebben weer eenigen tijd met Vondel
geleefd, we hebben weer een zuiveringsbad genomen in de
wateren van de zeventiende-eeuwsche Hyppokreen. Moge het
veler oogen openen voor de verheven eigenschappen van de
.dichters uit on zen bloeitijd.

:t:

VON DEL HER DA CH T.
Na de Vondelsfeesten op 17, 18 en 19 October 1867
(aanvankelijk op 3, 4 en 5 Oct. vastgesteld) waarbij het
standbeeld in het toenmalige Rij- en Wandelpark onthuld
werd, was de waardeering voor den grootsten onzer Nederlandsche dichters aanmerkelijk toegenomen, al was het, dat
geen enkel openlijk bewijs van hulde werd gebracht. De
beoefening der N ederlandsche letterkunde was door de sedert
aangestelde leeraren aan de Hoogere Burgerscholen aanmerkelijk vermeerderd en we mogen betwijfelen of er weI een
onder die allen was, die niet met meer of minder tact, met
meer of minder waardeering de leerlingen der hoogere klassen
enkele stukken van Vondel liet lezen. Zeker is het, dat er
in de laatste twaalf jaren eenige duizenden in Nederland eell'
en a~der uit Vondel hebben gelezen, die, hadden ze eene
halve eeuw vroeger geleefd, onbekend waren gebleven met de
schoonheden, die de gedichten van den Agrippijnschen Zwaan
bevatten. Onhandige vereerders, die eischten, dat men in
Vondel alles bewonderen zou, die wilden volhouden, dat zijne
half naar klassieke modellen gedichte toonee lstukken ook
volmaakt voor onzen tijd pasten, hebben zeker aan Vondel's
waardeering geschaad en terecht wantrouwen opgewekt; maar
oneindig warmer vereering d3.n voor twaalf jaar merkbaar
was, bleek uit de volkomen instemming, waarmede te Kampen op net congres het voorstel wer,d ontvangen, den 2005te "
gedenkdag' van Vondel's sterven te herdenken.
De commissie constitueerde zich, maar - was het op
Vrijdag den 18 Oct. '67 mogelijk geweest om 9 1/2 in de
Nieuwe Kerk bij Vondels graf saamtekomen en van daar den
optocht te beginnen, ditmaal yond het rechtgeloovig kerk·
bestuur het wenschelijk, elke vereering van den vijand der
heilige Dordsche synode, den geeselaar der schijnheiligheid,
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den ontmaskeraar der huichelarij, ten strengsten tegen te gaan.
Op 't graf des grooten overledenen een krans te leggen, ach tten
de heilige mannen ontheiliging van den tempel en dat te
meer, dewijl ook Roomsch-Katholieken aan de hulde deel
hadden. Dat de commissie Roomsch-Katholieken, Isra~lieten,
orthodoxe en liberale Protestanten en zelfs ongelo6vigen onder
hare leden telde, was denkelijk niet in hun duister verblijf
bekend geworden. Met wijziging van het oorspronkelijk plan
werd nu besloten een bronzen krans te hechten aan Vondel's
standbeeld.
De plechtige herdenking van het 2 e eeuwfeest nft Vondel's
sterfdag, die zich aan de hulde voegde, nam een aanvang
op den 4" Februari met een concert in het Park door de
Liedertafel Oefening baart kunst met het volgende
programma:
I. Ouverture Gijsbrecht van Amstel.. van Verhulst.
3. Vondelhymne, woordl'!n van Dr.
Schaepman. . . . . . . . . . . . . . . .. muzo van Nicolai.
4. Kwintet op het Slot te Muiden,
Heinze.
woorden van Alb. Thym..... "
"
5. Oranje-Meilied van VONDEL,
Collin.
gewijzigd door Alb. 7 hiJm. .. "

"

2

e

Dee!.

Ouverture Lucifer.. . . . . . . . .. muzo van S. de Lange 'Jr.
2. Vondel-Cantate van HofdiJk..
"
"R. Hoi.
Tusschen de nummers I en 3 sprak prof. Schaepman eene
der schoonste redenen uit, tot dusverre door den bezielden
dichter uitgesproken (thans algemeen verkrijgbaar gesteld);
daarin teekende hij Vondel met al den gloed des dichters,
in al zijn dichterlijke grootheid en macht, in al zijn rijkdo:n
aan gedachten en oorspronkelijkheid in taal en vinding.
Neen, 't is niet waar, dat
I.

Een blik van Lodewijk Corneilles riep in 't leven ;

maal hier gevoelden we, dat een groote dichterlijke geest ons
ophief tot den dichter, een deel van zijn vuur in ons overgoot. la, hier moet in menig gemoed een snaar zijn aan-
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geraakt, die voortaan trillen zal bij elk volgend dichterwoord;
hier moet zeker wel een enkele fluisterend hebben getuigd:
,.,Goddank, ook ik ben dichter!" In de taal van Vondel zelJ
leerde hij ons Vondel vereeren en liefhebben en ten slotte
groepeerde hij om den Vorst onzer poeten, de groote geesten;
die van ons zijn heengegaan en die allen gloeiden van bewondering voor den eenigen Von del of die Vondel zelf naar eisch
had gewaardeerd.
"Rondom hem schaart zich een hofstoet uit alles wat er
groots en heerlijks was, in die dagen gevormd. Daar verdringen zich de prinsen van Oranje en Oldenbarneveld, de
aartshertogen en Tesselschade, Christina van Zweden en Ridder Huyghens, Maria de Medicis en Maria Stuart; daar
wemelen in bonte groepen dooreen de vlootvoogden en burgemeesteren, de rechtsgeleerden in wijden tabbaard, de schilclers in 't met verw beklad fluweel, de schouten en de priesters, de schilders en de poeeten: Antonides, Vollenhove,
Oudaen, Van Hoogstraten, Brandt en zoovelen, en aan aller
hoofd de Drost van Muyden, de ridder Hooft· Want alle
veten zijn vergeten, het geldt hier de huldiging van het genie.
Niet aIleen tijdgenooten verdringen zich hier, maar ook teIgen van later eeuw, zonen van jongere geslachten, die zich
aansluiten bij de mannen van ouder dagen, want van Maerlant tot Coornhert komen allen hem huldigen, die de taalder
Nederlanden volschapen heeft. Een grootsche verschijning
. staat in aller midden, de grootste zoon van den ongelijkbaren vader: WILLEM BILDERDIJK. Ook bekende gestalten ontmoet onze blik: wij groeten den man met dat fijne geestige gelaat, met de wuivende grijze lokken en den jeugdigen glintlach
om den mond en om de oogen, - wij groeten U, JACOB
VAN LENNEP, die aan Vondel een eerzuil hebt gesticht,
onvergankelijker dan het stanbeeld van metaal; wij begroeten DA COSTA, die met cen snaar van Vondels koningsharp zijn heldenlier heeft bespannen, wij begroeten POTGIETER,
die op de Iuite van Hooft hem heeft toegezongen ais den
" . , .. , ... meester van de lier
Onovertroffen wie ook v66r of

na

hem 't waren".

Zij allen omgeven Von del met kinderlijken eerbied en liefde-
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volle geestdrift, zij allen brengen hem de hulde def onsterfelijkheid;" (.)
Inderdaad beschamende woorden voor hen, die hun onbekendbeid met Vondels werken en hun daaruit voorvloeiend
gebrek san waardeering zoeken te bemantelen met de beweering
,.Von del is niet populair en zal het nooit worden." Deze
groote mannen achten 't een bewijs van verstand, dat ze
Von del niet vereeren, Vondel, die door Hooft en Huyghens,
door Bilderdijk en Dacosta, door van Lennep en Potgieter
als om strijd werd vereerd en die zijn warms ten bewonderaar
vindt in den geniaalsten der thans levende N ederlandsthe
dichters: S ch aepm an.
Populair in den zin, waarin straatdeuntjes dat zijn, wordt
Vondel zeker nooit Diamanten van bet belderste water worden niet in de ecrste plaats door 't gepeupel naar eisr.h gewaardeerd.
Slechts in de pauze was het den lettervrienden en vereerders van Vondel mogelijk elkander even te zien en te
spreken. Ze waren saamgekomen uit Antwerpen en Maastricht,
uit Zeeland en Groningen, ja uit alIe deelen van de Nederlanden, Langer en rustiger spraken ze elkaar den Sen Febr.
den grooten dag der hulde aan Vondel. Des avonds te voren
was de Minister "an Binnenlandsche Zaken aangekomen en
ten I I uur werd hij afgehaald om naar bet Societeitl:!locaal
"de Hereeniging" te gaan, waar men samenkwam om in
optocht te trekken naar bet standbeeld in bet Vondelspark,
waar het omhulsel vallen zou, dat den krans bedekte, aan
's dichters nagedachtenis gewijd. De burgemeester der hoofdstadt de wethouder van onderwijs, atgevaardigden van ver·
8chillende genootscbappen bevonden zich daar, de ruime zaal
was nauwelijks in staat de menigte te bevatten. De universiteit te Leuven was er vertegenwoordigd door Dr. J. W.
B,-ouwcrs; van de vereerders uit Keulen bad Mevr. Lina
Sclzneide,- de reis bier heen ondernomen.
Eell bezield woord door HofdiJk t een geestvol Duitsch
gedicht door Lina Scltneider, een rede door Abt Brouwers,
(.) VONDEL. Gedachlenisrede door Dr. H.
Beyers) hI. 24 en 25.

J.

A. M. Sclzaepman. (Ulr.

LM

kortere of langere redenen van afgevaardigden van genootschappen of rederijkerskamers werden uitgesproken en met
tal van kransen werd het beeld versierd. In de zaal der
"Hereeniging" teruggekeerd, hoorden we een gedicht van
De Geyter door luff. de Groot en een gedicht van Mevr.
Schneider door haar zelve voordragen. Daarop volgde de
teekening der oorkonde door de aanwezigen, en toen begaf
men zich naar de kleine zaal van Arti et Amicitz"ae waar de
tentoonstelling geopend was van voorwerpen betrekkelijk
Vondel en zijn historie. Wat we hier te aanschouwen kregen
was inderdaad eenig. Hoeveel kostbare bladen, heilig door
de herinnering aan den man, die ze schree£, hoeveel zeldzame drukken en platen; welk een verzameling portretten
en beelden van Von del, kortom 't was kostbaar schoon en rijk.
Maar eenig was ook de miskenning aan Mr. Jacob van
Lennep ten deel gevallen. WeI was er de lijkkrans op 18 Oct.
'67 op Vondels graf gelegd, weI prijkten er de portretten
van hen, die Vondel had bezongen;. maar geen buste of portret
was °er van Van Lennep, die eene eerste krachtige poging
deed om Vondel uit de vergetelheid, waarin hij verzonken was,
terug te trekken; ja, wat het middelpunt der tentoonstelling
had moeten zijn, Van Lenneps uitgave van Vondel's werken,
was gebannen naar een hoekje van de zaal, dat men licht
over het hoofd zag.
De beschrijving en beoordeeling van een belangrijk deel
der feestviering: de voorstelling van de Leellwendalers, de
voordracht van Binger's Hulde en van Thijm's gelegenheidsstuk in den Stadsschouwburg, moet ik aan den kroniekschrijver van "Het Tooneel in de Hoofdstad" overlaten. Hij
zal zeker niet nalaten op het vele, inderdaad verrassend
schoone van dezen allerinteressantsten avond te wijzen, die
voor velen Vondel in een geheel nieuw licht stelde.
Ik spoed mij tot de vel1nelding van het slot der feestviering, dat gevormd werd door een maaltijd in het AmstelH()tel, alwaar gezelligheid een minder goed diner ruimschoots
vergoedde en waar men nogmaals Vondel's verdienste herdacht. Daar waren ook de Burgemeester van de hoofdstad
en de Wethouder de Koning als officieele personen. Hulde
werd gebracht aan v. Lennep, die Von del's werken uitgaf;
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aan Alb. Thijm, die de geestige "Portretten" schreef; aan
Collinet, die de beelden aan Von del' s standbeeld vormde,
aan prof. De Vries, (tegenwoordig), die de taal door Vondel
gevormd. wetenschappelijk schikt en zorgvuldig onderzoekt;
aan Schaepman, die Vondel zoo welsprekend bezong; aan
enkele leden der Commissie, ook aan Mevr. Lina Schneider
die grootendeels voor eigen rekening een steen in Vondels
geboortehuis liet plaatsen, die tot waardeering voor Vondel in
Keulen opwekte, daarin gesteund door Dr. Ennen. De Burgemeester van Keulen zou gekomen zijn; hij liet zich bij het
diner verontschuldigen en zond een krans voor Vondel. Later
werd op 't initiatief van Mw. Sch1zeider een Vondelsfeest te
Keulen gehouden.
En hiermede zijn we aan 't einde onzer beschouwingen.
Mogen de Vondelsfeesten uitwerken, dat aan den grootsten
onzer dichteren al weder iets meer geworde van de waardeering, die hem toekomt. Shakespeare was gedurende langen
tijd zoo goed als gestorven thans vergoodt men hem.
Om andere redenen en met Nederlandsche kalmte, moge
Vondel gelezen en geschat worden. Ais men. van nu aan
ophoudt, hem te .miskennen, hebben we reeds zeer veel
gewonnen.
T. H. DK BEER.

NE JUPITER QUIDEM OMNIBUS.
(ANTWOORD OP HET ARTIKEL VAN DEN HR. WVBRANDS.)

Misschien zuBen vele lezers van .Het Nederland!en Tooneer' zicb
verwonderen dat ik de pen opneem. naar aanleiding van bet uitvoerige
artikel d~t de heer C. N. Wybrands, in het voorlaatste Dommer
van dit tijdscbrift, gewijd heef! aan den door mij bewerkten Catalogus
der tooneelstukken van de Maatschapplj der Nederlandsche Letterkunde.
De heer Wybrands zwaait mij toch niet aIleen grooten lof toe voor
die bewerking, maar erkent ook dat het samenstellen van een de'gelijken Catalogus niet het werk is van den eerste den beste en dat er
vde moeieliJkheden aan verbonden zijn. Hij zou sommige dingen weI
anders gewenscht hebben, maar wie kan. vooral met zulk een werk,
het iede'een in alles naar den zin maken? Ik kan dus niet anders
dan hem ten goede houden. ik heb zeUs reden om hem dankbaar te
zijn .. dat hij mij op fouten opmerkzaam maakt". vooral wanneer hij te
kennen geeft dat zijne bedoeling .allerminst is te vitten of spijkers op
laag water te zoeken".
lJat echter de heer W y bra n d s niet altijd aan zijn voornemen getrouw is gebleven, wi! ik bier door eenige voorbeelden staven. Welk
bibliograaf toch zal. om den wil van 'Vier boeken, tooneelspelen voor
kinaert:n inhoudende. het getal afdeelingen in een Catalog-us met drie
vermeerderen? En toch had ik dit, volgens de meening van den heer
Wybran.ds, moeten doen! tach had ik, om eeoe aanmerking te ootgaan, die werken afzonderlijk moeten plaatsen, en dus maken: eeoe
afd. VerzQ1I'Ielml[tn (vall stukken van versehitlende schrijver!). eene
afd. Verzamelmgen van stukken van afzonderlijk~ sehrijvers en eeoe
derde: Ajzo"der'ij~e stukken, (alles voor kinaeren). - Welk bibliograaf zal, op dezelfde wijze. am den wi! van vier verzamelingen, middelnederlandsche tooneelstukken bevattende, het getal zijner afdeelingen
met twee vermeerderen: Veraamelinl[en en A/zonder/ijke slukken.' Ik
pl.atste de vier hier bedoelde werken aan het begin der Rederijkersspelen. maar om te laten uitkomen dat ik zeer goed gevoelde dat er
onderscheid bestaat tusschen Middelnede,landsche- en RedenJkersspelen, nam ik de voorzorg de beide soorten van spelen. die tach eene
zeer nauwe verwantschap hebben. door een streepje te scheiden. Van "vetkeerd zien" en van Donrecht. gepleegd tegen de geschiedenis
van ons tooneel" kan dus g en sprdke zijn - Om dezelfde reden
zal dan ook weI niemand met den heer W y bra n d s verlangen dat ik,
om den wil van cen boek: Het Nettel'Iandsclt Toontel. enz., eeoe afzonderlijke afd. verzammngen had gemaakt en dit te minder, omdat
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toch in het genoemde werk de critiek hoofdzaak is. Hoe de heer
Wybrands tegenover deze aanmerkingen de woorden kon stellen:
,.de heer Arnold maakte voor de levens[beschrijvingen] van tooneelspelers eene afzonderlijke rubriek. Of het noodig was, belwijfel ik",
begrijp ik niet goed, want waar zou ik dan de achtentwintig stukken,
waaruit die rubriek bestaat, hebben moeten plaatsen?
Verder weet elk bibliograaf dat Ilij een boek slechts op eene enkele
plaats mag zetten, en dat hij derhalve die plaats heeft te kiezen waarop
men het boek het eerst zal zoeken. En waar zal men nu critieken van
tooneelstukken, of van uitvoeringen daarvan eerder zoeken en ook gemakkelijker vinden, dan bij die stukken zelve? Zal niet een ieder het
werk van HALMAEL: Gesehiedenis, enz., het eerst bij de afdeeling Geseniedenis, en omgekeerd SrIlL'S Leven 'Uan Punt niet het eerst bij
Levens - of wil de heer Wybrands liever: Levensbeschrijvingen (I)_
van toonee)spelers zoeken? Het eerstgenoemde werk toch behoort, ook
volgens den titel, ontege:lZeggelijk tot Gt'schzedenis en bevat, o. a.
slechts eenige berichten betreffende tooneelspelers, en wei inzonderheid
met betrekking tot de gesch,edenis der kunst, welke berichten, hoewel
ook op het leven van tooneelspelers betrekking hebbende, dus volstrekt
geene eigenlijke biograpbieen daarstellen, terwijl daarentegen bet tweede
der genoemde werken, vo)gens den titel. volgens den inhoud en volgens den bundel waaruit het werd getrokken, eene volledige levensbeschrijving is.
Ren vakgeleerde moge de eischen die hij aan een Cat'dogus stelt,
vooral ten aanzien van zijn yak van studie, wat hooger stdlen, de
samensteller van een Catalogus moet ook rekening houden met het
gemak van op dit punt minder ontwikke!de gebruikers van zijn werk,
en aangezien nu niet ieder gebruiker van dezen Catalogus, even als
de heer Wybrands juist zal weten, in welk jaar degenootschappen:
Amicitia, Ars superat fortunam en een aantal anderen werden <?pgericht, handelt de bibliograaf practisch, wallneer hij de werken van
tooneel- of andere kunitgenootsehappen, waarvan het meerendeel tamelijk onuekend is, in alpnabetische orde plaatst.
Verder is, om wetenschappelijk en tevens practisch te zijn, in de
eerste plaats consequentle noodzakelijk, en dus behoort b. v. COSTER'S
Duttsene Aeal1emie, een pamphlet in den vorm van een tooneelstuk,
onder de Tooneelstukken te huis, even als alle historische- en pol,tleke
pamphletten in dramatischen vorm geschreven hetwelk eigenlijk ook
geen tooneelstukken zijn.
Nog moet ik den heer Wybrands in bedenking geven: 10. Of het
afkeuring verdient het woord Ilussaa,., (afgeleld van het fransche: hussard of houssard) te gebruiken, wanneer de officieele naam van die
afdeeling van ons leger aldus klinkt? 20. Of de woorden: Kunst~e
no' tsektlppen en T01tUebllinnmde geselreJtappen beter zijn dan het woord
Tooneel~eselrekappen, wanneer men bedoelt een gelelschap, waarin door
eenige liefhebbers tooneelstukken worden gemaakt of uitgevoerd? &en
muziekgezelschap is toch immers ook een Kunstl[e"OolS,Jtap.~ En kan
niet elk dameskransje een 1 noneelminnend ges'isekap zijn? honderd
tegen een toch dat de leden daarvan gaarne eene tooneelvoorstelling
biJwonen I 30. of het geene onvergeeflijke fout van mij zou zijn geweest, indien ik naar zijnen wensch had gehandeld. ten opzichte van
de plaatsing van den naam van Adam Carelsz. van Germez of van
(I) VOlgCDs het WoordeDboek van
blS. 529. reg. I8 eD '9 v. o.

