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punten tHln

~eßtlJrijuinß I).

1. Opening der Vergadering.
2. Verslag van den Algemeenen Secretaris over het afgeloopen Bondsjaar.
3. Rekening over het afgeloopen Bondsjaar.
a. Algemeene Rekenmg.

Ontvangsten:

f

Art. I. Saldo der vorige I·ekening.
2. Contributien:
Ledf'D der afdeelingen 1754./5260.71 •
Algemeene leden..... 35. '11 174.35i

"

5435.06!
36.47

3. Rente.................. .
4. Toevallige bate:
Saldo opgeheven afdeeling ZwoUe

Tc kort ....................... .

Uitgaven:
860.02~

"

6.G6
335.72

Art. 1. Bijdrage aan de Tooneelschool .•.. , ... , .......• f 537660
2. Tijdschrift:

"

Hedactiekosten ••...••.• "

terug: Verzendingskofltenf 286 2i
verkochte 17 p.xemplaren. J) 41.80

"
f

6673.94

.. Van de Leidsehe Studenten-Afdeeling waren echter bij het
afdrukkeo, nog slechts f 2 Hl.- van de als ontvangen aa.ngenomen

J

5~2.-.

Drukkosten .• ' .•••.•••• I 774·VerzendingskoBten •••••. J) 286.26!

3.
4.
5.
6.
7.
8.

I} O1'er

&n~

aan de orde gesteIde onderwerpen wordt

dOOf

32j.Oi

- - - " 1133.19~
Reiskosten ............... "
17.50
Drukwerk ..........•.... "
56 33
Bureaukosten . . . . . . . . . . . .
11.02~
Onkosten Algemeene Vergadcring .....•......... "
25.Onkosten inning van gelden "
19.54
Onvoorziene uitgaven ..•. "
34.75

ingekoffiPD.

na.u de bepalingen van de artt. 9 en 10 der Wet

400.-

f 1460.26!

/6673.94

de l'ertegenwoordigde afdeeliRgen geatemd bij meerderhßid v&n stemmen

De Toorzitter behoudt zieh het recht Toor Dm 01'er moW!n Tao orde df)or de

a.a.nwezige at,evaardigden. h,>ofdelijk en biJ meerderheid Tau stemml!D, te doen be.Iuiten.
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Ontvangsten :

b. Rekening Tooneelschool.

Art. 1. Bijdrage van Z. M. den
Koning............. ·· j
2. Bijdrage van de Gemeente
Amsterdam ........... "
3. Rchoolgelden.. . . . . . . . . .. "
4. Giften:
Jaa.rlij1rs('.he bijdragen • • • • . • • . • f

165.-

vereeniging D. V. G te Amsterdam "

65.112

Opbrengst Vooratelling Dilett.Tooneel-

5000.2000.692.50

230.02

5. Rente Fonds Hacke van
Mijnden .............. "
" 6. Bijürage uit de algemeene
kas ................. , "

5376.60

f

13359.]2

f

139.10

.IJemorie. Herman I,inde-Fonds .•

4. Begrooting over 1885/86.

Ontvangsten:

60.-

•

. 232

Gouda. • • .
Goea.

• •

I

682.-

111
70
51
44
35
31
30
21
18
16
13

9

b. Algen eene ledpn 34

Redactiekosten

333.210.153.132.105.93.90.63.54.48.-

• 13

•

Terug:

4.
5.
6.

7.

39.-

It

27.-

,,~O.-

f 5381.-

Te kort ....................... " 1334,03

f

•

·

•
·

6715.03

8.
9.

'775.-

"
"

300.400.-

- , 1475.-

Venendingskosten eu verkochte exemplaren..

39.-

"

13359.12

Uitgaven:

Drukkosten. • •
Verzendingskosten

696.-

Leiden (studenten) 194

Gent. . . . .

f

Art. 1. Tc kort der vorige rekening f 335.72
2, Bijdrage Tooneelschool. .... ,,4969.31
3. Tijdschrift:

G.
Afdpelingen:
Rotterdam. . • 609 leden J 1527.Amsterdam. • • 340
" ,,1020.-

Utrecht..
.
DJrdrecht .
Leeuwarden
Delft. . •
Groningen .
Haarlem..
Middelburg. • •
'8 HerLogenbosch.
Zaandijk:
Tiel . . • . •

"

a. Algemeene Begrooting.

Art. 1. Contributien:
den Hasg.

Uitgaven:

Art. 1. J aarwedde Directeur.... / 4000.2. J aarweddeu onderwijzend
personeel. . . . . . . . . . . .. " 6391.66i,
3. Jaarwedde inwonende Di"
rectrice, met inbegrip
van toelage voor belasting, vuur en licht ... " 1000.-4. Toelage aan de Directrice
voor hulp bij het onder100.,vijs ................" "
5. Erfpach t terrein ....... .
246.0.'>
6. Rente der 4 pet. Leening
"
300.groot perrestof75uO.- "
7. Aflossing van het tiende
500.Aandcel groot f500.- "
8. Schoolbehoeften en BibJio222.2.'>
theeK ................ "
40.9. Bureaukosten . .. . ...... .
" 10. Stukadoorswerk cn ander
54.77
onderhoud
gebouw, "
13.30
" 11. Ameublement........... "
" 12. 7d • teI·mijn Pijpgascom84.25
pagnie ............... "
13. Assurantie (vooruit bet.).
ßO.14. Piano ................. "
" 15. Huur Gymnastieklokaal cn
61.kachels ............... "
9.9\J
" 16. Aankoop costumes ...... , "
uitgaven,
17. Onvoorziene
waaronderf 125.- voor
mobil air 5. inwonende
272ß3
leerlinge ........ .

J 340.-

- _ . ,,1135.Reiskosten . . . . . . . . . . . . . . .." 50.Drukwerk .........•...... " 100.Bureaukosten . . • . . . . . . . . .." 25.Onkosten Algemeene Vergadering................ " 25.Onkosten inning van gelden " 25.Onvoorziene uitgaven ...... " 50.f6715.03
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Ontvangsten :
,\ 1't. I.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

b. Begrooling Tooneelschool.

Bij t1 rage van Z. M. den
Koning ...............
Bijdrage van het Rijk ....
Bijdrage der Provincie
Noord-Holland .........
Bi,idrage der GemeenteAmsterdam ...............
Schoolgelden ............
Giften, jaarlijksche bijdragen ................
Rente Fonds Hacke van
Mijnden ...............
Bijdrage uit de algemeene
kas...................

f

5000." memorie.

Art. 1. J aarwedde Directeur,

tenns onderwijzer in lezen. a,lgemeene

reet8t~~~e~:d!Bf..Ne.de:le~ds.Ch~ t.a&~ e~

2. J aarwedden
personeei:

" memorie
"

"

"
"

..

Uitgaven:

f

4000.--

onderwijzend

Onderwijzeres in voordracht
eu speI op hct tooneel. .! 1000.b. Onderwijzer in voordracht
eo grimeerkunde .. . . l'I 1000.c. Onderwij7.eres in hunstmatig spreken . . . . . . . » 640.d. Onderwijzer in haogere mimiek, kunst van costumeeren eD lesthetica. .., 200.e. ünderwijr.er in techniek
van het drama en geschiedenis V8.11 het tooneet . . . . . . . .. . memorie
f. Onderwijzer in de voor-

2000.650.160.60.4969.31

g.
h.

i.
k.
I.
m.
n.
o.
p.
q.

dracht van dramatische poezie.. . . . .. memorie
Onderwijzer in costuum_
er:
150
kennis . . . . . . . ..
Onderwijzer in Nederland.
sche tsa.l. algemeene en
vaderlandsche geschiedeni! . . . . . . . . . . . I 350.Onderwijzeres in Fra.nsche
en lIoogduitsche tS81- en
letterkunde . . . . . . . :0 1500.Onderwijzeres in Engelsehe taal- en letterkunde • 100.Onderwijzer in mythologie J) 100.Onderwijzer in aa.rdrijkskunde.
. . . . . . . :0 150.Onderwijzer in rekenkunde. 150.Onderwijzer in teekenen." 150.Onderwijzer in gymnaB·
tiek en schelmen . . .• 1.10.Ondf'rwijzer

in dangen.

ete . . . . . . . . . . . . .