J.

H. VAN DALa zijn de beide woorden gced. Zic t. a. p'
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Zjermes op het woord Ada"" 's mans v66rnaam, even als dit door den
heer Hilman werd gedaan. en dit weI nadat ik zelf dien heer op die
fout had gewezen? Ik wit er niet met den heer Wy bra n d s over
twisten, of men dien naam op Care/rHo of op Germell of Zj4rmell moet
moet plaatsen, maar er sleehts op wijzen, dat Theodorus Janssonius ab
Almeloveen steeds op Almeloveen, lJilek kembrandtz van Nierop op
l'vterop en dat ook Adam Carelsz. van Germez of van Zjermez in at
onze biograpnische bandboeken: (VAN DER AA, WITSEN G&rSBEEK,
HUBERTS. ELBERTS, enz.) op Germeg of Zjer",ell te vinden is, en ik
dus niet vermetel handelde toen ik ostoutweg" ... hun voorbeeld volgde.
Lof voor mijn werk zoek ik niet. maar indien men met inspanning van
aIle kraebten iets degelijks meent tot stand te hebben gebraeht, gevoelt men de onbillijkheid, tegenover een publlek dat de zaak niet in
aUe kleinigheden onderzoekt, te worden voorgesteld als iemilnd die
dezelfde fouten maakt die bij in een ander gispt. Uit werk is geheel
van b,bliographisehen aard, even als dat van den beer Hilman; ik
bad dus reeht aan bet laatste, uit bet oogpunt van bibliographie sommige eisehen te stellen. en te zeggen dat ik bet jammer yond dat de
beer Hilman niet de hulp van een bibliograaf bad ingeroepen. Wat
zegt nu de heer Wybrands? Dat men geneigdzouzijnmiinewoorden
om te keeren en bet te bejammeren dat ik geen man van bet vak heb
geraadpleegd. Vail welk vak? Had ik een tooneelist moeten raadplegen? Of een beoefeRaar van de gesehiedenis van het looneel, als
de heer Wybrands? Mijns inziens beelt hij niet bewezen door zijne
aanmerkingen dat deze de gesehiktste persGnen zijn om een bibliographhehen arbeld uittevoeren of ook zells maar te beoordeelen.
Dm Haag, 26 Jan. 1879.

TH.

J.

I. ARNOLD.

REPLIEK VAN DEN HR. WYBRANDS.

Waarde Redacteur!
Bartelijk dank voor de vriendelijkbeid, waarmede ge mij in de gelegenheld stelt van des heeren Arnold's stukje kennis te nemen nog
v66r dat het afgedrukt wordt. Meet de maat uwer goedheid vol en
plaat.s ook nog dezen brief. - Allereerst een paar opmerkingeu over A.
s verdediging. vooral waar hij mintier juist mijne bedoeHng weergeeft.
- lk heb .nooit g~wi1d, dat de toolleelstukken voor kinderen weer in
verschillende afdeelingen werden gesplitst (zooals A 't voorstelt), maar
dat ze bij elkaar onder sen afzonderhJk hoofd waren gebracht. of. nog
liever, dat ze in 't geheel niet in dit deel van den Catalogus waren
opgenomen, maar in het nog in bewerking zijnde tweede deel, bij de
overige kinderboeken. - HUllaa,. of "UIsoa,.. 't Geldt bier niet
r;lc vraag hoe een ander, bijv. onze regeering, het Nederlandsch spelt
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(slechter autoriteit toch is moeielijk aan te halen!) maar of de hr. Arnold
trouw bleef van 't door hem zelven uitgespi:oken beginsel om , de
nieuwe spelling" te volgen. - AdamKarelsz. van Germez. lk beb niet
gezegd, dat men dezen aneen op Adam behoort te plaatsen en Diet
op Germez en op Zjermez, maar: in de eerste plaats op Adam; te
meer was dit noodig daar hij zich zelven meerm,alen aileen Adam
Carelsz. noemde, en ook door anderen zoo ge oemd werd. - Gemakshalve mocht A. misschien d.Jen gelijk hij deed met het Middel-ned.
tooneel, maar in begmsel, had dp, bibliograaf onrecht, zelfs al had
hij maar een Dommer te catalogiseeren gehad van die soort. Dan
had echter zijn titel noodzakelijk moeten luiden: Middeltlederlanasdt
T()()neel en Rederijker.~. Overigens blijf ik ontkennen. dat ,die soorten
een zeer nauwe verwautscbap hebben". Door het niet raadplegen van
een .man van 't vak" becft de bibliograaf hier dus (natuurlljk niet
opzettelijk, maar omdat hij niet beter wist) verkeerd gedaan eft een
onrecllt gepleegd tegen de geschiedenis van ons Tooneel.
Ook de overige door mij gemaakte bedenkingen blijt ik baDdhaven
tegenover A. 's schijnschoone weerleggingen. lk mag echter van 't
geduld Uwer lezers niet meer vorderen. lk blijf ze handhaven, al tracht
de heer A. ook een raadselachtig onderscbeid te maken tusscheR de
eischen voor een catalogus over een bepaald yak, gesteld door eeR
vakgeleerde en door een leek. Ook zou Ik willen vragen: Voor wie
is de cataJogus van de MAATSCHAPPI] VAN LXTTERKUNl>E eigenlijk
bestemd? Zou dat niet hoofdzakehJk zijn voor hen, die in mindere
of meerdere mate hun werk maken van de Nederl. taal- en letterkunde
en geschiedenis?
Ten slotte reikt de lieer Arnold mij en aile andere .vakgeleerden",
gelijk hij ons noemt, een certificaat van onbevoegaheid uit om te
oordeelen over een catalogus betreffende het vak hunner studie. Dit
is inderdaad vermakelijk! Verbeeld u een zeeman, die niet mag
oordeelen of het schip waarmede hij moet varen, goed is gebouwd. een
bewoner, die tegen den bouwmeester niet mag klagen, dat de deuren
van zijn huis naar de verkeerde zijde openen. of dat de ramen tochten,
of dat in de keuken de schoorsteen is ,vergeten! Alles op strafl'e van
beschuldigd te worden... mee te willen spreken Over zaken, waarover
hij niet bevoegd is te oordeelen!
Aileen een bibliograaf (versta wei, een bibliograaf van beroepl
mag oordeelen over een catalog us, al is die bibliograaf ook niet bijzonder op de hoogte van 't yak, waarover hij een catalogus maakt.
Waarlijk. tot nog toe had ik gemeend. dat een g()ed blbliograaf zij het
ook met doorkundig, toch weI ell&igssins op de hoogte dient te zijn
van 't Yak, waarover hij schrijft. En ik zal dat blijven gelooven ondanks
de opvatting van den bibliograaf Arnold.
Met vriendschappelijken groet,
EDAM, Februari 1879.

Uw

C. N. W.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

- Als schrijver j van de door de Jury in den Rotterdamschen prijskamp eervol vermelde tooneelstukken hebben zich bekend gemaakt,
de heeren: G. J. K 0 I if, te 's Gravenhage, schrijver van het tooneelspet
en H. G. Roo d h u ij zen, tc Amsterdam, schrijver en van het bliisltl en
van het drama: Rebecca.
- Behalve de in de vorige aflevering genoemde leerlingen der tooneelschool, is ook Com. Schulze v~~r het volgend speeljaar aan het »Het
Ned. Tooneel" verbonden.
- Onze tooneelbesturen beramen grootsche plannen. De Rotterdamsche Schouwburgvereeniging zal in den loop van het seizoen Ollullo
opvoeren. "Het Nederlandsch Tooneel" heeft - naar wij vememen
het voomemen S chi 11 e r 's Jungfrau von Orleans in de venaling van
Kinker ten tooneele te brengen.
Den 19dcn Februari in den Amsterdamschen Stadsschouwburg opvoering
van »Een Amsterdamsche Jongen" van V. Lennep met Corn. Schulze
in de titelrol. Tot bijwoning van deze voorstelling zijn aIle leeraren en
leerlingen van het Amsterdamsch Gymnasium uitgenoodigd - eene uitnoodiging die voor het 2 C eeuwfeest van deze instelling bestemd was,
maar toen, om bijzondere omstandigheden, moest worden uitgesteld.