:0

150.-

- - - " 5790.--

"
"
"
"

"

"
"
"

f

12839.31

Mcmorie: Herman Linde-Fonds ... f

143.06

"

3. JaarweddeinwonendeDirectrice, met inbegrip van
toelage
voor belasting,
vuur en licht.... . . . . . .. " 1000.4. Erfpacht terrein ..... , . . .. "
246.05
5. Rente der 4 pet. Leening,
280.groot per l'esto f 7000. .. "
6. Aflossing van 1/246 Aandeel
(het elfde) ........... " "
500.7. Schoolbehoeften en bibliotheek ................•. "
1008. Bureaukosten . . . . . . . . . . .. "
40.9. Onderhoud Gebouw ....... "
500.50,10. Ameublement ...... '" . " "
84.26
11. 8e termijn Pijpgascompagnie "
12. Assul'antic (nog voor 1/2
jaal' betaald) . ... . . . . . . .. "
20.65.13. Piano................... "
14. Huur gymnastieklokaal en
64.kachels ............ " " "
] 5. Aankoop van costumes.... " memorie
16. Onvoorziene uitgaven ..... "
100.f 12839.31

J

De Algemeene Penningm r
os. JACOBSON.

4

HET TOONEEL,

5. Beraadslaging over de wijze, waarop c. q. in het tekort kan voorzien worden.
6. Wetsherziening. - De Commissie, benoemd in de vorige Algemeene
Ver6adering, en bestaande uit gedelegeerden der Afd. Rotterdam
(Dr. G. PEKELHARING), den Haag (Mr. J. E. BANCK) en Haarlem
(den heer.1. KRELAGE), en van het Hoofdbestuur(de Heeren M. A.
PERK en JOSEPH JACOBSON), na van de ingediende amendementen
kennis genomen en ze overwogen te hebben, stelt voor de Statuten te wijzigen als volgt:
ART. 1.
Onder deo naam van »N ederlandsch Tooneel verbond" heeft zieh eene
maatsehappij gevormd, die zich de verbetering van het tooneel in
Noord- en Zuid-Nederland ten doel etelt.
ART,2.
Het Nederlandsch Tooneelverbond tracht zijn doel te bereiken door:
a. De oprichting en instandhouding van eene Tooneelsehool te All1sterdam.
b. De aanmoediging van verdienstelijke tooneelkunstenaars en tooneelkunstenaressen.
c. Het bevorderen van oorspronkelijke tooneellitteratuur.
d. Het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de algemeene
belangen van het Nederlandsch tooneel.
e. Het houden van voordrachten, bijeenkomsten en openbare vergaderingen, en het doen geven van voorstellingen door pe:tsonen,
die tot de bestaande schouwburgen behooren oftot tooneelkunstenaars worden opgeleid.
f. Het oefenen van invloed op tooneeidireetien, teneinde in gemeenten, waar geen tooneel is gevestigd, van tijd tot tijd voorstellingen te doen geven.
g. De bevordering van een degelijke tooneeieritiek.
h. De zaak van het Nederlandseh tooneel in Noord en Zuid bij
de regeeringen voor te staan.
ART. 3.
De leden der maatschappij worden verdeeld in leden (afdeelings- en
algemeene leden) en donateurs (donatrices), die allen gelijke rechten hebben.
ART,4.
De leden betalen eene jaarlijksche bijdrage van vljf gulden (10 franken).
Om donateur of donatrice te worden, moet men Of een gift van ten minste
hondel'd gulden (200 franken) in eens, of een jaarlijksche gift van ten
minste tien gulden (20 franken) ter bescbikking van de maatschappij
stellen.
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ART. 5.
Eerstgenoemde giften worden gehe el gestort in de algemeene kas,
uerustende bij het hoofdbestuur. Van de jaarlijksche bijdragen, zoowel
van de leden als van de elonateurs (donatrices), die zich bij een afdeeling
hebben a,tngesloten, worden, behouelens de uitzondering in Art. 7 vermeId, v66r 10 Januari drie vijfden gestort in cl<:) algemeene kaß en twee
vijfden in de kas der afdeeling.
ART. 6.
In iedere gemeente kan slechts 8ene afdeeling van de maatschappij
worden opgericht. Er zijn ten minste tien personen noodig voor de
vorming van een afdeeling. Daalt het aantal leden eener afdeeling
beneden dit getal, dan beslist de algemeene vergadering over het voortbestaan dier afdeeling.
ART, 7. (*)
Studenten eener Universiteit en van de Polytechnische school kunnen'
ook elaal" waar reeds eene afdeeling gevestigd is, eene afzonelerlijke
studentenafdeeling vormen. De jaarlijksche bijdrage harer leden wordt
voor de helft gestort in de algemeene kas.
ART 8.
De afdeelingen geven, zoodra zij zich gevormd hebben, daarvan kellnis
aan het hoofdbestuur. Voor het overige zijn zij geheel vrij in hare
inriehting en de regeling van hare werkzaamheden, met inachtneming
van de beginselen en de bepalingen van de statuten der maatschappij.
ART. 9.
Zij die in eene gelleente wonen, waar geene afdeeling is gevestigd,
en leden wenschen te worden van de Maatschappij, kunnen zich als
leden bij een afdeeling hunner keuze of als algemeene leden bij het hoofd bestuur laten inschrijven. Hetzelfde geldt voor hen, die geen student
zijn en wonen in eene ge me ente, waar alleen een studentenafdeeling
bestaat.
De jaarlijksche bijdragen of giften der algemeene leden vloeien geheel in de algemeene kas.
De algemeene leden vormen te zamen da Aigemeene afdeeling. De
leden dezerAlgemeene afdeeling kunnen zieh op de Aigemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen. De bepaling van art. 10, betreffende
het aantal stemmen, geldt ook voor hen.

ART. 10.
Op de jaarlijksche algemeene vergadering, die op hat einde van April
of in het begin van Mei gehouden wordt in eene der gemeenten, waar
*) Door het nieuwe artikel 7. verandert de nummering van alle volgende artikelen, zoodat art. 8 overecnkomt met het oude art. 7, onz.
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eene afdeeling is gevestigd, wordt de algemeene begrooting voor het
volgende maatschappelijk jaar vastgesteld eu het verBlag van den algemeenen secretaris, loopende van 15 April des vorigen jaars tot den
14 April, uitgebracht. Over hetzelfde tijdsbestek strekken zich de verslagen uit, die de afdeelingen aan het hoofdbestuur hebben in te zenden
v66r of op den 16en April.
üp de algemeene vergaderingen heeft de stemming afdeelingsgewijze
plaats.
ledere afdeeling beneden de 20 leden heeft (jene stem, van 20 tot 40
leden twee stemmen van 40 tot 60 leden drie stemmen, en zoo vervolgens op iEidere twintig Ieden eene stem meer; met dien verstande echter,
dat geen afdeeling meer dan tien stemmen zal mogen uitbrengen.
Bij staking der stemmen beslist het lot.
ART. 11.
Over alle in den beschrijvingsbrief aan de orde gesteIde onderwerpen
beslist 'de meerderheid. Niet aan de orde gesteIde onderwerpen worden
niet in behandeling genomen, tenzij twee-derden der stemmen daartoe
verlof geven.
ART. 12.
Tot ontbinding der maatschappij kan niet worden besloten dan met
twee derden der stemmen, terwijl het oorstel tot ontbinding ten minste
drie maanden v66r de algemeene vergadering, met omschrijving van
redenen, zoowel aan het hoofdbestuur ah aan de afdeelingen, door den
voorsteller moet worden ingezonden.
üver de bestemming, aan de bezitting van de maat~chappij te geven,
wordt op dezelfde wijze beslist. Haar archief wordt aan de gemeente
Amsterdam aangeboden.
ART. 13.
Het hoofdbestuur bestaat uit zeven leden, Het wordt door de algemeene vergadering verkozen voor den tiid van drie jaren, doch in
dezer voege, dat volgens rooster, het eerste jaar drie en in de beide
volgende jaren telkens twee leden aftreden.
De aftredenden zijn herkiesbaal'.
De maatschappij vergoedt reis- en verblijfkosten aan de leden van
het hootdbestuur die zich in haar belang op reis begeven.
ART. 14.
Het hoofdbestuur, dat uit zijn midden een Voorzitter, een Secretaris
en een Penningmeester kiest, vertegenwoordigt de maatschappij en
wordt zeH in rechten vertegenwoordigd door zijn V oorzitter en zijn
Secretaris. Het voert de besluiten der algemeene Aergadering uit, beheert de financien door tusschenkomst van zijn Penningmeester en doet
jaarlijks v66r 10 October rekening en verantwoording van zijn beheer
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aan de afdeeling, daartoe door de algemeene vergadering aangewezen.
Onthoudt deze afdeeling hare goedkeuring, dan wordt er rekening en
verantwoording gedaan aan eene buitengewone algemeene vergadering,
binnen den tijd van eene maand bijeen te roepen.
ART. 15.
Aan een commis sie van negen leden is het beheN' en het toezicht
<>ver de tooneelschool opgedragen. Die commissie bestaat uit twee
leden van het hoofdbestUllr der Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen,
twee leden van het comite der Damespatronessen en vijf leden, door
de algemeene vergadering te benoemen. Van deze laatstgenoemde vijf
moeten er drie leden zijn van de Amsterdamsche afdeeling en gekozen
worden uit door de commissie zelve voor te dragen tweetallen.
Yan de vijf door de algemeene vergadering benoemde leden, die
voor den tijd van drie jaren zitting hebben, en waarvan er jaarlijks
twee en eens een aftreden doch herkiesbaar zijn, kunnen slechts twee
uit de leden van het hoofdbestuur worden benoemd.
ART. 16.