TOO NEELKR ON IJ£K.
ROTTERDAM.
Februari 1879.
De maand Januari was niet gelukkig voor ons tooneel. Ter eere
van de Nieuwjaarsweek werden, behalve het eerwaardig oude blij.
spel: lJe Bruiloft van Kloria en Rooaje, twee grappige spektakelstukken opgevoerd, die voor het meer ontwikkelde deel van het
publiek weinig aantrekkelijks hadden en uit een dramatisch oogpunt
geen stof voor bespreking aanbieden. Tegen het einde van de
maand verscheen De Seraf eener VroulD op het affiche. Deze vertaling van "Le Supplice d'une femme" van Ern i led e G ira r din
en Durn as fi Is vond bij kritiek en publiek een slecht onthaal.
De keuze was ook niet gelukk ig te noemen. Men wil hier niet
telkens Fransche overspeldrama's zien en "de Straf eener vrouw" is
een der pijnlijkste van dat soort. De toestand van Mathilde, die,
hetzij ze eens voor den hartstocht van Alvarez bezweken is of
haar plicht is bIijven schenden, in ieder geval zeven jaar lang
haar man bedrogen heeft, door haar miss tap te verbergen, en het
kind van Alvarez als het zijne te doen voorkomen, kan geen waar
medegevoel opwekken, te minder daar haar echtgenoot een edel,
liefhebbend man is en haar minnaar een schavuit. Hiervan afgezien komen er echter in het stuk zulke schoone tooneelen voor
en werden zij zoo goed gespeeld, dat het slechte bezoek te betreuren is. Er wordt hier over het algemeen te uitsluitend op
den inhoud der stukken gelet; verneemt men dat deze niet mooi
is dan kan de lof toegebracht aan schoone dramatiseering en
treffend spel de bezoekers niet lokktn. Daarbij komt dat het Rotterdamsch publiek zeer moeielijk is in het goedkeuren van stukken :
zijn ze van sterke handeling ontbloot dan worden ze als vervelend,
zijn ze uit de Fransche school licht als onzedelijk afgekeurd. Bij
II
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de laatste roept men om schildering van Hollandsche zeden, bij
de eerste roept men om Fransche techniek. Zeer we nige stukken
voldo~n aan die eischen, en hoezeer men nu ook moge wenschen
dat wij langzamerhand een tooneelrepertoire, dat daaraan beantwoordt, zullen verkrijgen, zoo is het zeker de weg niet voorloopig
uit den schouwburg te blijven bij stukken die in sommige opzichten
te kort schieten en daardoor de ondememing in gevaar te brengen.
Wie "De Straf eener Vrouw" niet gingen zien, hebben zich o. a.
beroofd van het genot eener ontwikkeling, waarbij met verrassende snelheid eene groote scene tusschen Mathilde en Alvarez
wordt voorbereid. Dit tooneel, door Mej. Beersmans en den Heer
J. Haspels gespeeld, was aangrijpend, maar stond toch achter bij
het andere tusschen haar en den Heer D. Haspels in het derde
bedrijf. Welk een angst en radeloosheid op 1 aar verbleekt gelaat
en in haar starende oogen als zij, strijdensmoede, haar echtgenoot
den brief overhandigt, die haar schuld aan het licht brengen zal t
Ook het laatste tooneel, waarin Dumont het kind beslissen laat of
zij bij haar rijke moeder of bij baar armen vader blijven wil,
maakte indruk; de jongejufvrouw van Offel speelde onbeschroomd en
levendig voor bet kleine meisje. Ais nastukje diende eerst "De
Gevolgen van een leugen," dat steeds blijft vermaken, later een
blijspel: Sim30n & Co., vrij naar het Engelsch door Dirk van der
L'nden. De inhoud komt neer op het ongeluk van een braven
man, die altijd bescbuldigd wordt van het kwaad, dat zijn vriend
en compagnon uitvoert. Geholpen door het goede spel van de
Heeren Faassen en van Zuijlen, die de hoofdrollen vervulden, en
door de 10k ale kleur, die er aan gegeven was, wekte het zeer de
lachlust op. Er moge niets in zitten, .,le bon rire gaulois" heeft
ook zijn rechten.
Dinsdag I I dezer gaf de heer D. Haspels zijn benefiet met. De
lceerzi}rJe "an de Groote Wereld", eene vertaling van "Le Demi
Monde" van Dum a s. Men zou soms wenschen, dat het mogelijk
ware tooneelstukken te schrijven zonder titel; in dit geval weerhoudt waarschijnlijk het woord "Demi Monde" ten onrechte verschillende families hetstuk te gaan zien, en heeft de Hollandsche
titel een slechten dunk van de vertaling opgewekt. De keerzijde
toch maakt deel uit van een voorwerp, en de kringen waarin
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Dumas ons binnenleidt behooren in waarheid niet tot de groote
wereld; men zou ze beter door "Groote Wereld in schijn" of "Verdachte kringen" kenschetsen. De vertaling is overigens vloeiend
en los. De geest van het origineel bleef niet overal bewaard, maar
eene vertaling van "vous etes d'une jolie force", door "hoor eens,
je bent er eentje," getuigt van talent. Roewel het stuk, dat de
beniflciant koos, of dat door de directie voor dien avond gekozen
werd, lang niet nieuw is, ook hier niet, en bepaald Fransche toestanden behandelt, bevat het zulke schoone tooneelen en dialogen,
zulk een overvloed van geest, dat de keus niet te betreuren is,
vooral daar het in Olivier de Jalin eene rol opleverde als het ware
voor den heer Raspels gescbreven. Zoo het stuk niet algemeen
boeide, op zijn spel werd geen aanmerking gehoord; zijn zeggings·
kracht kwam o. a. zeer uit in het tooneel waarin hij door beurtelings met de verschillende dames, in wier gezelschap hij is, te
spreken, aan de Nanjac toont dat er iets onzuivers is in die
atmospheer. Meer nog dan Olivier is de baronnes Suzanna d'Ange
hoofdpersoon: de volleerde coquette, die met al de hulpmiddelen,
die schoonheid, geest en een ruim geweten aanbieden, een plaats
tracht te veroveren in de groote wereld, waar baar verleden haar
buiten te sluiten schijnt. Zoo ooit een rol voor mevr. de Vries
geschikt was, zoo schijnt het deze, maar sedert haar engagement
te Amsterdam verschijnt ze bijna niet meer op de pI ank en. Er
zijn menschen die zich voor de koude op straat voorbereiden door
in een half koude kamer te gaan zitten; zoo schijnt de directie ODS
ook te willen harden tegen het vertrek van mevr. de Vries. Ret
publiek vergeet haar echter niet, en van aIle zijden hoorde men
de opmerking, dat hoe verdienstelijk mej. BeersmaDs de rol ook
vervulde, zij niet met haar aanleg maar met die van mevr. de
Vries, die haar vroeger speelde, strookt. Ret spel van mej. Beersmans is te emstig, te bewogen, te zwaar voor eene gevoellooze,
verleidelijke vrouw; het sterke teekenen van haar gelaat, dat aan
hartstochtelijke rollen zooveel kracht bijzet, verstoort de schoonheid
van de trekken der vrouw, die door haar uiterlijk betooveren moet.
Met de midde1en, die zij bezit, heeft zij echter gewoekerd; groote
studie sprak uit de tallooze schakeeringen van gelaatsuitdrukking
en stem, die telkens, naar de tekst vorderde, week en sleepend
of hard en kortafgebroken klonk. Zoo ze in de eerste bedrijven
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niet voldeed aan het beeld dat men zich van de barones vormt,
naarmate de handeling steeg kon haar talent meer tot zijn recht
komen en bij den strijd om den brief zich met kracht openbaren.
Haar medespeler in dat tooneeI: de Nanjac, werd door den heer
J. Haspels weergegeven, en ook deze bezetting was niet gelukkig.
De Nanjac is een officier met weinig wereldkennis, enthousiast,
licht meegesltept. goedgeloovig en openhartig. Hoe kon men eene
bevredigende vertolking verwachten van hem, die in marque rollen
uitmuntend, maar wiens kring beperkt is. Zijn sombere blik,
sarkastisch snerpende stem, gepaard aan zekere gewoonten, die het
spelen van valsche rollen geeft. waren oorzaak dat de figuur van
de Nanjac niet aan de voorstelling van den toeschouwer beantwoordde. Buitendien scheen hem studie van het stuk, althans van
den Franschen tekst, te ontbreken. Ten bewijze zijn spel in het
3r bedrijf, 56 tooneel. Raymund deelt Olivier mede, dat hij voornemens is mad. d'Ange te huwen. Olivier ziet verwonderd op,
raadt hem aan dit huwelijk uit te stellen en tracht hem met halve
woorden duidelijk te maken, dat zijn geliefde niet tot de vrouwen
behoort die men trouwt. Raymund heeft aan die halve woorden
niet genoeg en doet zich v~~r alsof hij de zaak van de grappige
zijde opvat en om zijn eigen vergissing lacht, ten einde Olivier
meer te laten uitkomen, en hem te doen bekennen, dat hij zelf de
minnaar der barones geweest is. AIleen door den schijn van onverschilligheid en luchthartigheid aan te nemen, kon hij verwachten
daarin te slagen. De Heer Haspels echter viel na een oogenblik van gedwongen lachen op een stoel ne~r, met het geIaat op
den arm steunend; in zijn: "Ik bern in die vrouw niet meer," klonk
als de doodsklok van een liefde, na bitteren strijd overwonnen.
Later in I et gesprek, wanneer Raymond zegt: "II est peut-etre
un peu tard pour invoquer ces maximes-Ia," heeft het origineel de
aanwijzing "devenant grave." Haspe\s werd daarbij niet ernstig
maar boos, en kon ook moeielijk emstig worden, daar hij het
voortdurend geweest was. Wanneer Olivier zegt: "Zweer dat gij
dit zoudt doen" antwoordde Haspels: "Ik?" alsof in het Fransch
"lIloi?" stond. Er staat echter "Je ...• (il se tait)". Raymond begint namelijk den eed, maar kan hem niet ten einde brengen.
De heer Chrispijn, die voor Hippolyte Richard speelde, heeft
nog een groot gebrek te overwinnen, namelijk zijn zenuwachtigheid,
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onophoudelijk knoopt hij zijn jas los en vast en verbergt de handen
op de rug of in de broekzakken. Misschien zou een zorgvuJdig
oefenen en van buiten leeren van aIle bewegingen v66r den dag
der opvoering, daartoe veel kunnen doen. en de rest verkregen
worden wanneer hij zich onder het spelen zoo in zijn rol ver_
plaatste, dat hij zich zelf vergat. Mevr. Egener-van Dam was lief
als Marcelle, maar is meest altijd te klagelijk; daardoor klonk
ook de opmerki'lg van Olivier in het derde bedrijf, derde tooneel:
"Je schijnt bizonder vrolijk van morgen," vreemd; van die vrolijkheid had de toeschouwer weinig gemerkt. Mevr. Schoeman-Amelung
gaf het lichtzinnige, babbelachtige van Valentine de Santis aardig
weer j wanneer het echter op uitdrukking van aandoeningen aankomt
als in het gesprek met Hippolyte, dat over haar lot beslist. schiet
zij nog te kort.
Ten slotte eene algemeene opmerking: wij zijn gelukkig den
tijd te boven, dat op het tooneel ieder met »gij" aangesproken werd; nu echter heerscht te Rotterdam, in plaats van stijfheid, losbandigheid. Zonder eenige verklaarbare reden worden
"je" en "u" gebruikt tegenover dezelfde persoon, in hetzelfde
gesprek; heeren spreken oudere dames, die zij bezoeken. met "je"
aan, wanneer dat woord hun op de lippen komt. Dit geschiedt
in het dagelijksche leven niet en behoorde nog minder op het
tooneel te geschieden, dat wei geen stijver maar toch een zuiverder
taal eischt, en waar ook het leelijke onbepaalde "je" in plaats van
"men" niet Oloest gehoord worden.
Met jonge actrices is de Directie niet gelukkig. Mej. van Biene,
die thans te Amsterdam lauweren behaalt, heeft zij in der tijd
laten trekken, de meestgevorderde leerlingen der tooneelschool zijn
elders geengageerd, en Mej. Dupont, in December met handgeklap
en bouquetten ingehaald, is gebleken ongeschikt te zijn en is
weder vertrokken. Het herengagement van Mej. E. van Rijk,
wier kracht ligt in groote naiviteit, geeft ten minste eenige aanvulling in de leemte.
Den 25 sten Februari had de benefice-voorstelling van den Heer
W. van Zuijlen plaats, waarvoor deze het te Antwerpen bekroonde
stuk van den HeeT Faassen: »Anne Mie" gekozen had. Na de
uiteenloopende beoordeelingen, die daaraan bij de opvoering te
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Antwerpen, tijdens het Tooneelcongres waren ten deel gevallen.
was men benieuwd met dit stuk kennis te maken, en de kennismaking overtrof de verwachting, Bij het zeer talrijk opgekomen
publiek van aIle standen yond Anne Mie een warme ontvangst.
die een aantaf opvoeringen waarborgt.
Ret voorspel verplaatst ons te Westkape1le, in 1850, en weI in
de woning van een rijken boer, Dirksen geheeten, een man om
zijn schraapzucht gehaat, die al zijn krachten wijdt aan het
streven zijne dochter Anne Mie een voomaam. dat is in zijn oog
een gelukkig huwelijk, te laten doen. Zij wil echtcr niet trouwen,
dat wil zeggen, zij be mint in stilte een jong ingenieur, die tijdelijk
bij haar inwoont, en heeft reeds tel veel aan die liefde toegegeven.
De hartelijke liefkozingen van haar vader do en haar hart. kloppen van zelfverwijt en angst j zelfverwijt, omdat zij zwak is geweest en haar vader bedriegt; angst omdat zij weet, dat haar
schande openbaar worden moet. Een tooneel van haar met den
ingenieur Reinhof voIgt: hij heeft haar werkelijk lief, wil haar
troewen, maar hij zal daarvoor den tegenstand zijner ouders moeten overwinnen, zijn carriere misschien moeten opofferenj bovendien roept een treurig bericht hem onmiddelijk naar huis. Bij
hun teeder afscheid komt de veder binnen, een vreeselijk tooneel
voIgt. Hij verwijt Reinhof in harde bewoordingen zijn schandelijke pogingen het meisje te verlcidenj deze antwoordt dat hij
haar trouwen wi!. nJa" roept de vader, nje wilt weI zoo goed
zijn mijn dochter te nemen en mijn geld er bij, maar je krijgt
haar nooit."
nIk zal haar trouwen", en dit is voor ieder het beste," roept
Reinhof, maar Anne Mie sluit hem den mond en Dirksen begrijpt
de waarheid nog niet, jaagt den ingenieur weg en blijft met
zijn dochter alleen, nAIs je ooit je verleiden liet, zou ik je vervloeken" schreeuwt hij, en Anne Mie valt op een stoel neer met
de woorden: "Dan ben ik verloren!" Nu vallen Dirk'3en de
schcllen van de oogen, zijn blik verwildert, hij grijpt een mes,
snelt den verleider na - en komt een oogenblik later met starende
oogen :lIs moordenaar terug.
De volgende bedrijven spelen achttien jaren later. Anne Mie
heeft aan een dochtertje het leven geschonken, maar aan haar
vader in de gevangenis moeten beloven, zich voor dit kind altijd
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slechts als zuster van de overleden moeder te doen voorkomen.
Dirksen is half krankzinnig uit de gevangenis ontslagen en woont
nu met dochter en kleindochter onder een anderen naam op een
dorpje in Zuid-Bevenland. Lise, de dochter van Anne Mie, is
tot een lief en schoon meisje opgegroeid en wordt bemind door
een krachtigen braven jongen boer, die niets verIangt dan een lief
meisje van fatsoenlijke familie en onbevlekten naam. Vreeselijk
klinken die woorden Anne Mie in de ooren; door haar schuld
heeft Lise geen van beide! dat huwelijk kan geen plaats hebben;
haar geheim loopt tevens gevaar openbaar re worden; een slechte
kerel, de Nikker biigenaamd, als vrijer van Lise' afgewezen, beeft
dat geheim ontdekt, 'Juist is op het dorp een vreemdeling gekomen, de schijnbaar vermoorde maar later herstelde Reinhof.
Eerst weigert Anne' Mie hem als vader van Lise te erkennen, die
zijne vaderplichten verzuimd heeft, maar zijn smart en vooral de
begeerte haar huwelijk mogelijk te maken door haar een naam
te schenken, bewegen Anne Mie door een huwelijk met Reinhof
het geliefde kind te wettigen. Zoo wordt eindelijk de vloek weg·
genom en, die op haar en haar kind rustte.
De persoon van de Nikker is eene verdere uitwerking van de
hoofdgedachte. Ook hij is het kind van een verleide en verlatene
vrouw, maar terwijl Lise door hefdevolle opvoeding edel ontwikkeld
is. is hij, door de wereld verschopt, de wereld gaan haten en niet
aIleen ongelukkig, maar ook slecht geworden.
De toestanden en ideeen zijn niet nieuw en de kleuren zijn wat
grof; effectbejag is niet te ontkennen; maar er is veel handeling
en frisch leven in bij een eigenaa~dig lokale zedenschildering. Verschillende tooneelen zijn ook dramatisch schoon. Het aanzoek van
den jongen boer bij Anne Mie om de band van Lise is alleraardigst; een gesprek tusschen de twee gelieven over een vensterbank
met bloemen heen is een kleine idylle, en het tooneel waarin Anne
Mie aan Lise ontdekt, dat zij haar mceder is, verwekte eene aandoening, die rondom in balkons en loges de tranen wegpinken
deed. Met talent zijn allerlei bizonderheden van het Zeeuwsche
volksleven in de handeling ingevlochten; de inschrijving voor een
ringrijderij geeft aanleiding tot een zeer aardig dorpstooneel. Aan
decoraties en eostumes was groote zorg besteed; de laatste waren
gedeeltelijk uit Zeeland ontboden. Een andere vraag is, of het
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innerlijk der person en even waar Zeeuwsch was als hun uiterlijk;
ik ten minste kan mij geen achttienjarig boerinnetje denken, die
een uitvoerig oordeel over de plichten van een vader uitspreekt op
de wijze als Lize tegenover Reinhof doet. Het stuk werd zeer goed
gespeeld en daaraan is het zeker te danken, dat het hier meer dan te
Antwerpen voldeed. De hoofdrollen waren in handen van mej.
Beersmans (Anne Mie), mevr. Egener (Lise) en van de heeren
Faassen (Dirksen), J. Haspe!s (de Nikker) en den beneficiant die
den jongen, krachtigen, jovialen boer speelde op de prettige, feflne
wijze, die wij van hem gewoon zijn en een warm onthaal bij het
publiek vond. . Onpassend was het echter, dat het orkest bij zijn
optreden midden in een scene fanfares blies, op wiens order dit
geschiedde weet ik niet; het aantal kransen, die bij zulke gelegenheden door tooneelknechts op het tooneel gegooid of gelegd
wordt, neemt steeds toe, zonder den indruk der ovatie vee! te verhoogen. Hoewel het stuk ons tot I I uur bezig hie!d, volgde nog
een nieuw stukje van Faassen: Broer Jan, een beeld uit het volkseven gelijk de anderen die wij van hem kennen.
Maandag 24 dezer had eene vergadering der Afdeeling van het
Tooneelverbond plaats, die door ruim veertig led~n werd bijgewoond. De voorzitter deelde de geschiedenis mede van het engagement door de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel van
verschillende leerlingen der Tooneelschool, van welke hier zeer
gaarne, vooral na de goed geslaagde voorstelling in JanulTi geseven
een of meerdere aan het Rotterdamsch Tooneel had verbonden
gezien. Uit deze mededeelingen en die van den heer Hannema,
lid der commissie van advies, bleek dat de schuld van dit betreurenswaardige feit niet aan het Hoofdbestuur, noch aan 't Afdeelingsbestuur of aan de Commissien voor de Tooneelschool kan geweten
worden en da t op de eerstvolgende algemeene vergadering voorstellen tot wijziging van het reglement voor de Tooneelschool
zullen worden ingediend, waardoor ontijdige engagementen voor
het vervolg zullen kunnen worden verhinderd. De vergadering
berustte in deze mededeelingen en besprak ver.volgens de plannen tot oprichting van een nieuwen sehouwburg alhier, waarvoor door de tegenwoordige directie, in vereeniging met eene
ngenieursfirma vrijen afstand verzocht wordt van terrein te ver-
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krijgen door demping van de Blaak. Op voorstel van den voorzitter
werd besloten aan den Gemeenteraad, overeenkomstig het verzoek
der adressanten, een schrijven te richten, waarin de Afdeeling deze
plannen ondersteunende, het Gemeentebestuur verzoekt een offer te
brengen in bet belang der kunst, maar tevens waarborgen te verlangen voor eene goede exploitatie. Welk lot deze aanvraag in
den Gemeenteraad te wachten staat, is nog geheel onzeker j een
fraai schouwburggebouw in het middenpunt der stad gelegen, gelijk
de adressanten willen oprichten, zou een groote aanwinst voor onze
stad zijn. De slechte inrichting en ongeschikte ligging van het
tegenwoordige gebouw houdt vele bezoekers terugj gedeeltelijk zou
aan de bezwaren der verwijderde ligging echter nu reeds te gemoet
te komen zijn, wanneer het bespreekbureau in het midden der stad
gevestigd werd.
Een der stukken, waaraan in den prijskamp door de afdeeling
uitgeschreven, de halve prijs is toegekend: ~ln den Acltterhoek"
van H. G. Roodhuijzen, zal binnen kort in studie worden genom en ;
bllitendien wacht ons de Othello. Daar nog verschillende benefieten moeten volgen, en meestal ieder een nieuw stuk medebrengt,
hebben wij nog meer interessante avonden te wachten, waarover
ik in een volgende kroniek hoop te berichten.
Q.

JAARBOEKEN VOOR BET TOONEEL.
Jnhrbnch fiir das Dentsche Theater von Jose P h K ii r s c h n e r.
Enter Jahrgang (Leipzill, Herman Foltz, 1879.)
Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneel-Almanak voor 1879,01lder
redactie van T. H. de Beer.

(Amsterdam, G. Theod Bom.)

Het is jammer dat de Annales du TMiitre van Noel en S t 0 u IIi g
over 1878 nog niet zijn verschenen. Zij zouden met de bovengenoemde werkeneen welkome a lnleiding bieden voor een vergelijking tusschen de wijzen waarop in Frankrijk, Duitschland en ons
land de samenstellers van jaarboeken voor het tooneel hun taak
opvatten.
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Hoeden af intusschen voor K ti r s c h n e r' s JaltrbucR fur das Deutsche TReater! De bewonderenswaardige vIiit. waarvan dit werk getuigt, en de groote nauwkeurigheid waarmede het bewerkt is, verdienen dit blijk van eerbied.
Om een denkbeeld te geven van den rijken inhoud zij vermeld,
dat dit jaarboek in 21 vel bevat: de kroniek van den dag, d. w. z.
eene vermelding der gewichtigste gebeurtenissen, met uitsluiting der
tooneelvoorstellingen, uit het Duitsche tooneelleven van I October '77
tot 30 September '78 j verder een reeks necrologien, onder den
titel "Unsere Todten" j een beschrijving van de gevierde jubiles en
eeuwfeesten; een overzicht van de verschillende genootschappen en
vereenigingen, van de tooneelrechtspleging, van de voomaamste
tooneel- en muziekscholen met de geschiedenis van hare oprichting,
haar program mas en haar personeel j eene mededeeling omtrent de
in 1877/78 plaats gehad hebbende schouwburgbranden j een volledige opgaaf - eenig in haar soort - van de in geheel Duitschland en Oostenrijk nieuw opgevoerde stukken, ten getale van 656,
gedeeltelijk vergezeld van een korte critiek; een opstel "Die Lite-

ratur der Theaters", waarin zoowel de in druk verschenen stukken
als de nieuwe geschriften over het tooneel breedvoerig worden
besproken, terwijl in 16 kolommen de voomaamste opstellen, in
tijdsehriften en dagbladen, worden vermeld.
Dit alles, en nog meer, biedt dit belangrijke werk in meestal
onderhoudenden, slechts hier en daar wat wijdloopigen varm. Het
springt in het oog dat er op die wijs niet aIleen veel wordt gegeven wat voor den tooneelvriend van dadelijk belang is, maar
dat hier vooral ook voor de geschiedenis van het tooneel een
sehat van wetenswaardige bijzonderheden zijn bijeenverzameld, die,
wanneer het den kundigen verzamelaar gegeven wordt zijn werk op
deze wijze voort te zetten, mettertijd een archief zullen vormen van
groote waarde.
De statistiek van de ridderlintjes-oogst zuBen wij echter in volgende jaargangen gaame missen. Dat door 21 vorsten en vorstjes
aan 104 personen, die tot het tooneel in be trekking staan (0. a.
aan een Beleuclttung.~-in 'picient I) "Hausorden", "Verdienstorden" en
hoe die versierselen meer heeten mogen, zijn uitgedeeld, is ons
volmaakt onverschiUig. Doch misschien moet men Duitscher zijn
om zulke dingen naar waarde te schatten.
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Zoo kan wellicht ook aneen een Duitscher een boek samenstellen als dat van Kurschner. En toch zouden wij dit boek den
redacteur van den Noord- en Zuid-Nedel'landschen Tooneelalmanalt ten
voorbeeld willen stellen. Niet opdat hij het voor ons land slaafs
volge - van de merkwaardige gebeurtenissen, de nieuw opgevoerde stukken, de geschriften en belangrijke opstellen over het
tooneel, kan ten onzent mededeeling worden gedaan in minder
regels dan er voor Duitschland bladzijden aan worden gewijd maar opdat hij er zijn voordeel mee doe, en er uit leere, dat een
Tooneelalmanak, wil hij, zooals Redacteur en Uitgevers blijkens
het voorbericht dit wcnschen, een Archie! verdienen te heeten, nog
iets meer behoort te bevatten dan hij thans geeft.
De Tooneelalmanak in zijn tegenwoordigen vorm is half Muzenalmanak of' Rederijkersjaarboekje, half tooneeltijdschrift. lntusschen meen ik dat het boek niets van zijne aantrekkelijkheid,
en derhalve van zijn debiet, zou behoeven te verliezen, wanneer al wat aan de beide eerste soorten herinnert, gedichten van
poeeten als Kreukniet en Blankenaar, voorta m elders een onderkomen zocht, in gezelschap van oudbakken verzen op feestvieringen
en andere heuchelijke gebeurtenissen, als de 2sjarige tooneeldienstviering van Albregt in 1866 en de sluiting van het tooneelseizoen te Utrecht in .... 1858. Zelfs verhandelingen als die over
Goethe's Faust, bijdragen als de trouwens zeer onbeduidende aanteekeningen betreffende Voltaire, komen mij voor in een dergelijk
werk niet geheel op hare plaats te zijn.
Hoeveel goeds deze Almanak ook bieden moge - en daaronder
reken ik de stukken van Hofdijk, Martin Kalff, Oosting, van der
Goes, Perk, en niet het minst de diepgevoelde hulde door de Veer
aan onzen onvergetelijken Rennefeld gebracht - om hem tot een
Archief te makeu, zullen Redacteur en Uitgever een anderen weg
moeten inslaan.
Bijvoorbeeld: Men geve, in cen Ie gedeelte, een beredeneerde
kroniek van de merkwaardigste gebeurtenissen over het verloopen
jaar (waarbij desnoods de gedenkverzen, die op dal jaar betrekking
hebben, niet die van 20 jaar her, een plaats kunnen vinden);
voorts een opgaaf en kort critisch verslag van de oorspronkelijke
stukken in dit jaar opgevoerd, aangevuld met het volle dig repertoire der voomaamste schouwburgen; eindelijk een overzicht van
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de in druk gegeven tooneelstukken en van de voornaamste op
stellen over het tooneel, in tijdschriften en dagbladen verschenen.
Een 2e gedeelte zij bespaard voor studien en schetsen in de eerste
plaats betrekking hebbende op ons Nederlandsch tooneel, zooals
er nu reeds in deze en vorige jaargangen enkele voorkomen, doch
bij wier verzameling en keuring de Redacteur met de meeste zorg
moge te werk gaan, de medewerking inroepende van de beste
essayisten op dit terrein en meedoogenloos weerend al wat zich
niet door vorm of inhoud boven het middelmatige verheft.
Ik weet dat de samenstelling van een Jaarboek, zooals ik het
mij voorstel, niet gemakkelijk is, maar wanneer de kundige en
ijverige Redacteur zich aan het werk wi! zetten, is de proef althans
te wagen. Nu er allerwege op tooneelgebied ten onzent zulk een
opgewekt leven heerscht, kan een Tooneel-Almanak ill zijn tegenwoordigen vorm op den duur niet meer bevredigen.

V. H.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

- In het melodrama Een A.lnlteraam.eke J01lflen werd den 19den en den 23sten
Februari op den Stadsschonwhurg te Amsterdam de dankbare titelrol vervuld door
Corn. Schulze. Wij meenen met deze enkele vermelding te mo,ten volstaan,
en znllen ook in het vervolg bij het optreden van leerlingen, die de Tooneelschool
nog niet hebben veriaten, in geen critiek treden.
- De Maaga 11a1t Or/tam - zoo verne man wij nader - zal waarschijnlijk in
dit seizoen nog niet worden opgevoerd. 'rhans is bij ,Het Nederl. Tooneel" in
studie D, Jager. van Iffland, nieuwe vertaling van J. Hoek. Daarna voigt II
gela aile,? (liLa Question d'argent" van Dumas) vertaaid door Teunis; terNijl
verder nog in 't voorllitzicht wordt gesteld de opvoering vall de volgende klei_
nere atukken: Men Iter}t 1tilt flan blijdsekap (»La joie fait peur" van Mad. de
Girardin) ver(aald door Teunis: Jolantk~, vertaaid door J r,. Wertheim (met
mej. de Groot in de hoofdrol); Roe Oom op zijtt neullceek, blijspe! van H. de Vee r
en Wilkema.

TOO NEE L K RON I EK.
RET TOONEEL IN DE ROOFDSTAD.

VIII.
I ffl and's Jaflers van 't jaar 1758 opnieuw vertaald en te
Amsterdam opgevoerd.... met succes; - dat is eene gebeurtenis om even bij stil te staan. De eerste voorstelling
was verre van druk bezocht, het werd echter steeds beter en
weldra was er een £link bezette zaal. Dat verschijnsel verwondert ons niet; integendeel, we hadden het voorzien. De
geest van onzen tijd wil realisme, wi! photographie: welnu,
hier is photographie - maar van een leven, dat wij Nederlanders kunnen begrijpen en me~leven, van kringen, waarin
we onze vrouwen en dochters gerust durven binnenleiden;
daar zijn karakters, die ons boeien, omdat ze zijn van personen aan onzen landaard nader verwant, dan die, welke de
Fransche dichters ons teekenen.
Iffland, die -de grootste tooneelspelers van zijn tijd, Ackermann, Eckhof en Schroder, gezien en gevolgd had, was zelf
acteur, onnoodig dus te verl5:laren, dat een groot deel van
zijn succes alleen was toe te schrijven aan zijn handigheid
om effect te maken: hij zoowel als Kotzebue kon het publiek
laten huilen en lachen naar welgevallen, volkomen in overeenstemming met het dageIijksch leven zelf.
Goethe en Schiller hadden reeds eenige stukken geschreyen, aileen te genieten voor hen, die tot de meest ontwikkelden behoorden, en op den duur was die kost voor de groote
menigte te zwaar. Niet zoo gemakkelijk verplaatst het algemeen zich in toestanden als die in die Rauber, Fiesco of
Kabale und L£ebe voorkomen; veel minder nog geniet het algemeen Goethe's Gote, Claviflo, Stella, Triumph der Em12
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pfindsamkeit, en minder dan een van deze Iphtgenie. Zelfs
EDmont is niet voor allen, en Tasso zeker voor weinigen.
Daar vertoonen I ffl and en K 0 t z e b u e hunne stereoscoopplaatjes en.... het publiek is geboeid, de tooneelspelers spelen
goed, want de modellen leven rondom hen: de ondeugende,
schalksche zus, de hatelijke, nuffige freule, de brombeer van
een vader, "der gutherzige Polterer", de bedrijvige schommel
van een mot.der, met armen altijd gereed om te omhelzen,
oogen altijd gereed om tranen te storten; daar is de bedrijvige herbergierster, de allergetrouwste knecht, de eerbiedwaar-.
dige geestelijke, de laaghartige landheer en de schelmsche
vertegenwoordiger van het gerecht.
Dat, groepje nu eens zus, dan weer zoo geplaatst; een
enkele maal vermeerderd met een geheimzinnigen onbekende
of cen sentimentt.ele juffer, levert stof voor het meerendeel der
toen geschreven stukken, en deze stukken bewegen zich in
den kring, waarin het grootste deel der toeschouwers het
best thuis was. De toestand van de maatschappij van 1562
- Duitschland tijdens den boerenkrijg - dien Goethe in
den Gatz aan zijn yolk in 1773 als een spiegel voorhield,
is ook die, waarin we ons bij Iffiand's 'faDers bevinden;
een gewetenlooze ambtman, die zijn macht misbruikt en tegenover hem· een door en door eerlijk houtvester zinnelooze
processen, die als eene epidemie geheele familien tot den
bedelstaf brengen en naar Amt:rika voeren, handlangers van
den ambtman, een onbedorven landmeisje en een diepbedorven
stadskind - dat zijn de hoofdpersonen.
Niet altijd is elke handeling voldoende gemotiveerd, maar
ook lang niet altijd kunnen wij ons in de zonderlinge toestanden verplaatsen, die men onveranderd heeft overgenomen.
De opperhoutvester Warberger (op het affiche heet hij Wurbergen)" heeft een aangenomen dochter en een eigen, zeer
opvliegenden zoon; de jonge lieden hebben elkaar lief; de
moeder maakt bezwaar omdat ze niet van een geloof zijn;
de vader schaamt zich om aan zijn zoon de kleingeestigheid
zijner vrouw te bekennen; de spraakzame moeder zegt ook
geen woord; de zoon, Anton, ijlt als een razende weg, wordt
valschelijk van moord beschuldigd en blijkt eindelijk onschuldig
te zijn, nadat zijne moeder reeds vooraf zonder opgaaf van
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redenen hare toestemming tot het huwelijk heeft gegevell.
De rest is vulsel, alleen bestemd om de toenmalige maatschappij nauwkeurig te teekenen. De vertaling is goed, de
coupures konden beter. De boosheid van den amtman had den
we best begrepen, al was die houthak niet ter sprake gekomen het groote publiek vat zoo iets 28 jaar na de
invoering van de gemeentewet. Vooral de processcene had er
uit moeten blijven; dat stemt ons tbt lachen, maar niet, zoo
als behoorde, tot ergernis. Het treffend tooneel, wanneer
de opperhoutvester Anton in aller tegeqwoordigheid zijn
on schuld laat betuigen, had behouden moeten blijven. Is het
verder uitmuntend gezien aan het slot de rechtsgeleerde
vormen weg te laten - minder juist is 't bij de ontknooping
Anton vrij te verklaren op 't bericht van een zeer ondergeschikt persoon, minder geschiktFrederike op 't tooneel te brengen en haar tot vervelens toe in bezwijming te laten liggen - een gezond landmeisje valt onder dergelijke omstandigheden niet flauw.
We hadden bij de opvoering het genoegen een nieuw acteur,
den heer S t eve n s te zien optreden, die den Anton op lang
niet onverdienstelijke wijze speelde. Na hem in dezelfde rol
een paar maal gezien te hebben, meenen we wat goeds t~
kunnen verwachten. In den laatsten tijd zien we K. Vos
met steeds meer genoegen. Nadat hij den Martial in Ferdol
speelde, schijnt de keuze zijner rollen al zeer gelukkig te zijn;
ook hier speelde hij den houtvester zeer goed, hoewel zijn
loop wat al te veel aan den strammen oud-of'ficier herinnerde
die de houtvester niet is. Mevr. Stoetz heeft het zeer druk
tegenwoordig, hier is de houtvestersvrouw zeker een harer beste
rollen. De bezorgdheid aan tafel, dat alles niet goed zal zijn,
haar doodsangst en drukte als de ambtman glas (glace) op.een
bord ziet; die meesterlijke toetsjes van HIland: bijvoorbeeld,
wanneer 't bericht komt, dat Anton gevangen genomen is
en zij als het heele huis in rep en roer is, in de pas verlaten
eetzaal komende bij 't zien' van de tafel uitroept: "En
nu staat hier alles ook nog net zoo!" en als ze heen
gaat diep beproefd om de treurende Frederike te troosten:
"En ruim nu maar eens de boel op!" - dat alles heeft
Mw. Stoetz uitstekend weergegeven. Juff. Poolman was een
12*
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lieve Frederike - haar zingen voldeed minder, maar dat
mag aan het eentonige van de wijs leggen. Den lof over de
vertaling kennen we niet toe aan die van Claudius'
Rheinweinlied, dat behalve meer ook zijn wijs verloren had.
Juff. van Biene was eene uitmuntende Karoline - zoo onuitstaanbaar kruiperig, en trotsch, zoo in volle overtuiging
boosaardig, als HRand ze ooit kon gedacht hebben. In
Morin ken den we dadeHjk Gellert, aan wien de schr. natuurlijk dacht bij het teekenen van den Seebach en Veltman
met zijn kostbaar kostuum gaf geheel naar eisch
gdijk
we gewoon zijn - den amtman weer.
Mevr. van Slui.fters zag er als waardin veel te jOllg
uit - toch brengen we graag hulde aan haar spel. Van
de anderen valt aIleen te zeggen, dat ze meerendeels voldeden als Barth had de Boer een belachelijke maar geen
komis:>he rol - blijkbaar heeft hij zijn rol volstrekt niet
begrepen: die valsche griffier moet ons grievend aandoende Boer maakt er een soort hans worst van. Het dienstpersonee1 gelieve verder tc bedenken, dat men in 1785 voor
een houtvester in Duitschland ten platten laude geen buigingen maakt als voor de edellieden aan het Fransche hofstijf militair, zelfs een beetje ruw - zoo staat men voor
den man, die met water en brood ontbijt en zijn grooten
Duitschen pijp als trouwen wachter medevoert.
Als Mejuffrouw Teunis (ik moet den pseudoniem eerbiedigen), een tooneelstuk vertaalt (of eene causerie schrijft)
krijgen we fJoed Nederlandsch; dat bleek ons meermalen. Het
bleek ook bij de opvoering van Geld'! '! '! - onder welken titel
den 24Sten Maart voor 't eerst de vertaling van la Question
d' ArfJent van A lex. Dum a s fi I s werd opgevoerd. Het
b,ehoort tot de stukken der eerste peri ode, waarin het redeneerend karakter de overhand heeft en waarin de eerlijke
man boven den schurk, de eerlijke vrouw boven de dame du
demi-monde geplaatst wordt.
De intrige moge wat minder zijn dan die zijner latere
stukken, waarin ze even wei ook niet zoo sterk op den voorgrond treedt - het publiek, vooral in eene koopstad, neemt
levendig deel aan het uitecnzetten van handelsondernemingen
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en het plaatsen van den on beschaafden parvenu tegenover
beschaafde personen van geboorte. Tegenovcr deze actie
staat de liefdesintrige tusschen Rene en Elize, rein en schoon,
eene lieTde die Rene in weerwil van hemzelven aan den
arbeid zet, aan Mathilde gelegenheid geeft haar rein jong hartje
te toonen en scherp afsteekt tcgen de wei wat zonderlinge
liefde, die Gravin Savelli voor Rene aan den dag legt.
Naast deze goede eigenschappen staan minder goede,
waaraan men den jeugdigen schrijver kent, die figuren schept
waarmede hij geen raad weet. Zoo bijv. moge Mevr. Durieu
het gezond verstand vertegenwoordigen, ze is in het weefsel
van het stuk een tame!ijk oneffen draad, en de Cayolle, hoe
juist ook geplaatst, heeft zeer vee! van een luchtverschijnseI,
dat een oogenblik komt om Giraud te verblinden, een oogenblik om Rene met zijn glans te verkwikken en dan - te
verdwijnen.
Dumas heeft in de hoofdpersoon van fa Questz"on d' Argent,
waarin de bekende Mires zijn portret meende te herkennen,
de type van den man willen schilderen, die meent dat het
geld, hoe ook verkregen, vooreerst alles vervangt en vervolgens tot alles leidt, zeIfs tot aanzien. Hij wilde - hij zelf
vertelt het ons in zijn Lettre a M. Mires 1) - van zijn held
een goedhartigen kereI maken, een man zonder vormen, geestig,
stralend, gul desnoods. en ze!fs we!dadig, een "grand seigneur de la boue", in staat om ze!fs een eerlijk man te
worden zoodra hem dat meer op zou brengen dan het tegenovergestelde, maar inmiddels, zonder eenige "sens moral",
arbeidende in de volmaaktste onbewustheid van goed en kwaad.
Ais bij instinct moest die man begrijpen, dat hij, om te
komen op de hoogte waar hij wezen wilde, ecnige eerlijke
lui en eenige lied en uit de groote wereId noodig heeft, die
hij van zijn overvloed rijk kan maken, en die van dat oogenblik af, voor hem instaan en hem beschermen. Maar hij
zette zijn voet al te forsch op dien menscheIijken ladder, en
hij viel terwijl hij op het punt was om op de laatste muur
te klauteren, die hij nog overklimmen moest.
Wat versuft van zijn val, schudt hij zich af, als een hond
1)