Het reglement der tooneelschool wordt vastgesteld door het hoofdbestnnr, na overleg met de afdeelingsbesturen.
Wijzigingen kunnen door het hoofdbestuur niet in het reglement
worden aangebracht, dan na gepleegd overleg met de commissie van
beheer en toezich1.
Elk der afdeelingen laat zich door een afgevaardigde in de vergaderingen dier commissie vertegenwoordigen.
ART. 17 (ond 15).
De maatschappij geeft een tijdschrift nit, dat de leden en donateurs
(donatrices) kosteloos ontvangen. Dit tijdschrift is het officH~el orgaan
voor de mededeelingen van het hoofdbestuur, en wordt geleid door
een redacteur, voor den tijd van twee jaren, uit een voordracht van het
hoofdbestunr, door de Algemeene vergadering te benoemen. De redacteur
woont de algemeene vergadering bij en ontvangt daarvoor vergoeding
van reis- en verblijfkosten.
ART. 18 (oud 16).
Het maatschappelijk jaar loopt van 1 September tot 31 Angustus.
ART. 19 (oud 17).
Er zal geen verandering of wijziging in deze statuten gebracht
worden, tenzij het hoofdbestuur een voorstel dienaangaande doet, of
ten minste drie afdeelingen een verandering of wijziging noodig oordeelen. Elk voorstel tot wetsverandering zal v66r 1 Maart aan alle
afdeelingen bekend moeten zijn.
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ART. 20 (olld 18).
De maatsehappij, haar zetel hebbende te Amsterdam, erkend als zedelijk liehaam bij Koninklijk Besluit van 16 Maart 1871 No. 7, bestaat voor den tijd van 29 jaren, 11 maanden, integaan den 19 Dee. 1870,
den dag, waarop de statuten door een algemeene vergadering van afgevfLardigden zijn vastgesteld.

Aldns vastgesteld in da algemeene vergaclering te Amsterdam den
19 Dec. 1870; daarna gewijzigd bij beslnit der algemeene vergaderingen van 18 Oct. 187P, van 15 Oet. 1881 en van 28 Ocl. 1882;
laatstelijk gewijzigd door de algemeene vergadering van den
181l5.
Voorziltel·.
Secrelaris.

G. Voorstellen tot reorganisatie der Tooneelschool.
10. Voo rstel Ro tterdam.

Dit voorstel, door de Afdeeling aan de zuster-afdeelingen toegezonden en in da nienwsbladen meegedeeld, i~ algemeen bekend. Het
Hoofdbestnnr heeft het gesteid in de handen der Commissie van Toezieht en Beheer ovel" de School, die in de eente pht8,tS geroepen en
bevoegd is daarover een oordeel te vellen, met verzoek hare beschonwingen deswege mede te deelen.
De Commissie heeft het volgende rapport inge.:onden, dat het Hoofdbestuur den leden van het Verbonel meent te moeten mededeelen. Het
rapport vangt aan met een inleiding, die, als minder ter zake afdoende,
kan achterwege blijven en gaat aldus voort:
De Commissie komt thans tot den inhoud der vOOl'stellen, die geen
mindere bezuiniging dan ± f 4000 jaarlijks beoogen, en dus het bestaan
eener Tooneelschool verzekeren, ook in het geval, dat alle subsidie van
stad en provincie haar mochten ontvallen. Bedenkt men dat het Verbond bij het oprichten der Tooneelschool van den aanvang af op eene
uitgave van ± f 12000,- jaarIijks ten behoeve dier inrichting gerekend heeft, waaronder alleen de küsten van het onderwijs, niet die
van het gebouw, begrepen waren, dan moet men zich reeds terstond
de vraag voorleggen, of bij zulk eene belangrijke bezl1iniging de Tooneelschool dezelfde inrichting zal kunnen blijven, die het Verbond bÜ
de stichting er van bedoelde.
Men kan toch niet in ernst beweren, clat de jaarwedden van leeraren, aan welk onderwijs ook verbonden, onlangs aanzienlijk vermindere!
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ziju. en dat dns op deze wijze thans een bezniniging zon verkregen
knnnen worden waaraan in den beginne niet gedacht was.
De Corumi~sie is dan ook tot de slotsom gekomen, dat met deze
belangrijke besparing, ook al liet men programma en organisatie onver·
auderd, de Tooneelschool in haren aanl als school voor kun~tonder
wijs, nooclzakeliik ZOll moeten veranderen. Zij wil voor een oogenblik
aannemen, dat het mogelijk zou zijn, de twee onclerwijzers L. O. te verkrijgen op de voorwaarden, door Rotterdaru voorgesteld. Maar moet
nn het karakter der school niet noodzakelijk verandel'en, indien een
onclerwijzer L. O. als Directellr aan het hoofd komt te staan? Welke·
geest zal van hem uitgaan? Hoe zal hij de Inrichting leiden? Zal
van hem verwacht knnnen wonlen, dat hij de beteekenis der sehool
als een Kunst·institnut begrijpt? Zal hij met genoeg practiFchen takt
bedeeld zijn, om het hoofd der inrichting te zijn, niet alleen tegenover
de jongere, m,lar ook tegenover de oudere leerlingen, niet alleen
tegenover zijn collega in het L. 0., maar tegenover de leeraren M. 0,
aan de z. g. vakschocl verbonden, en vooral tegenover de vak·leeraren,
om niet te spreken van Tooneeldirectien, enz?
Wie bekend is met de vorming, de opleidiug der Leeraren L. 0., zal
niet aarzelen die vragen ontkennend te beantwoorden.
Eenstemmig was de Commissie, waarin mannen zitting hebben, die
met het L. O. volledig ;vertronwd zijn, van gevoelen, dat door de aanstelling van een leeraar L. O. tot Directellr dEr School, het peil verlaagcl zou worden, en de School niet langer zou beantwoorden aan cle
eischen, die men bij de oprichting gesteid had, en die de Maatschappij
tot N. van 't Alg. o. a. bepaalclelijk geformnleerd heeft, toen zij tot de
opriehting der School eene subsidie van 110.000 bijdroeg.
U we Commissie meent da.t het karakter der School voor alles moet
gehandhaafd blijven. Zij kan daarbij tel' nauwernood vermoeden, dat
Rotterdam over deze principieele kwestie een andere meening koestert;
ja, zij heeft door bemiddeling van het Hoofdbestllur de verzekering verkregen, dat Rotterdams voorstel niet in de verte bedoelt de organisatie
(er Sehool te wijzigen, en vraagt zieh dns af, ho(') men tot een voorstel
gekomen kan zijn, waarvan de aanneming noodzakelijk tot eene ingrijpende verandering in den geest der School moet leiden.
En zij meent de oplossing te knnnen vinden in de omstandigheid dat
wellieht in de laatste jaren aan de eisehen van toelating tot de e~r5te
klasse niet streng genoeg de hand gehouden ie, zoodat jongelieden zijn
aangenomen, die, zooals van-k het geval is, onmiskenbaren aanleg voor
het tooneel paarden aan tekortkomingen in hun lager onderwijs.
Dit kan den indruk gemaakt hebben, dat de Tooneelschool een gewone sehool yoor L. O. was, waaraan eeu Vakschool wn-s verbonden.
Op dat standpl1nt schijnt het verdedigbaar, aan een lagere Bchoollagel'e
onderwijzers te willen verbinden.
De commisBie iB nu ten volle overtuigd, dat deze opvatting in geenen deele
strook met de beteekenis der Tooneelschool als Kunstinstituut, en volkomen in strtid verkeert met de oorspronkelijke wenschen van het Verbond.
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Aan de eigenlijke vakschool moet - gelijk Prof. Pierson het eens
zoo jnist heeft uitgedrukt - evenals aan de Handebchool te Amsterdam,
eene voorbereidende inrichting verbonden zijn, maar deze voorberei<lende school zij nimmer een gewone lagere school zij houde roeds van
den aanvang af rekening met het doel, dat de leerling der Tooneelschool beoogt, zij worde of blijve eene voorbereldende vakschool
Ie nu in de laatste jaren van dit beginsel afgeweken, niet bij toeval,
maar in een enkel geval, thans zijn Directeur en Commissie overtuigd,
da,t op dien weg niet mag worden voortgegaan.
Al kan de Commissie dns niet in alle deelen medegaan met de
beginselen, door Rotterdam under No. II van hare voorstellen uitgeaproken, toch wenscht zij en aan den leeftijd en aan de eischen der
toelating, die in het programma gevonden worden strikt vast te houden,
en zou zeUs wensehen, dat een ietwat scherpere Redactie van Art. I,
regt Tooneelschool, haar voornemen ook naal' buiten deed blijken.
De Commissie heeft verder nauwgezet overwogen, in hoeverre het
voorstel van Rotterdam, om het Engelsch van het pl'ogramma der
Tooneelschool weg te nemen, aanbeveling verdient.
In haar midden deden zich stemmen hooren, die wegens de weinige
uren, welke aan dit leervak besteed kunnen worden, en wegens de tot
heden ~lechts geringe resultaten van dit onderwerp, de voorstellen van
Rotterdam omtrent dit punt warm verdedigden. Daar het hier echter
€eDe wijziging van het Programma gold; daar men moest erkennen,
dat aan dit Programma een zekel'e bindende kracht tegenover hen die
de Tooneelschool subsidieeren, niet kon worden ontzegd; daar men
Bindelijk erkennen moet, dat eenige bekendheid met de beginselen en
de uit~praak der Engeloche taal den beschaafden tooneeIspeler niet
onthouden worden mall', zoo kon men zich ten slotte bij het denkbeeld
neerleggen, voorloopig in het programma der schooI geene wijzigingen
te brengen.
Ald slotsom harer overwegingen, meent dus de CommIssie aan het
HoofJbestuur te mogen mededeelen, dat zij in den geest, het karaktel'
en het programma der school geene veranderingen wenscht te zien gebracht-; en dat, indien de financieele krachten van de Tooneelschool
niet toereikend zijn, om het Programma uit te voeren in den geest
bti de stichting bedoeld, men of tot het besluit moet komen om de
Tooneelschool op te heffen, of, om door verhooging der bijdragen van
de afdeelingen aan de Algemeene Kas de uitvoering van dit programma
mogelijk te doen blijven.
Met betrekking tot de voorstellen van Rotterdam, meent de Commissie U te mogen mededeelen:
Je. Dat zij het aannemen van Voorstel I ontl'aadt, omdat ook de voor
bereidende school der Tooneelschool niet het karakter van het
alg. L. O. mag dragen; en veel minder de vakschool onder de
leiding van een onderwijzer L. O. als directeur mag worden gesteId.
2 e. Dat zij met betrekking tot Voorstel II, zonder geheel en al mee
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te gaan met de eischen, die alleen den leeftijd der leerlingen
betreffen, toch verscherping van en vasthouding aan de toelatingsvoorwaarden, dringend geboden acht.
3" Dat zij ten opzichte van Voorstel IU, opmerkt dat reeds vroeger
nu en dan enkele geschikte rollen door leerlingen der Tooneel8chool in de schouwburgen zijn vervuld, en dat daartegen geen
bezwaar bestaat, indien door het vervullen van die rollen geen
schade wordt toegebracht aan den leergang, en het verzoek daartoe
van de 8chollwburg-directie zeive llitgaat, en eindelijk in elk
aJzonderlijk geval de toestemming wordt gegeven van Directeur
en Commissie.
Het laatste deel der werkzaamheden der Commissie betrof het overwegen van de vraag, welke bezllinigingen de begrooting der Tooneelschool kan lijden, zonder nadeel voor het karakter en het programma.
Met medewerking van den Directeur is zij er toegeraakt voor 1885-86
€en bedrag van f 850.- en voor 1886-87 een som van f 2000.- uit
te sparen.
De laatste bezuiniging kan niet terstond worden ingevoerd, omdat
een Maatschappii als de onze vroeger aangegane verbindtenissen niet
opeens kan losmaken.
De Commissie verheelt zich echter niet, dat de voorgestelde bezuinigingen slechts als tijdelijke maatregelen aanbeveling verdienen; dat
zij alleen mogelijk zijn door tijdelijk zich van zeer gewaardeerde krachten
te ver8teken; den Directeur meer onderwijs op te dragen dan in het
belang der school wenschelijk is; door van de inwonende Directrice
gewichtige diensten aan te nemen, waarvoor men haar niet honoreeren
kan; door in het algemeen een stelsel te huldigen, waarbij de zuinigheid de wijsheid wel eens zou kunnen bedriegen.
De Commissie doet U verder opmerken dat deo bedoelde bezuinigingen onder den drang der omstandigheden zeer goed kunnen worden
ingevoerd, maar dat men zich niet moet voorspiegelen, alsof de raming
€ener jaarlijksche uitgave van f 12000 - zooals men die bij de oprichting der 8chool heeft opgemaakt, ooit belangrijk zou kunneu warden
verminderd, zonder dat in een of ander opzicht aan het gehalte van het
onderwijs of aan het karakter der Tooneelschool als inrichting tot
opleiding van Kunstenaars cn Kunstenaressen wordt te kort gedaan.
In eene Bijla.ge heeft de Commissie de eer U een overzicht aan te
bi eden van de Uitgaven over 1884-85; '85-'86; '86 -'87. waaruit U
zullen blijken de bijzonderheden der door haar voorgestelde bezuinigingen.
Aldns opgemaakt in onze Vergadering van 20 Juni 1885.
Namens de Commissie voornoemd,
F. VAN DER GOES, Secretaris.
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BIJLAGE bij flet Rapp01't der Commissie vrtn Be1wer en