Entre'actes. ZElme Serle. Paris 1878.
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die een schop gekregen heeft, en gaat verder zijn weg,
zonder iets te begrijpen, tot aan de catastroof, die een der
personen hem reeds in den loop van het stuk voorspelde.
De titel der vertaling luidde oorspronkelijk: "Is geld alles.'!"
thans werd het Geld met ??? De titel zegt niets - waarom
niet "Geld en Naam" of "Een Geldman" of "Een koning
onzer dagen?" of weI "De ge1dquaestie" of weI "Gespeculeerd !"
De eerste duidt de scherpe tegenstelling aan tusschen menschen
met naam en desnoods zonder geld, en menschen met geld
zonder naam ; de laatste karakteriseert aile personen van
Giraud af, die millioenen maakt, al speculeerende op eer en
aanzien, tot de lieve Mathilda toe, die met al de kracht van
haar jong hartje speculeert op 't geluk van haar vriendin
Elise en van haar vriend Rene, die ze zoo graag vereenigd zag.
Moor speelde den Rene zoo als deze verdienstelijke acteur
den gentleman in Fransche stukken speelt, namelijk uitmuntend; gedistingeerd, natuurlijk, en met een tintje humor, dat
de gehee1e figuur tot eel)' bijzonden,sympathieke maakt. Niet
minder voldeed Morin als Girattd. De ijverige maar aanvankelijk mislukte pogingcn om voor een man van beschaving
door te gaan, gaf hij met bewonderenswaardig talent weer,
en met die meesterlijke dictie, die de kleinste intenties van
den schrijver tot haar recht laat komen. Een warm woord
van hulde komt den kunstenaar toe voor deze voortreffeli jke
creatie. Onwillekeurig vergeleken we Giraud met Janus Tulp,
beide Monsieur Jourdain in hunne soort. De Reer Van Maurik,
die ons in zijne tooneelstukken verdienstelijke photographien
van het Nederlandsche yolk toont, al betreuren we, dat hij
zijn objecief steeds naar minder mooie exemplaren keert,
heeft met den Mutterwitz die hem eigen is, in Janus Tulp
den man van geld geteekend, die zijne bourgeot'se bcwijst
door gebrek aan vormen. In zijne omgeving van menschen
met hoogst burgerlijke ideen komt Janus natuurlijk in geen
eokel opzicht te kort. Giraud daarentegen zondigt maar weinig in den vorm, en waar hij zondigt verbetert hij zich; zijn
bourgeoisie blijkt echter uit zijn levens- en wereldbeschouwing,
en het geheele stuk is een harde les voor hen, die in een
lichtvaardig beursspel of een schelmachtige machinatie het
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mid del zien en vinden om geld te maken en op ongeoorloofde wijze het leven te genieten, onverschillig voor de gevolgen van hun snood gedrag, en koud voor het lijden der
slachtoffers, die ze maken. K. Vos als Durieu was geheel
in zijn ro1. Van Schoonhoven zal, zoolang hij met zijn lange
armen en been en geen raad weet, altijd een stijve figuur
blijven. De preeken, die Dumas de Cayolle in den mond legt,
kunnen aIleen door een groote levendigheid, gloed en kracht van
dictie indruk maken. Wat Van Schoonhoven er van maakte, was
weI niet zonder verdienste, maar den enthousiasten hervormer, den edelmoedigen utopist vonden wij er niet in terug.
Mej. C. Poolinan zagen wij ditmaal met genoegen. Er was
meer leven en kleur in haar spel dan gewoonlijk. Schoon was
het oogenblik, als zij den hevigen strijd heeft te strijden tusschen de liefde voor haar vader en die voor Rene. Ais
Mw. Durieu is Mw. Stoetz zeer zeker veel te burgerlijk, zooweI in uitspraak als manieren. Het smaakvol en kostbaar
toilet daargelaten herkennen we geen G l' a v in Savelli in
Juffr. Verwoert. Juffr. T. Pootman speelde de Mathilde. Daar
zij nog leer ling is van de Tooneelschool, meenen wij eene
beoordeeling van haar spel achterwege te moeten laten.
De "Rotterdammers" speelden Rosier Faassens bekroond
stuk Anne-Mie en we aarzelen niet te verklaren, dat wij behooren tot hen die het stuk levendig toejuichten. Al zijn
hooge hakjes in Zeeland verre van algemeen en al is een
open coeur er volstrekt onbekend, het overige deel der
teekening verdient onze waardeering - het getuigt van zeer
naauwkeurige waarneming, van "de klopbank" af, dien iedereen
kent, tot den "pietjeswagen", die slechts den ouderen van
dagen bekend is. We hebben hier inderdaad te doen met
een Nederlandsch tooneelstuk, dat inderdaad dienen kan om
het nationaal tooneel te verheffen. Moeten we vreezen, dat
we al zoo veel vertalingen uit het Fransch gehad hebben,
dat de Nederlanders vervreemd zijn van de stukken, die hun
eigen landaard te zien geven en moeten we daaraan toeschrijven, dat niet allen met het stuk waren ingenomen?
En toch is het stuk niet ontstaan zonder den invloed van Sardou, Augier en Dumas fils; althans er is veel Fransch in.
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Een boerin, die op het lumineus idee komt, om, onder veranderden naam van Westkappel naar 's Heer Arentskerke te
verhuizen, - zoo iets was zelfs in 1850 onbegrijpelijk dom, want
ook toen kenden de· Zeeuwen elkaar goed genoeg. Jan
Schuif's informatien op Walcheren ingewonnen, vertoonen
merkwaardige familie-relatien met Trabut uit Pont-Arcy onze Nederlandsche kwaadsprekers houden zich aan praatjes
en zijn bang voor officieele stukken.
Maar overigens is alles volmaakt geslaagd. Die Dz'rksen
door Faassen zoo uitmuntend w~ergegeven, die even als Hermann's vader in "Hermann und Dorothea" bij zijn geld ook
naam zoekt, die zijne mooie dochter vergoodt en wiens mes
heel los in de scMe zit; die RijnhoJ, waardig door Chrispijn we~rgegeven, die voor de schoone oogen van het dorpskind zijn toekomst, zijn fortuin en zelfs zijn zieke moeder
vergeet; die Jan Schuif herlevend in J. Haspels, dien goedigen dikken boer, dien we of Koenraad Dee! of van Zuylen
moeten noemen; - dat alles zijn typen, waarvan de origineeleIi
inderdaad op Zeeuwschen bodem leven. Ook Nee/tie de goede
zorgzame meid, die Mevr. Faassen zoo verdienstelijk voor.,
stelde, ook in haar staat van bazige"huisvrouw van_,den,heJr"-L
bergier Kwak, ja, de meeste boerinnen, ze waren naar het
leven geteekend en voorgesteld.
Was er eene, wier spel ons volstrekt niet voldeed, het was
Mej. Beersmans. Eene boerin als Anne-Mie, zo6 voorgesteld,
heeft Zeeland zeker nooit opgeleverd. We behooren tot de
bewonderaars van Mej. Beersmans, maar betreuren het, dat
de directie haar deze rol opdroeg (we weten niet, of ze trachtte
te weigeren, maar hopen het). De gewaardeerde kunstenares
heeft ontelbare mal en gevallen meisjes voorgesteld, maar
dan waren het Franschen of Belgen - hier te lande zijn
ze bezwaarlijk z60 gevoelig, zo6 sentimenteel. Dit is niet
de schuld des schrijvers, want Anne-Mie ontwikkelt, ook
tot het laatste toe, een bewonderenswaardige geestkracht.
We hebben de karakterontwikkeling met belangstelling gadegeslagen; maar hebben op het slot van het stuk een groote
aanmerking: Mag men aannemen, dat Annemie haar hand
aan Rijnhof geeft, dien zij een oogenblik te voren verfoeide,
alleen om Lizes huwelijk? En 2.~s dat moet, waarom moet
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Rijnhof dan het doorslaand bewijs geven, dat hij Anne-Mie
vergeten heeft, dat hij in Indie getrouwd is geweest en twee
kinderen heeft gehad? En waarom moet de dood van vrouw
en kinderen hem juist herinneren aan de schuld, die op
hen rust?
Had Rijnhof eene prachtige toekomst in Indie verlaten,
omdat zijn hart tot Annemie trok en was zijn thuiskomst
saamgevallen met de zegening der liefde voor Lise, die beminde en bemind werd; we twijfelen niet of, nitt het meerendeel, maar aIle toeschouwers zouden ingenomen geweest zijn
met het stuk, en om het schoon verloop, en om het zedelijke
van de strekking.

:t:

A PROPOS DE "JOSEPHA",l)
Je me suis laisse dire que l'auteur du Demi Monde, de
I' Etl"anfJcl"e et de tant d'autres ceuvres d'un merite hors pair,
habitait un hotel, non seulement somptueux, mais decore avec
un go(lt exquis. Son cabinet de travail, en particulier, est,
parait-il, une merveille: meubles antiques, tableaux de maitres,
armes prt!cieuses, p~tes tendres, emaux cloisonnes, aiguieres
au col «!lance, potiches au ventre arrondi, bijoux de style,
tapisseries historiques... que sais-je! t01,lt cela jete pele-m~le,
avec beaucoup d'art, de fa~on a tirer d'un desordre apparent
Ie meilleur effet possible. - J e me figure un beau rayon de
solei! travers ant un fragment d'ancien vi trail adapte a la
fenetre et scindant d'une trainee lumineuse cette retraite d'ailleurs un peu obscure. - Placez, si vous voulez bien, l'auteur
a son bureau, la plume a la main, devant une de ces pages
de beau papier blanc, dont il no us a si bien decrit lui m~me
l'aspect allechant.
Nous sommes dans Ie domaine de l'imagination, n'est-cepas? - Dans cet atelier de la pensee, rien de plus nature!
que de placer des lutins familiers, gnomes malicieux, ou mirmidons bienvcillants. Puck est a califourchon sur l'anse de
cette theiere de vieux Sevre, et lorsqu'au crepuscuIe, Ie poete
s'oublie a rever dans l'obscurite, Titania se plait aIe regarder du
I) Bij uitzondering, maar tevens met opzet, geven wij dit artikel in het
fransch. Het is goed dat de heer Dumas vememe, hoe producten als
"Josepha" bier te lande worden beoordeeld.
DE REDACTIE.
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dehors a travers Ie manteau bleu de Dieu Ie pere, qui
s'etale sur la vitre dans son chassis de plomb. Que de fois
ces genies familiers auront vu Ie visage du penseur, amerement contracte, son front denude appesanti par de tristes
reflexions: ce grand dechiffreur de sombres enigmes doit
rapporter de si desolantes decouvertes de ses excursions au
fond du coeur humain!
Pauvre grand hom me ! combien ceux qui I'aiment doivent
ils ~tre reconnaissants a celui ou a celIe qui lui procure une
bonne diversion, un instant de franche gaiete, un epanouissement complet de la rate, un de ces acces de fou-rire, dont
on sort les yeux humides, essouffie, emu, soudainement reporte par cette impression inattendue aux joies exhilarantes
de l' enfance ..... .
Ah! si I' on avait une recette pour se procurer a volonte,
un de ces delicieux ebranlements, Ie premier principe d'une
hygiene bien entendue serait de se l'appliquer une fois par
jour, apres tout travail laborieux et profond. Malheureusement: fou-rire avec delices est une volupte qui vient par
surprise, et n'y arrive pas qui veut, ni quand il veut.
Eh bien, de' l'anse de sa theiere, Puck, (qui certainement
porte une vive sympathie a M. Dumas) a da avoir dernierement ce spectacle rejouissant. De tous les coffrets, de tous
les potiches, de tous les vernis Martin, les lutins ont do emerger, se mettant sur leurs pointes pour mieux voir ce qui se
passait j un casque damasquine en a baille d'etonnement, ....
l'auteur de la Dame aux camelias riait "a se tenir les c6tes !"
Et d'ou venait, bon Dieu! cette gaiete si communicative, que
tous les at6mes qui brillaient dans Ie rayon de soleil semblaient la partager? ... d'un petit livre jaune que l'ecrivain
avait devant lui sur sa table ....
Puck a des ailes, n'est-ce pas? Com me tous les lutins, il
est curieux, il n'a pas tarde a voir ce qu'etait ce petit livre,
... et sur la couverture il a lu:
JOSEPHA, comedie de moeurs en 3 actes, par J. J. SCHilRMANN

e)

,C'est du Nord, aujourd'hui, que nous vient ... Ie fou-rire!"

a pu s'ecrier Puck, qui apprecie les vers de Voltaire.
(,) AIIl5terdam. Jan D. Brouwer. ,879.
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La nation hollandaise seneuse et posee, ne jouit pas
d'une repu:ation tres follichonne it l'etranger. Le Parisien
reste tout etonne devant un hollandais, qui a la replique aisee
et l' esprit enjoue. II lui dira sincerement, nalvement: "Monsieur Jan, Piet ou "Klaas," (ne lui demandez pas de prononcer Ie nom de famille, vos oreilles ne s'en remettraient
pas,) "vous etes bien "plut6t frantyais que hollandais "et il
cherchera it lui prouver qu'il doit son esprit et sa vivacite
it un ancetre quelconque de sang gaulois ..... quant it accepter
que l'on puisse naitre amusant et leger sur les c6tes de la
mer du Nord, ce1a lui parait bien difficile.
Pourtant M. Dumas saura faire une exception en faveur
de Monsieur J. J. Schurmann qui a dt1 lui paraitre prod igieusement amusant dans sa dedicace. Je ne sais pas, par
exemple, s'il aura ete frappe de la h!gerete hollandaise dans
la piece qui suit, - it moins que ce ne soit en prenant ce
motcomme synonyme d'imprudence. Pour ceux qui n'auraientpas
vu la piece de M. J. J. Schurmann imprimee je transcris la dedicace.
Mons. A. Dumas fils, de l'Academie franc;aise.
Cher Maitre I
Pleine d'admiration, ({errata ne sz"gnale pas celie faute, j'aime a
croire cependant, que {auleur distingue les genres sinon en litterature
4u moins en grammaire) pour votre magnifique talent, reconnu du reste
par Ie monde entier; plein de respect pour celui qu'on peut appeler sans
hesitation, Ie Reformateur du theatre mod erne (hum 1 hum 1 si la Femme
de Claude, si la Visite de noces, ont Ite de.s rijormes, c'est dans un
genre dont les imitateurs n' ont guere eu de Sllcces ell Hollande) je suis
heureux de pouvoir vous offrir mon humble opuscule, qui n'a qu'un
seul merite, c'est d'avoir ete inspire par l'exemple de vos oeuvres si
nouvelles et si completes, (Pauvre Dumas I)
Les Pays-bas, quoique un peu eloignes du mouvement literaire (un peu
Iloignis 1 ... si Mons. Dumas Its juge par celIe oeuvre il doit les croire aux
antipodes) ressentent pour vous la meme admiration que vos compatriotes.
Et en vous dediant cette preuve bien faible (oh 1 vraiment I) de mon
ardeur et de mon gout pour Ie theatre, je crois n'etre que Ie modeste
interprete des sentiments que nous devons to us a celui, qui cultive si
bien l'art scenique et qui tend si fort a regenerer la comedie en
lui donnant ce caractere moral et philosophique dont vous seul avez
Ie secret.
Agreez, Monsieur etc.
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Voici maintenant la reponse de Monsieur A. Dumas.
Monsieur J. J. Schiirrnann, Amsterdam.
~ J'accepte avec Ie plus grand plaisir votre dedicace," (ye croz"s bz"en,
on n' a jas tous les fours pardlle bonne fortune,) )et je vous souhaite
Ie plus grand succes." (Ah 1 Ie bon billet qu' a La Chdtre I) ,Si je ne
vous ai pas repondu plus tot, c'est que vous m'avez adresse votre lettre
a l'Academie ou je ne suis retourne qu'hicr Jeudi 27, apres les vacanccs
des jours gras." (M. Dumas a sans doute regret/I de n'avoir poz"nt
fait celie lecture pendant Ie carnaval. II est des choses qui jerdent a
etre dltacMes de leur cadre naturelJ
,Recevez, Monseur, mes compliments les plus affectueux."

A.

DUMAS

fils.

Je ne serais pas etonne que M. Dumas en expediant sa
reponse ne se so it ecrie: "Ah! mon petit hollandais," (a Paris
on designe ainsi, je ne sais pourquoi, l'oiseau des Canaries, Ie
serin, si vous aimez mieux) "ah! mon petit hollandais, tu
fais une piece en franr;:ais, et tu me la dedies ! ... he bien ....
joue la!" (ces derniers mots sur Ie ton du fameux: "tue la I")
Monsieur Dumas dit lui m~me dans un de ses "Entr'actes"
sur la collaboration, que l' Art dramatique est extremement
difficile; qu'il faut des qualites toutes speciales pour reussir; que
"l'on peut etre un tres bon historien comme feu Charriere, un
"tres grand poete, comme Lamartine, un tres grand romancier
"comme Balzac" (il ajouterait peut ~tre aujourd'hui un excellent
tailleur, com me M. J. J. Schurmann) "et n'avoir aucune ap"titude pour la scene. On peut ne pas savoir ecrire Ie fran"r;:ais, ~tre Ie dernier des poetes, Ie plus pietre historien, Hre
"incapable de composer quoi que ce soit dans les formes litte"raires, et ~tre un auteur dramatique de premier ordre, c'est
"a dire, ~tre doue de cette faculte naturelle et si rare de mettre
"en forme et en action, en un mot, de dramatiser ses
"idees a soi et meme les idees des autres." S'il suffisait de
ne pas savoir Ie franr;:ais pour ~tre, dans ceUe langue, un
auteur dramatique de premier ordre, l'auteur de Josepha arriverait de droit a. cette place; seulement, Dumas ajoute qu'il
faut savoir dramatiser des idees, ct Josepha ne me parait contenir ni action ni idees.
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La pi~ce est tombee, elle s'est effondree a la premiere representation sous les rires du public d' Amsterdam, il n'est
donc pas question de la discuter, je lui appliquerai avec une
variante ce vers du poete:
Oh, n'insultez jamais une.... pi~ce qui tombe!
Seulement, je me permettrai de faire observer l'etrange temerite, qui consiste a ajouter a toutes les difficultes dont est
herisse Ie metier du theatre, celIe d' ecrire une comedie dans
une langue etrangere. Si I'on ajoute aux fautes de style, les
coquilles de l'imprimeur, on arrive au resultat rejouissant que
produit la lecture de la dedicace et de la piece de Monsieur
]. ]. SchOrmann.
Si de la preface, je saute a la post-face, je trouve un avis
aux editeurs qui me fait rever! ....
"L'auteur et l'editeur se recommandent humblement" (pourquoi "humblement?" ces messieurs ne connaissent sans doute
pas la valeur de ce mot) "en cas d'une traduction que1conque,
d'en recevoir chacun un exemplaire a l'adresse de l'editeur."
Les Fourchambault ont ete traduits en hollandais, en allemand, on m'a assure m~me en espagnol ... Ces messieurs
avaient ils espere pour leur oeuvre un sort semblable, ou se
flattaient ils simplement de recevoir un jour un exempiaire de
Josepha ..... traduit en frantrais?