ToezicM ove?' de Tooneelsc1tool aan het Hoofdbestnlw,
1'Degens l/,et in lutre l/,allden gestelde Voorstel der
AJdeeling Rotterdwtn, bet1'eJfenele verminde?'ing der
nitgaüen VOO1' ele Sc1tool.

Salarissen van den Directeur en het
1884/5
Directeur ... , ........ f 4000 .......
1000, ......
~Ievr. Kleine ........
De Hr. Le Gras ...... " 1000 .......
V. d. Goes. " "
" Kuijpers ') ......
800 ...... ,
Mej.
200 .......
De Hr. Simons ...... "
De Heer ...... "
"
Hofdijk ~) .... "
Mej. Smits .......... " 1700 .......
De Hr. Van Dragt ... " 600 .......
Mej. V. Overzee ..... "
100.......
De Hr. Abresch .....
100 .......
Hagedoorn ... "
2no .......
"
Kapteyn ..... ";,
200 .......
,
Veth .........
200 ..
"
De Blecourt ..
150.......
150 ..... , .
Witt .........
" Rennefeld...... " 1100.......
Mevr.
"
TOTAAL ... f 11500

.. .

-.==""'===

Onderwijzend Personeel
1886/7
1885/6
f 4000 ........ f 4000
1000 ....... " 1000
" 1000 ....... .. 800

"

"
"
"
"
"

640 ........
200 ........

150 ........
1500...... , .
350 ........
100........
" 100, ...... ,
" 150 ........
" 150 ........
" 150 ......•.
" 150 ........
150........
" 1000.....
"
f 10790

Aanmerkingen :
In 1885/86 wordt bezninigd
"1886/87,,
"
De Schoolgelden knnnen worden geraamd
f 500. -, en dns vermeerderd worden met de
2e Voorstel den Haag.

"

640
200

"

150
" 1500

"
"
"

100

"
,.
"
"

150
150
150
700
f 9540

f 710." 1960.op f 650. - in plaats van
som van j 150.-.

(Ontwerp)punt van beschri;jDin/J voor de Alg.
Vergade1'ing van het Ned. Tooneelverhond.
Aan de Algemeene Vergadering wordt voorgesteld, te besluiten tot
eene reorganisatie van de Tooneelschool op de volgflnde grondslagen:
Het onderwijs aan de Tooneelschool draagt het karakter van beroepsonderwijs. Het omvat de vakken, die thans in de 2de en 3e klassen
van de zoogenaamde Vakschool worden onderwezen. Het voorbereidend
onderwijs vervalt en wordt vervangen door herhalingsonderwijs gednrende een beperkt aantal uren en in vakken, waaraan de aanstaande tooneelspeler de meeste behoefte heeft, met name de Nederlandsche taal.
I) Zal voortaan, wegens gEzondheidsredenen, enkel van 1 October tot Ulto.
Mei les geven.
2) Gaf 1884-5 geen les wegens het ontbreken der hoogste klasse.
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Om Op de Sehoo! te worden toegelaten, wordt cen examen vereischt,
ter beoordeeling of de candidaten voltloende kennis bebben in de
vakken, welke aan eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs
onderwezen worden.
De Cllrsus wordt zoodanig in gericht, dat de mannelijke Ieerlingen op
hun 20e jaar, de vrouweliike leerlingen op haar 18de jaar de school kunnen
verlaten. In verband hiermede wordt tle leeftijd van toelating geregeld.
Met de algemeene leiding van het onderwijs wordt bij voorkeu r
belast een in de practijk van het tooneel ervaren deskundige.
De Algemeene Vergadering draagt de uitvoering van deze hervol"ming op aan het Hoofdbestuur.
Bij schrijven van 10 Juli werd dit voorstel aan het Hoofdbestuur toegezonden, doch kwam eerst ('enige dagen later in handen van den
Secretaris, die zich in het buitenland had bevonden. Het W:1S niet
mogelijk om de Commissie van Toezicht over dit voontel te r:1adplegen. De meeste h:1rer leden waren, even~Is de tlirecteur, :1fwezig.
Eerst 1 September is h:1ar het nieuwe voorstel meegedeeld, te laut
om van haar nog een rapport te ontv:1ngrn, dat in den beschrijvingsbrief kon worden opgenomen. Het Rapport zal dus mondeling bij de
Alg. Verg. worden ingediend.
8. Verkiezing van leden van het Hoofdbestuur, (bii aanneming van
art. 13 der herziene St:1tuten, behooren alle Ieden af te treden.
In ieder ge val moet prof. Piers on worden vervangen.)
9. Bepaling van de plaats, waar de 16 e Algemeene Vergadering zal
gehouden worden.
Uit naam van het Hoofdbestuur:
])e Secretaris,
M. A. PER K.
VRIJDAG 9 OCTOBER, des avonds om zeven uur ontvangst van Hoofdbestuur en Afgevaardigden in den Foyer van den Schouwburg. Om
half acht T 0 0 n e e 1 v 0 0 r s tell in g in dien Schouwburg, aangeboden
aan de leden van het Hoofdbestuur, de afgevaardigded en de leden der
afdeeling Utrecht, deze laatsten ieder met een dame.
Na afloop der voorstelling G e zell i g e B ti e e n kom s t van het
Hoofdbestuur, Afgevaardigden en Leden in den Foyer.
ZATERDAG 10 October, des namiddags half zes, ge m e e n so h a p p eI ij k e m aal t ij d a f 5.- het couvert met een haI ve Resch wijn, ten
huize van den Heer J. H. WEGERIFF, Kromme Nieuwe Gracht, F 389.
Aan Heeren Afgevaardigden, Hoofdbestuurders, Gewone· leden en
Donateurs, die aan de a.vondbijeenkomst en den maaltijd, of aan een
van beiden, wenschen deel te nemen, wordt verzocht dit te melden v66r
·of uiterlijk op Dinsdag 6 October aan den secretaris van het afdeelingsbestuur. Mr. W. G. F. A. VAN SORGEN, Plompetorengracht H 682.
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VERSLAG
DER

15 de ALGEMEENE VERGADERING
te Utt·ecltt.
Tegenwoordig, de leden van het Hoofdbestnur; de HH. Prof. B. J.
STOKVIS, l'lce-voorzitter; M. A. PERK, secl"etaris; JOSEPHJAcoBson, penningrneester en LODEWIJK MULDER.
De Afgevaardigdan der Afdeelingen:
Rotterdarn (tien stemmen): J. EBELING M. HORN, G. PEKELHARING
P. HAVERKORN VAN RIJSWYK.
Arnsterdarn (tien stemmen): J. A. LEVY, F. VAN DER GOES, A. C. WERTHEIM.
's Gravenhage (tien stemmen): Mr A. Wm. JACOBSON P. A. HAAXMAN JR .•
JOH. GRAM, J. E. BANCK.
Leiden (studenten afd.) (tien stemmen): E. JACOBSON.
Utrecht (zes stemmen): W. DOLK, A. W. WICHERS, M. VAN SORGEN.
Dordrecht (vier stemmen): Dr. H. KIEWIET DE JONGE en Jhr. Mr. J.
SCHUURßECQUE BOEYE.
Delft (drie stemmen): C. J. VINKESTEIJN, J. C. SPAKLER.
Middelburg (twee stemmen): JOII. L. VAN DJom PAUWERT.
Haariern (twee stemmen): J. H. KRELAGE.
's Hertogenbosch (twee stemmen): D. G. M. ROLDANUB en J. N. HOUBA.
Gouda (een stem): J. POST VAN DER BURG.
Tiei (een stern): J. A. HEUFF, J. C. VAN LITH DE JEUDE.
Te zamen uitbrengende 61 stemmen.
Verder werd de vergadering nog bijgewoond door deHR. Mr. J. N.
VAN HALL, eerelid; S. J. BOOBI':RG WlLson, directeur der Tooneelschool,
TACO H. DE BEER, redacteur van het Tijdschrift; D. J. V. HEYST, (den Haag);
JACOBSON SERVATIUS (den Haag), P. BROOSHOOFT (Utrecht), J. L. BElJERS
(Utrecht).
Te kwart over elf opende waarnemende voorzitter de vergadering met
de volgende toespraak, die aan het slot luide werd toegejuigt:

HH. Afgevaardigden en Leden van het Tooneelverbond.
Is het wonder dat ik met een gemengd gevoel van vreugdevolle en
smartelijke gewaarwordingen u op deze 15e Alg. Vergadering het welkom
toeroep? Tegenover de vreugde van het weerzien, en de opwekkende
gedachte, dat zoo vele oude medestrijders weer op nieuw op de bres
staan, om de belangen van ons Verbond te vprdedigen, staat immers
de smartelijke gewaarwording dat onze rangen gedund zijn. Het is
waar: de verliezen, die wij leden, zijn niet groot in aantal, maar zij
worden diep gevoeld - aan ons hoofd ontbreekt de man, door talent,
dool' geestesgaven, dool' zijn studien geroepen ondel' ons de eerste plaats
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in te nemen, aan wien gij met zooveel vertrouwen de leiding dezer
vergadering, de leiding van het Tooneelverbond hadt opgedragen. Hem
boeit op dit oogenblik het land der klassieke kunst met onweel'staanbare macht, en om zich gansch aan zijn studien te knnnen wijden,
heeft hij de plaats verlaten, waarop wij hem heden zeer zeker meer
no ode dan ooit missen. Tijdelijk dient hij in een ander leger, maar
ontrouw werd hij ons niet, en de hoop hem weder te winnen voor de
zaak, waarvoor hij zoo-veel moeite, zooveel tijd heeft tenofler gebracht,
blijft zeker levendig onder ons allen. Maar helaas ! Naast dit tijdelijk
verlies, nog een verlies voor altijd! De trouwste vriendin van het
Nederlalldsch Tooneelverbond hebben wij voor immer verloren en met
haar de voortreffelijkste onderwijzeres in dramatische kunst, die Nederland tot nog toe heeft bezeten, en waarop onze Tooneelschool met recht
trotsch kon zijn! En dan, heeft niet hier en daftr ontevredenheid, onverschilligheid, kleingeestigheid bres geschoten in onze gelederen, en het
aantal leden van ons Verbond doen afnemen?
Maar wat nood, zoolang ons de overtuiging blijft bezielen, dat ons
eene nfttionale zaak bijeenbrengt, dat wli met de verheffing van ons
1'ooneel niet een pe1'800nlijk, nfet .. en tijdelijk maar een groot nation aal
belang beoogen? Laten de gel ederen gedund zijn, het is het sein voor
ons, om ons nauwer aaneentesluiten, om meer dan ooit el kandel' te
steunen, om meer dan ooit tweedracht en geschilpunten uit ons midden
te bannen en als een man op de bres te blijven!
En toch, wie van uit de verte de open bare uitingen verneemt van
schijnbaar principieele verschillen in den boezem van ons Verbond, hij
zal allicht in den waan worden gebracht dat het Tooneelverbond behalve
door het dunnen van zijne rangen, nog .eel gevocliger bedreigd wordt
door innerlijke tweespalt! Rij zal gelooven, dat in deze Algemeene
Vergadering meer dan ooit twistappels geworpen zijn, en niet vrij van
zekere »Schadenfreude" wacht hij met spanning den uitslag van deze
Alg. Vergadering af' waarin .ghebroeders van een orde", naar zijne
meening, gereed staan elkander op het feIst te bestoken an te bekampen!
Waarlijk, het zou de smartelijkste gewaarwording van alle zijn, indien
uwe tegenvroordige, uwe waarnemende voorzitter die vrees voor tweedracht bij het openen dezer vt'rgadering in zich had voelen opkomen!
Maar die vrees heeft zich ook niet een oogenblik van hem meester
gemaakt! Meer dan ooit ben ik M. H., van uw aller samenwerkiog tot
het goede doel verzekerd. De geschilpunten, die wij hebben, zijn verschillen van inzicht, zooals zij in elke groote familie voorkomen, die
het voorrecht heeft een troetelkind te bezitten. leder heeft het kind
even lief, maar ieder meent cok, dat hij ten opzichte van dat kind,
waarvan zooveel verwacht wordt, dat de trots en de glorie der familie
is en moet blijven, h ij z ij n meening mo e t zeggen, waar de gezondheid,
de opvoeding, de verpleging van den lieveling niet op die wijze behartigd worden, die in zijn oog de beste is. Dan klaagt de een, dat het
kind er bleek uitziet, een ander mompelt, dat het in te weidsehe kleeren
steekt, deze roept luid, dat het te sterk, gene dat het te weinig groeit.
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en iedel' meent, dat bad bij als pleegouder voor het kind kunnen zorgen,
aan de welvaart van bet troetelkind niets ZOll ontbroken beb ben ! Maar
de liefde, die elk er voor koesterde, is onbetwistbaar, ie onveranderlijk!
Eil als stra,lrs de f<1milie bijeen is, dan blijkt het als van zelf, dat al
dat pruttelen en mompelen, al die kleine plagerijen niets te kort doen
flan de hecbtheiden de kracht van den band, die alle leden der familie
vereenigt! In eigen boezem mogen wij kibbelen, en onze eigene meening
niet zoo klakkeloos willen laten varen, tegenover de bllitenwereld staan
wij als een man pal, waar het de verdediging van het dierbare pand,
waar het de behartiging zijner lJelangen betreft. In die overtuiging
verklaar ik de 15e Algemeene Vergadering van bet N ededandsch Toonenlverbond geopend.
Hi~rna bracht de Algemeene secretaris, de heer M. A. Perk, bet volgende jaarverslag niL dat eveneens met groote belangstelling werd
n,angehoord.