"L E MOL I ER1ST E,"
Wanneer er geen M 0 Ii ere bestaan had, zou het er weI
eenigszins anders uitzien in de wereldletterkunde, maar niet
op de repertoires van de Nederlandsche Schouwburgen onzer
dagen.
Het groot aantal meer of min gelukte Moliere-vertalingen
van vroeger en later tijd ligt ongebruikt in de bibliotheken
der tooneelbesturen. Ter nauwernood een enkele poging om
wat er gebrekkigs is ill die vertalingen te verbeteren, en zoo
die onovertroffen meesterwerken een weg te banen tot ons
tooneel.
De Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" heeft in de
drie jaren van haar bestaan aIleen eenige weinige voorstellingen van de Vrek gegeven; voor de Rotterdamsche tooneelisten schijnt Moliere een mythisch persoon, of wel een
blijspeldichter uit de grijze oudheid, wiens werken verloren
zijn gegaan.
Valt er dan ook van die zijde op weinig aandacht te rekenen wanneer men over den dichter van Tartufe het woord
vraagt, men mag onze natie wel zoo veel letterkundige ontwikkeling toevertrouwen, dat er nog altijd een zeker aantal
ooren gespitst worden, waar de naam wordt uitgesproken
van den man, die - volgens Sainte-Beuve - in "chaque
homme de plus qui sait lire, un lecteur de plus" behoort te
vinden.
Die overtuiging doet mij de aandacht vestigen op een nieuw
tijdschrift, waarvan de eerste aflevering dezer dagen te Parijs
verschijnt.
G e 0 r g e s M 0 n val, sedert den dood van Leon Gaillard
archivaris van de Comedie Pranraise, heeft het plan opgevat om,
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met medewerking van Moliere-kenners als Campardon, Claretie,
Fournel, Fournier, Paul Lacroix, Livet, Loiseleur, Moland
en Thierry, en van tooneelcritici als Sarcey, Vitu en de la
Pommeraye, onder den titel LE MOLIERISTE, een maandschrift
uit te geven, uitsluitend aan Moliere gewijd.
Geschied- en letterkundige studien betreffende den grooten
dichter, onuitgegeven of zeldzame documenten, correspondentien uit het buitenland, een tooneelkroniek van de Molierevoorstellingen enz. zu1len den inhoud vormen van dit werk,
waarvan den len van elke maand een nummer verschijnt. 1)
In menig archief in Frankrijk, op menige griffie, in verloren hoek en wellicht, slwmeren ongetwijfeld nog gewichtige
stukken, op Moliere en zijn tijd betrekking hebbende. Be1angrijke studien in Duitschland en elders over Moliere verschenen,
zijn in het vaderland van den dichter niet of ter nauwernood
bekend. Dat alles bijeen te brengen, al die afzonderlijke
pogingen te centraliseeren, de verschillende arbeiders (de geleerden, de verzamelaars, de bibliografen, de eenvoudig
langstellenden) met elkander in aanraking te brengen, en een
band te vormen tusschen de Moliere-vrienden van aBe oorden,
is het doel dat Monval zich voorstelt, - een doel dat zeker
verdient bereikt te worden en dat ongetwijfeld ook in de
letterkundige kringen ten onzent belangstelling en ondersteuning zal vinden.
27 Maart '79.
v. H.

be-

1) De inteekenprijs is voor Frankrijk
Fran~ais.
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DE "EERSTE" VAN EEN EERSTELING.
(ROTTERDAM 18 APRIL 1879.)

Mijn waarde Redacteur!
Mag iemand, die ook eens zulk een stout stuk bestaan
heeft, n1. te trachtt~n iets o01'spronkelijks te leveren, daarom
geen woordje meer medespreken, wanneer anderen even onvoorzichtig zijn?
De usance brengt mede, dat een schrijver tegenover
"kritiek" - als het zijn eigen werk betreft - gehee1 weerloos MOET blijven. Opent hij zijn mond dan klinkt het:
foei - wat een 1tapleiter! Die usance, hoe hard zij ook
schijne, heeft echter vee1 v66r zich.
Een ander geval is het, wanneer 't werk van anderen in
't spel is: vergun mij daarom wat plaatsruimte voor eenige
beschouwingen over Uit den Achterhoek, het bekroonde
tooneelspel van den Heer H. G. Roo d h u y zen.
Dt. zoo bij uitstek aktieve en flinke afdee1ing van het
Toonee1verbond te Rotterdam had een prijsvraag uitgeschreven
tegen 10 , Augustus van het vorig jaar. 't Werd 18 April
voor dat een der beide bekroonde stukken het voetlicht zag!
In dit feit, waardoor Uit den Achterhoek onmiddelijk de
concurrentit. op te nemen kreeg tegen ontluikend groen en
lentebekoring, lag iets, dat verontrustend was voor hen, die
het tooneel· meer van nabij mogten leeren kennen, en deed
vreezen dat het in den achterhoek verschoven werd.
Ook de titel - zeer geschikt voor een novelle, niet
voor een tooneelstuk - boezemde eenige bezorgdheid in.
Het was dus met dubbele belangstelling, dat velen de
opvoering bijwoonden. Dat de zaal goed bezet was, behoeft
te Rotterdam is de sympathie
niet gezegd te worden V005 ondernemingen, gepatroneerd door het Tooneelverbond,
een even zeker als hartelijk verblijdend feit.
Het eerste bedrijf begint prettig. Wij zijn ten huize van
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Mijnheer en Mevrouw Zilverman te Maasburg, een achterhoeksch plaatsje. Is het een stad of een dorp, men weet
het niet, en dit is aan den auteur verweten. Mij dunkt zeer
ten onrechte. Den Achterhoek kennende, kan ik getuigen, en
duizende landgenooten kunnen het met mij, dat juist het karakteristieke van dat eigenaardige land is, dat men nooit weet, waar of
't DORP ophoudt, en de STAD begint. En dat feit bestaat in ons land
bijna overal. Zeist, Hilversum enz., hebben meer een karakter
van STAD dan menig STAD in 't Geldersche of in Overijssel.
Maasburg is een gat. Er bestaat niet lang twijfel over.
Zilverman - ten gewonnen en geboren Maasburger, maar
die veel van de wereld daarbuiten zag, geeft aan zijn Amsterdams chen neef, Karel Goudstrand, een beschrijving van de
Maasburgsche begrippen, zeden en gewoonten, die zijn vrouw
doet vluchten, maar die ons dadelijk de ooren deed spitsen
als de eerste vingerwijzing van de strekking van het stuk.
Faassen zeer goed geinspireerd op dien avond, zooals
trouwens het geheele gezelschap - had zulke smakelijke
allures van een "Desgenais," dat wij ons niet weinig voorstelden van zijn hulp, maar ziet - daar had de auteur anders
over gedacht. Zilverman verdwijnt na 't eerste bedrijf, om later
in 't vijfde hoofdzakelijk tot "stom spel" gedoemd te wezen.
De neef komt de hulp inroepen van oom en tante (vooral
van de laatste) om de hand te veroveren van Maria Dunzel,
wier hart hij reeds stormenderhand in Artis schijnt gewonnen te hebben tijdens een logeerpartijtje van de lieve "Achtehoeksche" in de hoofdstad. Maar Zilverman schetst al de
moeielijkheden, die te wachten staan: uithuwelijken van een
geboren Maasburflsche met iemand anders als een Maaseen huwelijk, waardoor 't fortuin der Dunzels
burger II uit Maasburfl zal gaan. Goudstrand wil dit bezwaar opheffen, hij wil een fabriek vestigen te Maasburg. "Mijn
hemel! zegt gij dat, dan zijt gij geheel verloren! - een
fabriek ! - Misschien nog weI na zich slepende de komst
van een geheel geslacht flinke en energieke menschen. Maar dan
was immers de Maasburgsche sleurgeest en de geheele coterie,
die door dien geest gedragen wordt, voor goed veri oren 11'
Neen - men zal zeer voorzichtig moeten te werken gaan
te meer daar Marie, wier vader lid van den gemeenteraad is,
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sins achttien jaar al be!oofd is aan Jan den zoon van den rijken
landbouwer Bramsen, eveneens lid van den Raad. Het huwe!ijk
van Marie is dus een "gemeentezaak, die" - Zilverman be100ft het - "weI degelijk in den raad zal bedisteld worden!"
Goudstrand laat zich echter door al "de draken," die zijn
kleinood bewaken, niet afschrikken, hij zal met tante door
tusschenkomst van een vriend correspondeeren. Het eigen
adres zou gevaarlijk zijn - de Maasburgsche briefbesteller
zou 't onmiddelijk verraden! Tante zal een bijeenkomst met
Marie organiseeren al doet zij dat dan ook onder duizend vreezen voor de Maasburgsche ct>terie.
Neef ziet op zijn horloge; 't is tijd voor den trein en 't
scherm valt:
Het tweede bedrijf voert ons bij het hoofd (of juister gezegd bij den echtgenoot van "hoofd, want mevrouw heeft
het HOOGSTE woord) van de gemeente, en van de Maasburgsche slenderiaan-coterie, bij den burgermeester Jobs. *)
De slager komt vragen - eerst aan mevrouw - dan aan
den burgervader: "waarom hij de klandisie kwijt is en deze
gegeven is aan den slager van ltet naburig dorp?"
De burgemeester drinkt eerst bedaard een paar kopjes
koffie en daarna hooren wij en de slager, dat het opzeggen der
klandisie geschied is: omdat. hij in den kroeg allerlei aanmerkingen zich veroorloofd heeft op het beheer der gemeente en
weI ingekleed in den vorm:" als hij - (de slager - verbeeldt
u! !) - eens burgemeester ware dan" - enz. enz. Vooral heeft
hij het erg verkorven omdat hij geklaagd heeft over de gemeenteschool, vee! te klein, vee! te bevolkt - onder anderen door
vijf der kinderen van den slager zelven - rijk gezegend met
kroost, zonder nog eens mede te rekenen, die, welke natuurlijk
wel":r "op 't komen is," zooals mevrouw er verwijtend bijvoegt.
*) Er is den heer Roodhuyzen een verwijt van gemaakt, dat zijn burgermeester in een prachtig' salon - elegante chambercloak, later keurige rok
en witte das - te veel afstak bij de omgeving. Maar is dat de schuld van
den auteur, die zijn personaadjes niet GEKLEED voor zich ziet - dan - als
het te laat is - op de opvoering! - Er bestaat nu eenmaal geen/lenerale repetitit bij onze tooneelverhoudingen. Ik wil echter gaarne toegeven dat de heer
R. om die tegenstelling meer te motiveeren, misschien beter gedaan had
:Jobs Ie veranderen in een zoon van een adelijk landheerengeslacht van den
omtrek, die zoo dikwerf de levering van burgemeesters op zich nemeo.
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(Volgens den schrijver is de haute volee van Maasburg
aanhangster van het twee-kinderen-stelsel, de eenige onwaarschijnlijkheid als karakterschildering der Maasburgsche societeit,
die mij is opgevallen.)
De slachter belooft voortaan: "de polletiek aan de heeren
over te laten," weet echter zijn gefavoriseerden collega uit
het naburig dorp te doodverwen ais den eigenIijken auteur
dier praatjes en verdwijnt na deze "politieke streek" met de verblijdende bestelling: van een "malschen biefstuk van 't haasje."
De geheele sc~ne - een allergetrouwste photographie is alleramusantst en werd uitstekend gespeeld.
Nu komt de meester van de gemeenteschool. Men Iaat hem
staan, zegt hem bij het afscheid: "dag man !", en koopt
eigenlijk zijn oppositie tegen den stanksioot, die langs de
school Ioopt en zijn verlangen naar een kweekeling af .. 1. voor
een opslag van traktement! Dit geschiedt echter zoo behendig
dat de man, die het zeer eerlijk met de school meent er in
loopt: "Enfin! omdat het tach niet anders kan en hem een
"honderd gulden meer ook weI dubbel en'dwars toekomt."
Voor de verbetering van de open bare school zal echter
nuts geschieden. Ja weI - toch iets : als de stank op
het ergst is - zoo tegen drie uur - dan zal me ester de
kinderen op straat laten exerceeren; dan kan de school
wat luchten; en, zegt mevrouw: "dat noemen we dan gymnastiek." ,,]uist," zegt haar gemaal, "dan doen wij hier ook
eens iets nieuws; - en 't kost niets - integendeel!"
N u komt de "kostschoolhouder" wiens instituut een der
melkkoetjes van Maasburg is. Hij klaagt even over een riool:
"maar mijnheer! onmiddelijk zenden we u een metselaar!Sapperloot! op het prospektus van het zoo veel vertier gevend
instituut staat "geldersche, lucht", de burgervader zal het
geen oogenblijk dulden, dat misschien een der jon gens aan
een invloedrijken Amsterdamschen of Rotterdamschen vader
zou kunnen klagen!"
Hoogst voldaan vertrekt de kostschoolhouder en nu ,barst
de born I Papa Dunzel vertelt dat een "Amsterdammer" aanzoek zal doen om Marie, en dat de "Zilvermans (een oom,
weet je)" dat schandelijke komplot tegen de Maasburger
traditie; een Maasburgsche huwt aIleen een Maasburger! -
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in de hand gewerkt hebben - ja - de twee schuldigen vijf
minuten te zamen aIleen gelaten hebben! "Goede hemel!"
zegt mevrouw, "waar gaat de wereld naar toe!" Er wordt
besloten de zaak in den gemeenteraad te brengen. Ret tweede bedrijf heeft geen handeling - trouwens het geheele stuk niet. Burgemeester en mevrouw aan een tafel - een
voor een de anderen naar binnen - een zamenspraak - en plaats
gemaakt voor een ander. Eenvoudiger kan het niet. Bovendien
is de scene met den schoolmeester te lang. Maar overigens
waar!! Naar 't leven geteekend j geen enkele der typische
gezegden van den burgemeester, die niet honderdmaal gebezigd is. En als men het onwillekeurige jeu de mot van
mevrouw: Hyena voor Hygiene onmogelijk acht, waarlijk de
praktijk geeft er wei honderd ergeren, en de mevrouwen
Jobsen, die niet weten wat "vormleer" is en geen andere
"vormen" kennen dan misschien taartvormen, 't zijn de perfect honorabele, eerlijke, brave, echt hollandsche huismoeders,
die wij allen eeren, hoogschatten, en, wier deugden wij als
't palladium van Nederland beschouwen, maar wier aantal we
toch hopen, dat een vijftig jaren "Roogere burgerschool"
ietwat zal inkrimpen!
Ret verwondert mij dat men dergelijke vergissi!lgen gezoclet
acht. Dat het radbraken van vreemde uitdrukkingen een der
hoofdeigenschappen van onze conversatie ,is, 't is zoo waar,
dat het exploiteeren daarvan in eenig tooneelstuk het meest
onfeilbare middel is om te doen Iachen: omdat iedereen het
onmiddelijk als waar erkent. "Sivite" (groot explosie!) "Conservatie" (voor conversatie); (de 'zaal schudt), "Sit v6 plee
zooals de franschman zegt" (men bezwijkt). Waarom dan zoo
streng voor de niet alleen zeer mogelijke, maar hoogst waarschijnlijk authentieke "hyena" van mevrouw Jobs?
Ret derde bedrijf. Een park. De twee gelieven hebben een
rendezvous, in alle mogelijke eer en nog meer deugd, dat
bovendien beluisterd wordt door de n daarbij zeer geinteresseerden Jan Bramsen.
Doch ziet, hij neemt het niet alleen niet kwalijk, maar
vindt het opperbest:" "Ga je gang maar, Amsterdammer! pak
ze maar eens in de boutjes!" want Jan Bramsen, een flinke boer,
houdt weI van Marie als vriendin, maar VOQr zijn vrouw
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vindt hij ze wel wat petieterig. Hij heeft dus - vader wilde
namelijk dat hij Marie zou nemen : - "voor eigen rekening ook
"maar eens een beetje gevrejen - kijk! met een meid als
"melk en bloed ! zoowat tweemaal zooveel postuur als Marietje,
"en al neemt hij deze nu niet, 't mbest toch een Marie zijn,
"en daarom nam hij een Mz"e I"
Ret drietal is het dus gauw eens en zal nu den strijd
aanvaarden tegen den verschrikkelijken "vader Bramsen", papa
Dunze! en den geheelen raad.
Men maakt veel te. dikwerf misbruik van admireerende adjectieven, maar voor 't spel van W. van Zuijlen in dit scenetje
is maar een woord: onbetaalbaar. Hij maakt het tot een
der kostelijkste, die men zien kan.
Bedrijf vier. De hoofdschotel. De zitting van den gemeenteraad. Als tegenstelling van die vergadering van 't hedendaagsch geslacht hangt in de zaal een vergadering van 't
voorgeslacht: de Staalmeesters - vlak boven de hoofden der
brave raadsleden, die ieder slechts voor zijn eigen zaakje
opkomen en het dan op een "accoordje" gooijen.
Met eenige bekorting zal dit bedrijf een juweeltje zijn van:
"Nature prise sur Ie fait." Het heeft slechts een gevaar:
dat het komt na de vergadering van de Kfesvereenz"/lt"ng van
Stellendz"jk. En toch vernam ik, dat wel verre van zich
hierdoor te hebb!!n laten bezielen, de heer Roodhuyzen, door
zijn vele bezigheden (hoofdonderwijzer) bijna noot"t den
schouwburg bezoekende, z{jn stuk /leschreven heeft zonder
00£1 "de Kt"esvereent"/lz"ng" gezien te hebben.
Ret is dus
hier weder een van die jammerlijke toevallen, waarvan te
licht dupe zou worden, diegeen, die toevallig 't laatst komt.
Dit misverstand te helpen voorkomen. is het eigenlijke doe!
van dit bericht.
Dunzel geeft zijn woord in twee jaren geen toestemming
tot het huwelijk te zullen geven. In het vijfde bedrijf zien wij
hem echter dien eed verbreken - de jongelieden krijgen elkaar.
En nu bleek, dat de titel een oprechte was. Ut"t den
achterhoek is geen eigenlijk tooneelstuk, maar een serie
van tafereeltjes, waaronder er zijn, die goud waard zijn.
Weet men dit eenmaal - is men bovendien gewaarschuwd
oat de Gemeenteraadszitting wei degelijk oorspronkelijk
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is dan genie! men zeer oprechtelijk. Ret stuk is op
en top hollandsch (en nu bedoel ik daar niet mede, de
koffij dejeuneer scenes en de goudsche pijpen) maar
de toestanden zijn waar - helaas! door en door waar!
De mij persoonlijk geheel onbekende auteur maakt dadelijk
den indruk een overtuigd man te zijn, die ons wat te zeggen
heeft en te denken geeft. Alleen maakte zijn fameuse phrase
van het vijfde bedrijf: "Ja Thorbecke heeft jullie rijk voar
goed gebroken" niet den indruk, dien de auteur er van
verwacht heeft en wel omdat zij niet logisch is. Een van
twee: de auteur schetste ons voor-Thorbeckiaansche
toestanden en dan .zou de phrase een profetie moeten
zijn: Thorbecke za/ uw rijk breken, Of (en dit is het geval)
de auteur schetst ons helaas nog geheel bestaande toestanden - en dan blijkt het dat Thorbecke dat rijk der
Jobsen, Bramsen enz. niet brak.
Maar bovendien voor we1k denkbeeld vecht onze sympathieke ridder: voor onderwijs en eigenlijk nog weI, zeer
modest alleen voor een eediike toepassing van de bestaande
wet. Danken wij die aan Thorhecke?
Nog een woord over de opvoering. Deze was uitstekend.
Allen deden hun uiterste best. De heer Legras, die als lid der
jury het stuk medebekroonde, had als belooning een rol als burgemeester, die hem paste "camme un gant." Ik zou niet weten
wat aan te merken als misschien zijn te nette kleeding; hij heeft
ten nieuwe creatie gemaakt, die hem zeer tot eer verstrekt.
W. van Zuijlen had als tour de force twee roIlen op zich
genomen: Jan Bramsen, den vierkanten boeren zoon - en
zijn vader, het kort aangebonden gemeenteraadslid. De zoon
wint het t"n 't stuk van den vader; welke yo/het wint is moeijelijk
uit te maken. Van Zuijlen is een "typeur", die miss chien
nog menige verrassing voor de toekomst voor ons weglegt.
Hij heeft nu eenmaal de gaaf en dat moge men al of niet
billijk van moeder natuur vinden - zij gaf ze hem - en
daarmede kan, maar moet hij ook woekeren.
Ik kan niet nalaten even te signaleeren K nollenjoost. De
heer Keerwolf speelde die z66, dat zijn directie hem weI wat
meer naar voren mocht laten komen.
W ordt het vijfde bedrijf: - cen niet wei op te lossen vraag
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stuk, de ontknooping van een stuk, waarin eigenlijk nergens
een knoop gelegen is, - bekort of omgewerkt, in 't tweede
en 't vierde gesnoeid, dan zal "publiek" zeker met veel belangstelling de alleraardigste sc~ne~ "Uit den achterhoek" aanschouwen. Zij hebben dit eerste element van levensvatbaarheid: zij zijn waar - waar en nog eens waar!
Moge dit eerste optreden den heer Roodhuijzen verleiden
vul naar den schouwburg te gaan. Tooneel vraagt tooneel.
Want de perzik smaakte naar meer en 't was een genot een
overtu£gd man te ontmoeten, die bovendien zich de luxe permiteerde dikwerf zeer geestig te zijn.
Een hartelijk welkom dus aan den nieuwen strijder tegen
de Jobsen, Bramsens, de Welmans en de Hemmendijken!!
Gij ziet, mijnheer de redacteur! ik veroorloof mij, 't niet
altijd eens te zijn met "kritiek". Wat die onwaarschijnlijk
noemt, weet ik bij ondervinding waar te zijn. Komt "U£t
den achterhoek" in de provincie, dan zal blijken, wie gelijk
he eft. Natuurlijk kan iemand, levende bijvoorbteld in de flinke
handelsomgeving van Rotterdam, zich het slaaplievende "Maasburg" niet zoo licht voorstellen. T och - zouden de redeneeringen van den Maasburgschen gemeenteraad nergens anders
gehoord worden?
In de feuilletons van den "Nieuwen Rotterdammer" wordt
"kritiek" uitgeoefend op een wijze, die bewijst dat ook dit
onmisbaar element voor onze tooneelwereld een wetenschap
geworden is. In het nummer waarin "Uit den achterhoek" behandeld is, wordt de vraag te berde gebragt: "waarom schier
"nimmer TWEEDE stukken, waarom laten de auteurs 't bijna
immer bij den "eersteling?"
Dit zou een verleidelijk thema zijn! Doch stel u gerust!
Ik zal het niet beginnen. AIleen zal ik citeeren wat een der
auteurs zeide, die daarin aangehaald wordt: ,,9m voor 't
"tooneel te werken moet men van den duivel bezeten zijn!"
Ik wi! het liever in 't fransch overzetten en zeggen: il faut
avoir Ie diable au corps - gepaard aan de verdraagzaamheid
en het geduld van een engel.
Des niet te min: Er moet volgehouden worden!
WIt.KAMA.