M. M. H. H.,
~anneer ik aan het hoofd van het verslag, dat ik krachtens het voor-

schnft onzer wet gehouden ben u aan te bieden, een motto wilde
plaatsen, zou ik er geen kmmen vinden, dat beter den indruk
vertolkte, waaronder ik mij neerzette om de geschiedenis van OIlS Verbond
over bet jaar 1884/85 te boek te stellen, dan de welbekende lijfspreuk
van onze Gerbrant Adriaensz. Bredero: .'t Kan l,erkeeren."
Ja, 't Kan verkeeren! Die gedachte re es onwillekeurig bij mij op, toen
ik het door mij te betreden veld overzag en, met een terugblik op den
afgeloopen tijdkring, bet beden vergeleek bij bet verleden.
Hoe!ele onzer ten vorigen jare, op go eden grond gekoesterde verwachtmgen zijn deerlijk in rook vervlogen!
Daar hebt ge in de allereerste pbats den geldelijken toestand.
Hengt het u nog met welk een ingenomenbeid de begrooting werd vastgesteid, die met een goed overschot van f 520, in ronde cijfers, sloot?
Met welk een dankbaarheid gingen wij den nieuwen jaarkring in, die
thans achter ons ligt! Het onweer toch, dat ennige maanden vroeger
zoo dreigend opstak, was door de krachtsinspanning der afdeelingen
afgedreven_ Eendrar.ht bad nu ook weer macbt gemaakt !
En thans! Droevige teleurstelling! Niet alleen is het vermoedelüke
<>verschot ingeboet. De rekening sluit met een tekort van ruim f 330
€n de begrooting voor het volgende ja1l.r met een van rnim f 1330.
En dit zal nog wel ho oger stijgen, wanneer de bepaling in het Ontwerp
fler herziene wet betreffende de verplichtingen der stndentenafdeelingen
<>pgenomen, uwe instemming verwerft, en de huidige staat der Afdeelingen, wat het ledental aangaat, gesteid wordt in de plaats der door
<>nzen penningmeester, met het oog op den toestand des vorigen jaars
geraamde cijfers.
.
Ja, waarlyk, hier is wel bet '1 Kan verkeeren van toepasslllg.
Gij weet, M. M. H. H, aan welke omstandigheid grootendeels dit ongunstig
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verschijnsel is toe te schrijven. Niet zoozeer aan het overschrijden der
posten, op de begrooting der uitgaven gebracht. Maar veeleer aau het
besluit der Provinciale Staten van Noord-Holland om de, twee jaar
geleden toegekende subsidie niet verder te bestendigen.
Ook te dezen aanzien geldt de door mij aangehaalde spreuk.
Hoe hadden wij ons gevleid dat nu de overwinning, zij het ook niet
dan na warmen strijd, behaald was, de provinciale onderstand ons
in de toekomst gewaarborgd zou blijven, evenalA aan andere kunstinstellingen, die zich in dien steun sinds tal van jaren mogen verheugen !
FeIler dan ooit verhief e('hter in de zitting der bestuurders van het
gewest de oppositie hare stem. Een welsprekend tegenstander, die met
gemoedsbezwaren in het strijdperk trad, wist enkele weifelende leden
over te haIen tot het uitbrengen van een ongunstig votum. Een goed
gemeende, doch op dat oogenblik zeer ontijdig, in een der groote bladen
verschenen beschouwing over de School, door een, in het oog der
buitenwereld gezaghebbenden vriend, die haar hare feilen toonde, bracht enkele leden van hun plan af, om de subsidie toe te staan. Te
vergeefs werd onze zaak, op de hem eigen welsprekende wijze bepleit door
een onzer warmste en trouwste medestanders, wien wij onze dankbare hulde
niet mogen onthouden, en lieten andere voorstanders zieh evenmin onbetuigd. Eerst staakten de stemmen. In de volgende zitting werd echter het
voorstel met een kleine meerderheid verworpen. En het kwam het hoofdbestuur, na raadpleging van enkelen der invloedrijkste leden dervergadering
ongeraden voor, dit jaar reeds, nu de reorganisatie der school niet zonder ophef aan de orde gesteld en ook in de dagbladen in het breede
was besproken, stappen te doen, om te trachten de Heeren Staten terug te
doen komen op het besluit van het vorige jaar. Wij moesten dus een
bron van inkomsten derven. die wij niet missen kunnen.
Ook aan de stille hoop, die wij het vorig jaar nog koesterden, dat de
bijdrage van het Rjik, als memoriepost op onze begrooting voorkomende,
met een flink cijter er achter, ditmaal uitgetrokken zou mogen worden, i~
de bodem ingeslagen. Op een eerbiedig, deswege tot den betrokken Minister
gericht verzoek, is geantwoord, dn,t Z. E. met het oog op den toestand
van 's Rijks schatkiat, bezwaren had daaraan gevolg te geven. En dat. terwijl
er toch 30 millioen ongeveer voor onze levende en doode strijdkrachten
worden uitgegeven, en ieder die doordenkt, moet erkennen, dat de ontwikkeling en de bloei van de Nederl. kunst en de Neder!. taal een niet
minder krachtig wapen zijn tot handhaving onzer nationaliteit dan
achterladers en inundatiestelsels, dan militiewetten en legerorganisaties.
't Kan verkeeren. Die gedachte rees insgelijks bij mij op, toen ik het aantalonzer leden vergeleek bij dat des vorigen jaars. Het bedroeg toen
ruim 1800. Oude vrienden werden door den dood ons echter ontrukt,
of ontvielen ons door vertrek naar elders, terwijl hun plaatsen niet
door het opkomende geslacht zijn aangevuld. En al erkennen wij
dankbaar, dat geen onzer 17 afdeelingen bezweek, de achteruitgang in.
leden ia niet onbelangrijk. Voor zoover ik dit kan nagaan uit de mij
2
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verstrekte opgaven, bedraagt hun aantal thans ongeveer 1730. Het grootste verlies onderging Rotterdam, dat van 509 tot op 486, den Haag dat
van 232 tot op 220, Haarlem dat van 31 op 24 daalde. Ook Leeuwarden
heeft zich van het verlies van hare 50 leden, het vorige jaar geleden,
tot dusver niet kunnen herstellen.
Op die afdeeling ia dan ook in hooge mate onze spreuk van toepassing, wanne er wij haar toestand vergelijken bij dien van voor tweejaren.
Gij herinnert u hoe onze geachte hoofdbestuurder uit die stad, zijn herbenoeming op de laatste alg. vergadering aannam, omdat hij dit als eene
eereschuld beschouwde, en hoe hij zich verbond de afdeeling tot een nieuw
leven te zullen wekken. Met vertrouwen durfden wij dan ook verwachten, dat de stormwind, die zoo plotseling in het noorden was opgestoken
en zooveel verwoesting in Friesland's hoofdstad had aangericht, eerlang
bedaren en de achteruitgang een reculer pour mieux sauter zijn zon.
Aan die toezegging om de verloren schapen tot de kudde terug te brengen,
werd door ons schriftelijk en mondeling herinnerd. ,Daar waren zekere voorwaarden eerst te vervnllen, die het terrein dienden effen te
maken, en ongetwijfeld zou dan de zaak haar beslag erlangen," was
het antwoord. »De Amsierdamsche afdeeling van het Nederl. Tooneei.
moest een voorstelling geven." .De Rotterdamsche komt eerstdaags, en
dan zal het bestnur aangevnld worden, en tal van nienwe leden zullen zich
weder om de banier van het Tooneelverbond scharen!" luiddehet wederom.
Een en ander geschiedde. De afscheidsvoorstelling van Mevr. Kleine zelts
ha.d te LeeLlwarden plaate. De Rotterdammers traden er op ... Van aUe
geopende vooruitzichten werd tot dnsver geen enkele verwezenlijkt!
»Zuster Anna" vroeg het hoofdbestnur; ,ziet ge nog niets komen uit
't Noorden?" Geen antwoord op onze vragen. Zelfs geen verslag. Geen
opgave van bestuurders.
Alleen bij de verrekening met den penningmeester bleek, dat er in
vergelijking bij het vorige jaar, een aanwinst van zes leden was te boeken. Zoo hebben waarschijnlijk, dachten wij. op onoverkomelijke bezwaren of halstarrig vel'zet de krachtdadige pogingen, gewis aangewend
door ons medelid, wiens ijver en toewijding in deze wij allerminst wenschen te betwijfelen, schipbrenk geleden.
Den dag voor de alg. vergadering ontving ik echter het verslag, dat
I ater volgt. Hieruit zal men zien, dat wij recht hadden niet aan den
go eden wil van ons geacht medelid te twijfelen.
Dit M. M. H. H., wat de leden aangaat.
Was het hoofdbestuur gelukkiger? Kon ik het maar getuigen! Doch
helaas, zoowel wat zijn samenstelling als zijn werkzaamheden betreft,
bleck het, dat Bredero's lijfsprenk ook daarop niet ten onrechte kon
worden toegepast.
Wij konden immers het vorige jaar vertro11wen, dat na de herbenoeming der aftredende leden, het hoofdbestuur in zijn gehe el zijn taak zou
blijven voortzetten en thans voor 11 had knnnen verschijnen, om met u
onder de voortreffelijke leiding van on zen voorzitter, het belangrijke
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werk der wetsherziening tot stand te brengen. Gij weet, dat wij hem
missen. Piers on me ende uitvoering te moeten geven aan een besluit,
reeds vroeger aan zijn medeleden bericht, om zich terugtetrekken. Gaven hem de aanvallen daartoe aanleiding, waaraan de Tooneelschool bloot
gestaan had, en de wijze, waarop onverwachts een voorstel tot reorganisatie door de nieuwsbladen het ,eerst ter kennis kwam van hoofdbestuur
en Commissie van toezicht, nadat vroeger een vriendschappelijke enquete
was aangekondigd ?
Ik zal dit niet beslissen, Zooveel is zeker, dat wij alle po gingen om hem
op zijn besluit te doen terugkomen tot ons leedwezen, als hopeloos mo esten
beschouwen. Hoe noode ook, wij konden niet anders dan berusten in
het onvermijdelijke. De brief, waarin Pierson zijn ontslag nam, is u
bekend. Hij werd in het tijdschrift opgenomen. Met het hoofdbestuur
ZllH gij M.M.H.H., ten volle den omvang van het verlies beseffen, dat dit
collegie niet alleen, maar het geh6)ele Verbond heeft geleden door het aftreden van onzen hooggewaardeerden, vcrdienstelijken en talentvollen voorzitter, van wiens humane leiding en voorlichting het voortaan verstoken
moet blijven en van wiens veeljarige ondervinding op het gebied, waarop
wij werken, wij de vruchten niet langer zullen mogen plukkeu
Het hoofdbestuur heeft gemeend uw aller tolk te zijn, toen het, ook
namens het BClUd, den heer Pierson den warmsten dank bracht voor de
vele en groote diensten, door hem een reeks van jaren bewezen, voor
de toewijding, door hem aan de belangen onzer Vereeniging betoJnd, en
niet het minst voor de vriendschappeltike wijze, waarop hij met zijn
medeleden in het hoofdbestuur Aamengewerkt had. Piersons naam zal,
hoe men ook oordeele over de beweegredenen die hem noopten zieh
terug te trekken, in de geschiedenis onzer Vereeniging met onuitwischbare letters blijven prijken. Bij het afseheidnemen heb ben wij het streven
onzer Maatsohappij in zijn belangstelling en steun aanbevolen.
Straks zult gij geroepen worden hem te vervangen, en wellieht ook,
wanneer he~ des betreffende artikel in het Ontwerp van Wetsherziening
wordt aangenomen, de andere leden van het hoofdbestuur, die hun mandaat in den schoot der vergadering zullen neerleggen. Moge met het nieuwe
bloed, in dat lichaam te brengen, ook een nieuw leven daarvoor
aanvangen en zich aan onze Maatschappij mededeelen!
Wat de verdere werkzaamheden van het hoofdbestuur betreft, wijs ik op
de wetsherziening, thans aan de orde gesteId, en op de overweging vari de
verschilIende voorstellen tot reorganisatie der Sehool, ingediend door de
Afdeelingen Rotterdam, den Haag en ook door Dordrecht, maar door deze te
laat om in den beschrijvingsbrief te worden opgenomen. Het hoofdbestuur
heeft gemeend zich van een collectief preadvies in deze materie te moeten
onthouden, al werd het daartoe door enkele afdeelingen uitgenoodigd.
De commissie van Toezicht en Beheer is in zlin oog de meest bevoegde
om in deze haar oordeel uit te spreken. Zij kweet zieh van hare taak
ten deele, gelijk u bekend is, en zal straks het ontbrekende aanvullen. Gij herinnert u hoe ik het vorige jaar mijn mededeeling omtrent de
2*
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onderhandelingen met de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
besloot met het bericht, dat er een proef genomen ZOll worden van
samenwerking, zoodra er kweekelingen waren, die tot dramatische
zangers en zangeressen opgeleid moesten worden. Ik uitte daarbij den
wensch dat langs dezen weg een nieuwe bron van inkomsten voor onze
Vereeniging mocht geopend worden. Och, arme! ook hier is Bredero 's
spreuk van toepassing. Wij vernamen sedert niets van de zaak, hoewel
sinds geruimen tijd het conservatorium geopend is. Die wcnsch schijnt
het getal van het soort dat men vrome noemt, te hebben vermeerderd.
Nog werd het hoofdbestuur meer dan eens ter verantwoording geroepen over couranten- of tijdschrift-artikelen, en moest het, waar vroeger eendracht in den boezem onzer Vereeniging en de beste verstandhouding bestond tusschen de Afdeelingen en de bijzondere leden onderling
en tuschen dezen en de Koninkl. Vereeniging Het Nederl. Tooneel,
handelend optreden, zooaJs het TijdBchrift te zijner tijd II heeft
kunnen mededeelen.