TOO NEE L K RON I EK.
HET TOONEEL IN DE H 0 OFDST AD.

IX.
Wer Vieles bri1zgt, wird Ma1Zchem etwas bri1Zgm, moet de
Directie van "Het Nederlandsch Tooneel" gedacht hebben,
toen zij het programma samenstelde van de voorstelling van
5 April bestaande uit drie stukken, ieder in een bedrijf,
waarvan de uitvoering om half acht aanvangende, eerst na
middernacht een einde zou nemen.
I-Jet eerste van de drie: Het eerste Hoofdstuk van het
dO'de Bock is een aardig Fransch stukje, door Mr. A. Wm.
JacobSO!1 met smaak in een Nederlandsch gewaad gestoken,
al kOI1 de vrij onnederlandsche logeerpartij in de witte broodswckell, met de gevolgen van dien, door den "overbrenger"
moeilijk veranderd worden. Door vlugger spel en eenige coupures zon het stukje zeker meer indruk maken. T och scheen
het ook nu reeds genoegen te geven. Moor was zeer goed, behoudens een onbegrijpelijke saaiheid in de scene met de pistoolkist, waarbij het een oogenblik scheen, alsof hij aan een grap
dacht -- schoon hij moet meenen, dat het alles ernst is. Spoor's
houding daartegen was vrij stijf; in 't eerst hinderde dat
niet, maar in de verliefde scene moest zoo'n dartele Lucie
als juff. v. Biene te zien gaf of een afkeer krijgen van zoo'n
linkschen minnaar en in lachen uitbarsten, of merken dat het
spel is en boos worden of wegloopen.
Mej. van Biene, die in haar houding en bewegingen veel
smaak en in haar voordracht veel intelligentie aan den
dag legt, zal zich duchtig moeten oefenen in zuiverder
uitspraak, wil zij dergelijke jonge, elegante rollen met eer
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blijven vervullen. De keelklanken, de uitspraak van de a,
die van het woordje "ik" , dat als ,,iek" klinkt, (is er dan
aan "het Nederl. Tooneel" niemand, die haar daarop wijst?)
moeten door een ernstige en dagelijksche oefening aan een
radikaal zuiveringsproces worden onderworpen.
Een I y r i s c h drama heet Jolanthe van Her t z, vertaald
door J. L. Wertheim; - reeds deze benaming had tot voorzichtigheid moeten manen. Wie het stuk in de Gids van
Mei 1877 had gelezen, moest, bij eenig begrip van de eischen
van het tooneel, weI tot de overtuiging komen, dat dit gedicht,
hoe vol schoonheden van detail, en hoe talentvol ook door
den heer Wertheim vertaald, op de planken niet zou kunnen
boeien. De fraaie mise en scene, de rijke en, op een paar
uitzonderingen na, smaakvolle costumes, konden het publiek
niet schadeloosstellen voor het totaal gemis aan handeling,
voor de eentonigheid en onnatuurlijkheid der situatie, de
gerektheid en de onbeholpenheid van den vorm. De "Jolanthe",
a 1s d r a ma, behoort tot het eenig absoluut slechte van aIle
kunstsoorten: Ie genre ennuyeux, en zal dien ten gevolge,
al heeft men bij de volgende voorstellingen ook getracht door
coupures het stuk te redden, op het tooneel geen lang leven
hebben. Eene uitvoerige bespreking van de opvoering kan
dan ook veilig achterwege blijven.
AIleen mogen wij niet verzwijgen, dat Mej. de Groot, die
in haar uiterlijk het ideaal van den dichter zeker zeer nabij
moet zijn gekomen, voor het overige weinig van de hoofdfiguur wist te maken. Haar spel miste aIle kleur. Geheel
onvoldoende was de kalme wijze, waarop zij, na hare genezing, kennis maakt met de haar omringende natum. Zij
was daar als een kind, dat bij een voorgenomen verrassing
zijn best doet om te verbergen, dat "het er reeds alles van
weet."
In Valerie behandelt S c rib e een soortgelijk motief als
dat van "Jolanthe." Eene onzer stadgenooten, aan wier smaak
en oordeel wij groote waarde hechten, die Mej. de Groot als
Jolanthe zag en weinige dagen later, te Brussel, Sarah Bernhardt als "Valerie", schrijft ons o. a.:
"In "Valerie" is het een blind melSje, dat door hem -di'e
haar lief heeft wordt geopereerd en het gezicht terugkrijgt.
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Het terugkomen van Sarah Bernhardt, wanneer zij ziende is,
is boven aIle beschrijving schoon. Josephine de Groot mocht
weI eens een lesje bij haar kunstzuster gaan nemen'!"
Dat men, ondanks het onvoidoende van haar spel, aan
het slot met een zilveren krans voor Mej. de Groot kwam aantorschen, is weer een staaltje van de manier, waarop onhandige vrienden de jonge kunstenares meenen te moeten vereeren. *)
Wil de onbetwiste aanleg van Mej. de Groot niet haar
ongeluk worden, dan trede zij thans een tijdlang op den
achtergrond, en be steede haar tijd, niet aan het instudeeren
van de eene of andere virtuozenrol, maar aan een ernstige
stu die van al wat tot het a. b. c. van het yak behoort: aan
uitspraak, stemvorming, mimiek en plastiek. Slechts onder
die voorwaarde zal zij de verwachtingen kunnen vervuIlen, die
haar optreden in den aanvang van het seizoen heeft opgewekt.
Apropos: Waarorn heet Mej. de Groot, die 1tiet zingt zelf in "Jolanthe" niet, waar het te pas zou komen - steeds:
"Hofcantatrice van Z. M."?
Is het terugroepen midden in een stuk, al wordt daardoor
de handeling ook nog zoo gestoord (gelijk o. a. den sden
April met Mej. van Biene geschiedde); is het do en overhandigen van voorwerpen van allerlei afmetingen aan dezen of
genen der spelenden, ook een van die rechten "qu'a la porte
on achete en entrant"? Of kan een tooneelbestuur eischen,
dat het hierin worde gekend, en heeft het 't recht om toe
te staan of te weigeren?
Wanneer er inderdaad een Bestuur was bij "Het Ned.
Tooneel" en niet het Toeval vaak den ledigen bestuurszetel
innam, dan zou men zich gewacht hebben voor twee dingen :
vooreerst van op een avond twee stukjes op te voeren, die
*) Paul de Vignron, die in de "Figaro" levendige, en voor een Franschman
over 't algemeen vrij nauwkeurige, schetsen van de Amsterdamsche feesten
heeft gegeven, maakt het nog fraaier dan al de onhandige vrienden te samen.
Hij schrijft a propos van Josephine de Groot: ,,Retenez ce nom, vous Ie verrelf
.Iluelque jour figurer
cote de celui des Rachel, des Agar, des Sarah Bernhardt."
"Tirn l'echelle!" had ik willen uitroepen; maar ik bedenk mij bij tijds, hoe
gevaarlijk dat zou kunnen worden voor Mej. de Groot, nadat men haar tot
J. N. v. H.
zulk een duizelingwekkende hoogte heeft opgetild.

a
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beiden eenzelfden toestand te zien geven, nl. dien van een
ten onrechte jaloerschen echtgenoot, wiens rol in beiden door
denzelfden acteur wordt vervuld; en ten tweede het eenige
oorspronkelijke stuk van den avond te geven aan het eind
van die lange sessie, voor een vermoeid publiek.
Dat, ondanks die ongunstige omstandigheden, het blijspel
in een bedrijf van de Vee r en Wi 1k a m a: Hoe oom oj) ziin
neus keek! nog wist te boeien, en het publiek in een vroolijke
stemming hield, pleit zeker weI in zijn voordeel. Komt de eer
van het "anspruchlos", maar niet onaardig gegeven aan de Veer
toe en herkende men den dichter (ja, den dichter !) van den 1 rourzngh in menig fijn geteekend, echt RoIlandsch tafreeltje, Wilkama heeft met groote handigheid het aanvankelijk tot drie
bedrijven gerekte, en daardoor onopvoerbaar, tooneelspel in een
bedrijf omgegoten, en nog gelegenheid weten te vinden om
meer dan een geestig geschetst tooneel daaraan toe te voegen.
Laat het stukje aan eenheid en daardoor aan duidelijkheid van
intrige iets te wenschen over, en is de ontknooping wat overhaast, zooals het is, levert het niettemin een geheel, dat bij het
groote gebrek aan goede kleine stukjes waardeering verdient.
De drie leerlingen der Tooneelschool, (de jonge dames
SablairoIles, Poolman en Bouret) welke in dit stukje optraden,
werden, behalve door den heer Tourniaire, ter zijde gestaan
door drie veteranen der tooneelspeelkunst Morin, Moor en
Mevr. Stoetz. Ret is of Morin, die in vroegere jaren om
zijn onnatuurlijke taal, zijn tooneelstap en andere eigenaardigheden niet zelden scherp gehekeld werd, thans, na de
herschepping, die zijn talent heeft ondergaan, (zijn secondc
maniere, zooals het van de groote schilders heet), bij iedere
nieuwe creatie, al is het ook in eene kleine rol, in kracht
en meesterschap van dictie wint. Geen enkele intentie, geen
schakeering, laat hij verloren gaan, en toch ontstaat daardoor
geen verbrokkeling en geen overdrijving, - of het moest
zijn in de uitspraak der slot n's, - maar schept hij typen,
die, wat er voor het overige ook van het stuk overblijve,
zich prenten in de herinnering van de toeschouwers. De heeren
de Veer en Wilkama hebben aIle reden van dankbaarheid
voor de wijze, waarop Morin hun "Oom" getypiseerd heeft.
Moor speelde zijn rol met veel 'smaak en tact; in het tooneel
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van de verwisseling der portretten gaf hij een uitnemend
proefje van fijne, natuurlijke tooneelspeelkunst.
Mevr. Sloe!:: verrijkte hare galerij van dienstbodentypen
met een voortreffelijk exemplaar.
De heer Arnold Ising heeft van Octave Feuillet's Le Village
onder den titel van de Zwerver (waarvan de Ie opvoering
den 9den April plaats had) inderdaad een Nederlandsch stuk
gemaakt, waarin de doodende dorpsgeest op echt Nederlandsche wijze werkt. De personen, die we in deze omgeving
leeren kennen, zijn zooveel mogelijk Nederlanders, althans
zoo als er in een afgelegen hoek van ons Vaderland voor
30 of 40 jaar te zien waren. Dat het onder de oudere stukken van Feuillet behoort en dat het in den smaak valt bewijst de reeks van jaren, die het op het repertoire bleef.
De inhoud is eenvoudig genoeg: Brouwer de cosmopoliet,
geblaseerd en daardoor ongelukkig maar zonder het te
weten,. bezoekt zijn ouden academievriend Molenbeek, die
zijn idealen heeft zien ondergaan in rustige, ge1daanbrengende rust en die door zijne goede, maar vee1 te weinig
ontwikkelde vrouw steeds meer in slaap gesust, ten dee1e
zelfs door zijn oude dienstmeid Kaatje beheerscht, zijn opkomende lust om naar hooger te streven als iets misdadigs
met geweld terug dringt. Brouwer zal als een andere Mephisto
den thans zijn waren toestand kennenden Faust, het onbekend
geluk doen genieten: ze zullen op reis gaan. Maar thans
ziet - bijna gelijktijdig - Brouwer, dat er inderdaad veel
geluk is in dien eenvoud en die stilte, Molenbeek, dat de
onzekere toekomst, die hij tegengaat, nog geen onvermengd
ge1uk belooft, beiden, dat Mevrouw Molenbeek, hoe eenvoudig
en domdwaas ook, in een were1d van liefde en zorg, een were1d
van geluk omsluit. Ze zijn bekeerd, en berouwvol smeekt Brouwer in die eenvoudige omgeving zijn lev en te mogen eindigen.
Over de opvoering kan ik kort zijn. Dat Mevr. Sloe!::
ook hier weder onberi~pe1ijk de meidenrol speelde, behoeft
niet gezegd te worden. WeI mag verme1d - wat we ook
elders reeds gereleveerd zagen - dat zij zoo zeer in haar
rol bleef, van bij de terugroeping te weigeren de hand aan
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te nemen van Molenbeek, die haar, in zijn woede om Brouwer
te volgen, beleedigd en uit zijn dienst gejaagd had en wel
reeds met zijne vrouw, maar nog niet met haar vrede gesloten had. Bigot speelde den oud-notaris, Morin den bereisden Brouwer' zeer goed; maar Mevr. Kleine te zien in
de rol van de oude stijve Mevr. Molenbeek, met haar stijve,
krakende, wijduitstaande zijden japon, dat was eene verrassing, waarop zeker weinigen waren voorbereid. Natuurlijk
was de "dorpsjuffrouw op zijn zondags" onberispelijk in toilet
en grime, maar 't kostte wezenlijk moeite zoo dade1ijk te
begrijpen, dat de verheven lijdende Marie Antoinette, de
klassieke Medea, de vorstelijke Maria Stuart, de innig liefhebbende Baronnes de Saint Andre, de trotsche Madame de
Maintenon daar in levenden lijve voor ons zat of over het
kleed heenschoof als Mevrouw Molenbeek, de - voor ons
negentiende eeuwers - onuitstaanbare.
We zijn zeer gelukkig in de gedachte, dat Mevr. Kleine
aan de Tooneelschool hare krachten wijdt, tot vorming van
een volgend geslacht van kunstenaars; maar we wenschen
vooral nog lang gelukkig te blijven in het bezit van haar,
als sieraad van ons nationaal tooneel.
Nog slechts weinige dagen en het tooneel-seizoen 1878/1879
behoort tot het verledene. V oor de vereeniging "Het N ederlandsch Toonee1" was het zeker niet het minst voordee1ige
van de drie jaren, gedurende welke zij den Stads-Schouwburg
bespeeld heeft. De gastvoorstellingen van Mej. de Groot,
die niet minder dan elfmaal "Adrienne Lecouvreur" en vijftienmaal "Deborah" speelde, het optreden van de leerlingen
der Tooneelschool, de gelukkige keus van enkele nieuwe
stukken, als Pont-Arcy, de Jagers en Geld! hebben "het
Nederlandsch Tooneel" dezen winter in den regel goed bezette,
soms zelfs stampvolle zalen bezorgd.
De uiteenspatting van het gezelschap en het aanstaand
optreden op het Leidsche Plein van een nieuwe troep, zijn
reeds breedvoerig in dit tijdschrift besproken. Wij komen
daar niet op terug maar wachten op de dingen die
komen zuBen.

:t:

ROT T E R 0 A M.
23 April 1879.
De maanden Maart en April hebben niet zooveel nieuws
opgeleverd als te verwachten was. De Heer Le Gras heeft
voor zijn benefiet op nieuw Multatuli's Vorstenschool opgevoerd, waarin hij de kleine rol van Von Schukenscheuer zoo
gelukkig vervult. "Vorstenschool" is een der zeer weinige
stukken, die hier werkelijk op het repertoire gebleven zijn,
en verdient die voorkeur ten volle, niet alleen door de groote
schoonheden van het werk zelf, maar ook door de fijn bestudeerde vertolking van de meeste rollen. De verdeeling
was grootendeels onveranderd; M~j. Beersmans speelde de
Koningin. Zij scheen mij in het laatste bedrijf nog beter
dan vroeger de eindeloos herhaalde woorden: "Blijf zitten"
te schakeeren; toch zal dit bedrijf altijd blijven afvallen na
het heerlijk tooneel op de kamer van Hanna, waarin zij
waarlijk koninklijk is. Mevr. Egener van Dam, die voor het
eerst de rol van Hanna vervulde, was zeer goed waar zij
het lieve eenvoudige meisje moest spelen, maar miste in het
gesprek met de koningin de fiere houding en zeggingskracht,
die bij de edele poetische woorden passen, en indertijd door
Mej. Baart daarmede verbonden werden, De rol der koninginmoeder is zoo wanhopig, dat men Mevrouw Valois niet hard
mag vallen, dat zij er niets van maakte.
Waarom spelen dezelfde kunstenaars, die in "Vorstenschool"
toonen bij voldoende studie goed verzen te kunnen spreken,
den Othello in proza? Gebrek aan tijd tot van buiten leeren
kan geen verontschuldiging zijn, daar naar ik. verneem, reeds
vele maanden geleden tot de opvoering besloten was en voor
een treurspel van Shakespeare meer studie dan voor een
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Fransche comedie mag geeischt worden; gemis eener goede
metrische vertaling evenmin, want er bestaat eene van denzelfden schrijver, wiens prozavertaling gebruikt werd. De
dichterlijke stijl van Shakespeare klinkt onnatuurlijk in den
prozavorm, een deel der bekoring van het werk gaat met
het metrum verloren, en de tooneelspelers worden verleid in
hun gewoon realisme te blijven. De versvorm is een hulpmiddel om tooneelspeler en toeschouwer te verplaatsen in de
ideale wereld der tragedie; aan ons gezelschap valt, door
zijn realistische richting, die verplaatsing toch reeds moeielijk
en daardoor moest de verwaarloozing van dit hulpmiddel
slechte gevolgen hebben. Het sterkst kwam dit uit in het
eerste bedrijf bij de rede van Othello voor den Senaat. Van
deze rede, een der glanspunten van de rol bij Rossi en Salvini, kwam bij D. Haspels niets terecht; de schuld daarvan
lag echter niet alleen aan den prozavorm. Hoezeer ik de
opvoering van een stuk van Shakespeare ook toejuich, toch
was ik voor deze bevreesd, daar de herhaalde opvoering
van dit treurspel door Rossi en Signora Cattaneo hier nog
levendig in het geheugen ligt en de rol van Othello eene is,
die de hoogste gaven van den tooneelspeler eischt en dus
vooral voor een acteur, die gewoonlijk comedie speelt, een
hachelijke onderneming is. Othello moet eene krachtige gestalte en klinkende stem bezitten, om den veldheer te toonen,
die gewoon is te bevelen; hij moet in staat zijn de sterkste
mate van hartstocht wel!r te "gevep en tevens zoo edel spelcn,
dat zijn schrikkelijke daad schijne voort te komen uit cen
gevoel van rechtvaardigheid en niet uit wraakzucht. De Heel'
Haspels nu mist een der eerste vereischten, namelijk een
klankvol orgaan, en ontbeert daardoor de macht door stemschakeeringen snaren in de ziel van den toehoorder te doen
trillen. Daardoor moet dan ook waarschijnlijk verklaard
worden, dat hoewel zijn gebaren en gelaatsuitdrukking vaak
uitmuntend waren, het publiek niet krachtig aangegrepen
werd door zijn spel. Over het algemeen was zijn spel sober
en miste het akelige, die veler zenuwgestel bij de voorstelling
van Rossi in de war bracht. Zoo de laatste tooneelen indruk
maakten, was dit voornamelijk te danken aan het prachtige
spel van Mej. Beersmans, die als Emilia een vuur en kracht
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ontwikke1de, die haar omgeving haast vergeten deden en we~r
den wensch versterkten haar als lady Macbeth te zien. Mevr.
Egener speelde de Desdemona lief, en zag er beeldig uit in
haar smaakvol kleed; de Heer Chrispijn was zeer voldoende
als Cassio. Onge1ukkig kon ditze1fde niet van den Heer
Ie Gras gezegd worden, wiens Brabantio zeer weinig gevoe!
toonde; de kleine roll en Iieten ook vee! te wens chen over.
De ]ago van den Heer ]. Haspels, ten wiens benefice de
voorstelling gegeven werd, maakte veel goed; boosaardig in
zijn alleenspraken, braaf tegenover Othello, vermeed hij de klip
van een booswicht te doen aanschouwen, wien niemand vertrouwen schenken zou. Enkele uitdrukkingen waren in de
vertaling van A S. K 0 k, die niet voor het tooneel geschreyen is, gewijzigd; ook waren verschillende geschikte bekortingen aangebracht. Al is deze poging om Shakespeare op ons
tooneel te brengen geen volkomen succes geweest, zij is
echter geenszins mislukt, en wettigt de hoop dat eene voIgende poging met een ander stuk, dat niet zulke buitengewoon
zware eischen aan de hoofdpersonen ste1t, nog beter slagen zal.
Deil 18den April had de eerste voorstelling plaats van
Uit den achterhoek, het blijspel van H. G. Roodhuyzen,
waaraan bij de onlangs gehouden prijskamp eene eervolle
verme1ding werd toegekend. Daar in deze aflevering aan dit
stuk een afzonderlijk artike! zal worden gewijd, meen ik
den belangstellenden lezer daarnaar te mogen verwijzen.
Het tooneeljaar is weder nagenoeg afgeloopen. Ais men
de balans opmaakt, valt deze minder gunstig uit dan bij het
einde van de vorige campagne. Toen waren nieuw opgevoerd: drie oorspronke1ijke stukken, zeven fransche comedies,
een duitsch treurspeI, en een melodrama; nu slechts twee
oorspronkelijke stukken: Anne Mie en Uit den Achterhoek,
vijf fransche comedies: De familie Fourchambault, De erfenis
van Mi.fnheer Plumet, De Ingezetenen van Pont-Arcey, De
straf eener Vrouw en de Keerzi.fde der Groote Wereld, een
duitsch treurspeI: Maria Stuart, maar daarentegen een werk
van Shakespeare: Othello. Van meer belang dan het minder
aantal eerste opvoeringen is echter dat het gezelschap in plaats
van vooruit te gaan, verminderd is in kracht. Al is het
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heerenpersoneel door de tooneelcrisis gelukkig ongedeerd
gebleven, het is niet verbeterd, en het damespersoneel heeft
door het aanstaand vertrek van Mevr. de Vries een zwaar
verlies geleden. Wel gaat haar nieuwe engagement eerst
met September in, maar zij is door de Directie, tegen den
op verschillende wijzen geuiten wensch van het publiek in,
sedert Januari van de planken gehouden, zoodat haar zelfs
geen gelegenheid geschonken is in eene benefice-voorstelling
voor het laatst hare talenten te toonen, en van Rotterdam
afscheid te ne~en. Zoo men een vorig jaar klaagdeMej.
Beersmans te zelden te zien optreden, thans heeft men vele
mal en gelegenheid gehad hare gaven te bewonderen, maar
dreigt een ander gevaar, dat zij namelijk in de schatting van
het publiek dalen zal, wanneer haar bij voortduring de rollen,
worden opgedragen, die tot het emplooi van Mevr. de Vries
behoorden. Eene actrice, voor eerste rollen geschikt, is voor
ons tooneel onvoldoende; bovendien missen wij eene jonge
tooneelspeelster, die aan een bevallig uiterlijk en aangename
stem, een gevoelvQl, beschaafd en levendig spel paart, en
daardoor meisjesrollen behoorlijk vervullen kan. De wensch
voor vervulling dezer bei:de leemten is groot, en alleen wanneer
het der Directie gelukt althans in een van beiden te voorzien,
Uan zij verzekerd zijn het volgend tooneeljaar met de volle
sympathie van het publiek te zullen ingaan.

Q.

REP E R T 0 IRE.
VERKORTINGEN: t. = tooneelspel, bl. = blijspel, dr. = drama,
tr. = treurspel, c. = comedie, kl. = k1uchtspel, v. = volksstuk,
H. dr. = Historisch drama, m. = maal).'
AMSTERDAM, Stadsschouwburg. Ver. Ned. Tooneel van I Sept.
1878-1 Mei 1879.
De Vrek, bl. (6 m.) Moliere; de Werkman t. (5 m.); van Amsterdam naar Bagdad, bl. 10 m.); Neptunus en Tuimelaar of de
Reis naar de Wereldtentoonstelling te Philadelphia, kl. (9 m.); de
Fourchambaults t. (16 m.); MOeder en Zoon, t. (5 m.); Ferreol,
t. (4 m.) v. Sardou; Speculanten t. (2 m.) J. Huf v. Buren; Juffr.
Bos dr. (7 m.) H. J. Schimmel; Janus Tulp, bl. (6 m.) J. v. Maurik;
de Buren, bl. (3 m.) J. v. Maurik; Deborah, dr. (15 m.) Mosenthal;
Prettige Schoonouders bI. (I m.) Barriere; Nelly dr. (I m.) Dickens;
Dames en Heeren uit Pont-Arcey t. (20 m.) Vict. Sardou; De
Erfgenamen van Biesterbosch, v. (2 m.); De Kaartlegster, dr. (2 m.)
Sejour; Aan den rand des afgronds, t. (I m.); Gijsbreght van
Aemstel, d 'ondergangk van zijn stadt en zijn Ballingschap t. (5 m.);
De Bruiloft van Kloris en Roosje, kI. (8 m.); Een bittere pil, kl.
(I m.) J. v. Maurik; De speIer of Revenge Praag, t. (I m.);
Adrienne Lecouvreur t. (II .tn.) Legouve en Scribe; De zwarte
kapitein, dr. (I m.); Een Amsterdamsche jongen of het buskruitverraad in .1622, t. (4 m.) van Lennep; Vriend Fritz (I m.) Erckmann-Chatrian; De weg naar 't hart, (I m.) George de Lalaing,
graaf van Rennenberg H. dr. (I m.), F. v. Heyst; Dora, t.(1 m.),
Sardou; de Ja~ers, t. (3 m.), Iffiand; Zege na strijd, dr. (2 m.);
Geld?? t. (6 m.) Dumas fils; 't Eerste hoofdstuk van 't derde boek
c. (2 m.); E. Pierron en H. H. Augier; Jolanthe, dr., (3 m.),
H. Hertz; Hoe oom op zijn neus keek, bI., (2 m.), H. de Veer en
Wilkama; (van 7-27 April): Een Zwerver, t. (3 m.); Zege na
strijd, (I m.); Oranje en Nederland, (3 m.).
Grand Theatre van Lier. Voorstellingen van de Rotterdamsche Schouwburgvereeniging, van 1 September 1878-Mei 1879.
Maria Stuart, tr., (2 m.); Jobin en Nanette? (I m.); De Kiesvereeniging van Stellendijk, (I m.) Lod. Mulder; Onze stand, t.,
(I m.) Wilkama; Manus de Snorder, t., (I m.); De Inge,zetenen
van Pont-Arcey, t., (I m.); De straf eener vrouw, dr., (I m.);
De gevolgen eener leugen, bI. (I m.); De keerzijde der groote
wereld, t., (I m.) Dumas; Anne Mie t. (3 m.); Multatuli's Vorsten.school, (I m.); Uit den achterhoek, (I m.), Roodhuyzen.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
- Reeds werd elders bericht, dat de Raad van Beheer der Vereeniging
,Het Nederlandsch Tooneel", gevoelig over de beoordeeling, die in officieele brieven en openbare geschriften aan zijne handelingen ten opzichte
van het engageeren van de leerlingen der Tooneelschool ten deel viel,
het Hoofdbestuur van het Tooneelverbond uitnoodigde eene enquete in
te stellen naar het gebeurde, en weI in verband met een gesprek, hetwelk de heer Joseph Jacobson, Voonitter der Rotterdamsche Afdeeling,
met twee dier leerlingen in den loop van Januari jl. te Rotterdam zou
hebbengehouden.
Thans is in eene bijeenkomst van eene Commissie uit het Hoofdbestuur van het Tooneelverbond met eene Commissie uit den Raad van
Beheer besloten om van die enquete af te zien, daar uit de verkregen
inlichtingen is gebleken, dat, zoowel de heer Jacobson in zijne mededeelingen, als de Raad van Beheer in zijne handelingen, geheel te goeder
trouw waren, en dat een misverstand, geheel buiten de bedoeling van
aIle belanghebbenden, geleid he eft tot het engageeren van de leerlingen
vtfdr het dndigen van den studietijd - eene handeling die, zoowel door
het bestuur van de Tooneelschool, als door den schrijver van het opstel
in dit tijdschrift (zie de 2 e alinea van de noot op bIz. 127 van dezen
Jaargang) als praematuur, en daarom alleen betreurenswaardig, moest
worden beschouwd.
- In Utrecht werden in de laatste jaren verscheidene studenten leden van
het Tooneelverbond. Dit jaar breidde zich dit getal niet aIleen uit, maar
werd ook de Voorzitter van den Senaat, de heer Bastert, medelid van het
afdeelingsbestuur. Bovendien vormden over de honderd studenten een
tooneelgezelschap, dat Vrijdag 4 April zijn eerste voorstelling gaf.
Een drietal stukjes werd opgevoerd: ,Eene dame aIleen op reis,"
,De mislukte erfenis," »Jocrisse de Vondeling." De introductie was beperkt - tot het leelijke geslacht. Maar het voomemen bestaat om een
volgend jaar ook voor dames op te treden. Het zou indiscreet zijn namen
te noemen. Doch er waren enkele onder de uitvoerenden die bepaald
aanleg toonden. Het stlJlikelblok van elk liefhebberijtooneel - het gemis aan den noodigen gang - deed zich gevoelen. Doch dat is een kwaal,
die te genezen is met emstig repeteeren. De hoofdzaak is dat de stoot
gegeven zij tot eigen oefening en de hartstocht voor het tooneel worde
wakker geroepen.
Wat wij voor aUes noodig hebben is: Warmgezinde vrienden van
het tooneel in aile oorden van ons vaderland, en dat zullen onze studenten blijven - ill worden zij verstrooid aan het .einde der studie.
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