Komt ons dan onwillekeurig Bredero's liifspreuk voor den geest, wanne er
wij in het algemeen den toestand van het Verbond en van het hoofdbestuur
vergelijken bij dien in het vorige jaar, - met de bijzondere afdeelingen
ia dit veel minder. of liever in het gehe el niet het geval, Wel wat
het ledental hier en daar aangaat, met name, gelijk wij reeds opmerkten,
te Rotterdam, hoewel de afdeeling aldaar toch nog altoos in dit opzi cht de
kroon spant en haar eervolle plaats aan de spits blijft handhaven.
Maar getrouw aan de bedoelingen van het Verboncl bleven zij, op enkele
uitzonderingen na, elk in haren kring, naar gelang van hare kra,chten
arbeiden, al kon dit hier en daar uitteraard niet veel wezen, en deden
zij met opgewektheid wat hare hand vond te doen.
Dit blijkt uit de verslagen, door ha re Secretarissen ingezonden.
Alleen die van Gent bleef in gebreke iets van zich te doen hooren;
zij gaf geen ander teeken van leven dan het storten harer bijdragen in de Algemeene kas. Nu, ge zult wel toestemmen dat dit in elk
geval beter is dan het omgekeerde: veel beweging maken en zijn verplichtingen jegens het Bond niet nakomen.
Het zal u niet ongevallig zijn, vertrouw ik, eenige bijzonderheden
emtrent de werkzaamheden der afdeelingen te vernemen. In de eerste
plaats spreken wij, die eer komt haar rechtmatig toe, over Rotterdam.
Blijft de Afdeeling Rotterdam met haar 486 leden, dus schrijft baar
geachte Secretaris, nog steeds alle andere overtreffen, en is voor een deel
de vermindering in ledental ongetwijfeld toe te schrijven aan den druk der
tijden (waarvan bij vereenigingen als de onze de gevolgen zich in de
eerste plaats doen gevoelen). de achteruitgang is betreurenswaard in
zooverre hij kan worden beschouwd als te getuigen van minder hoog
ge'pannen verwachtingen omtrent het nut van het Tooneelverbond. In den
breede de vraag te behandelen of de verwachtingen terecht lager gespannen zijn, ligt niet op onzen weg. Wij voor ons meenen van ten onrechte.
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En wij ziin overtnigd, dat deze meening wederom algemeen ingang
vinden zal, als het gelukken ma.g eene bevl'edigende reorganisatie van
de Tooneelschool tot stand te brengen. Want, te ontkenncn valt het
o. i. niet, dat, zoo lang niet voor de instelling, aan welke het Tooneelverbond zich in de allereerste plaats te wijden heeft, eene regeling 18
verkregen meer dan de bestaande in overeenstemming met de financieele,
krachten van het Verband, zoolang ook een ernstig bezwaar aan den
hernieuwden bloei der Vereeniging in den weg zal staan.
Wat ter bereiking van dit doel door de Afdeeling werd gedaan, i8
bekend. Nadat hare afgevaardigden ter Algemeene Vergadering, den
180n Oct. 1884 te '8 Gravenhage gehouden, de bezwaren tegen de toen
ingediende begrooting hadden kenbaar gemaakt, en een door hun Afdeeling in te steUen onderzoek hadden aangekondigd, heeft eene commi8sie (bestaande uit de heeren P. Haverkorn van Rijsewijk, L. A.
Gleiehman en M. Horn) een advill" uitgebracht ten aanzien der verbeteringen, in de tegenw@ordige inrichting der Tooneel8chool volgens
haar gewenscht en mogelijk. Dit advies, hetwelk eenige, in korte trekken toegelichte en geformuleerde, voorstellen behelsde, is door de Afdeelingsvergadering van den gen Mei j.l. goedgekeurd en overgenomen,
en ter kennisse gebracht van het Hoofdbestuur en de Afdeelingsbesturen.
Nadere overwegingen (waarvan intusschen op het ooge!1blik waarop het
verslag geschreven werd, de definitieve uitslag nog niet was vastgesteld)
kunnen er tos leiden dat de bovenbedoelde denkbeelden nader worden'
nitgewerkt en tel' a. s. Algemeene Vergadering worden aanhangig gemaakt in den vorm van meer nanwkenrig geformuleerde voorstellen.
Maar de grondgedachten zullen daarbij onaangetast blijven.
Het bestunr, zich geenszins onbewllst van de bezwaren, welke tegen de
voorstellen kunnen en zullen worden aangevoerd, zal, ook al mocht onverhoopt blijken dat de meerderheid der a. s. Aig. Verg. die bezwaren overwegend acht, niet nalaten oprecht te waardeeren de verklaring van het Hoofdbestuur: "dat het de pogingen der Afdeeling Rotterdam. om door bezuiniging het bestaan der tooneelschool te waarborgen, op hoogen prijs stelt. "
Verder vallen er nog een paar zaken te verDleIden betrekkelijk het
optreden der afdeeling te Rotterdam. In de eerste plaats elme herinnering aan de opvoering van Platijn 9" Co. door de toen nog bestaande Afd.
Rotterdam van de Kon. Vereen. HElt Nederl. Tooneel, ter eere van den
dag waarop de heer Le Gras gedurende vijf en twintig jaren aan het
Tooneel verbonden was. En ten tweede de afscheidsvoorstelling van
Mevronw Kleine-Gartman. Bij beide gelegen heden werd aan de Afdeeling eene aanleiding geschonken, openlijk blijk te geven van hare
vereering van hooge en edele kunst. V oorts kwam in een vergadering
de inhoud van het tijdschrift ter sprake en werd met algemeene stemmen het leedwezen uitgesproken, waarmee de Afdeeling kennis had
genomen van een paar opstellen, vOOl'komende in het orgaan van het
Verbond en wel dien, betiteld: De Gestie van het Nederlandsch Tooneel
en Tooneel-kritikasters.
Ten slotte wordt in het verslag met een enkel woord herdacht de
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vorming der nieuwe vennootschap van de »Vereenigde Rotterdamsche
Tooneelisten." Het bestuur acht het onnoodig te zeggen dat het, na het
tot stand komen eener even bevredigende als in vriendschappelijken
geest gemaakte hervorming der Tooneelschool, niets sterker wen seht dan
dat de genoemde nieuwe vennootschap volkomen mo ge slagen. De
naam, dien de leden - de me esten hunner althans - zieh reeds hebben
verworven, sehijnt voor dat slagen een waarborg.
Wat Amsterdam betreft, het voornaamste feit uit de geschiedenis dezer
Afdeeling is de voorstelling, die op den 6 Maart 1884 door haar
werd gegeven, en waarbij alleen oudleerlingen en eenige tegenwoordige
leerlingen der Tooneelsehool optraden.
De aanleiding tot dit uitnemend geslaagde feest was de omstandigheid,
dat in die maand de Tooneelschool tien jaar had bestaan. Door zijn
uitnoodigingen te richten tot belanghebbenden en belangsteIlende personen, corporatien en regeeringsliehamen, meende het bestuur der
Afdeeling op deze wijze het treffendst de resultaten van het tienjarig
tijd yak der sehool ter algemeene kennis te brengen. Het talrijke publiek
betoonde zieh ten hoogste voldaan, en de reputatie der Tooneelschool
kan geaeht worden niet gering te zijn versterkt. De hulp, die het bestuur mocht ondervinden van de Heeren Eouberg Wilson en De Lenr,
regisseur der Kon Ver. Het Nederlandseh Tooneel, en van Mevrouw
Kleine bij het organiseereren der voorstelling, stelt het op hoogen prijs.
Eij twee andere voorvallen in de Tooneelwereld heeft de Amsterdamsche Afdeeling zich evenmin onbetuigd gelaten.
Vele leden van haar bestuur zijn in verschillende betrekkingen werkzaam geweest bij de voorbereiding van het Eredero-feest op 30 en 31
Maart 1.1., en officil!el heeft de afdeeling er aan deelgenomen, door zieh
bij het stiehten van een Waarborg-fonds voor flOO, te verbinden. Het
bestuur is hiertoe overgegaan in de meening dat de voortreffelijke geslaagde herdenkIng van dezen tooneeldiehter, met name de vertooning
van het Moortje geheel in den geest viel van ons Verbond.
Den merkwaardigen dag, waarop Mevrouw Kleine -Gartman haar
50-jarigen loopbaan als tooneelspeelster besloot, heeft de afdeeling
niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Ter herinnering aan dit feest,
medegevierd door het geheeie kunstlievende Amstgrdam, heeft zij
Mevrouw Kleine een oorkonde aangeboden, waarin van het gedenkwaardige feit werd melding gemaakt. Oe Voorzitter, de Heer M.
J. Waller, overhandigde der jubila)"esse in den foyer van den Stadsschouwburg met een korte toespraak dit document, een kunstwerk van Grevenstuk.
De Haagsehe afd. had, zoo schrijft zij, de eer den 11 Oet. 1884 de
Algem. Vergad. ten harent te ontvangen. En gij herinnert u, MM.
RR, met welke gastvrijheid! Wij herdenken die allen met erkentelijkheid.
Bij die gelegenheid heeft de Raad van beheer van de Koninklijke Vereeniging het N eder!. Tooneel op 17 Octo ber 1884 aan de afgevaardigden
ter algem. vergad. een tooneelvoorstelling aangeboden, waartoe de leden
der afdeeling, elk met een dame gratis toegang hadden.
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De voorstelling bestond uit:
»Hun Zusje" Comedie in 1 bedrijf van Grenet Dancourt, vertaald door
Marie.
De voordraeht van CJppees "Wrakhout" en de Genestet's >Komenen
-Gaan" door Mevr. Kleine en .de familie Evrard" (.le bel Armand") van
Vietor Jannet, vertaald door J. H. Rössing.
Even als het vorig jaar was de geheeie sehouwburgzaal, buiten abonnement ter besehikking gesteid van de afdeeling. Van deze welwillendheid, die door hare leden zeer wordt op prijs gesteid, werd met groote
erkentelijkheid, ook door hun dames, gebruik gemaakt.
In de afd. deden zieh eebter enkele stemmen hooren, die er het bestuur een verwijt van maakten dat dit geen pogingen had aangewend
om in plaats van de »familie Evrard" een ander stuk te doen geven,
daar zij deze keuze uit een zedelijk oogpunt beschouwd, minder gelukkig oordeelden.
Door de Afd. werd weder de gewone subsidie uitgekeerd ten behoeve
van Mejufvr. Benkers, leerlinge der Tooneelschool, die voortdurend reden
geeft tot tevredenheid; de rapporten omtrent hare vorderingen luiden
niet ongnnstig.
Door biizonde'l'e omstandigheden is de afdeeling ditmaal niet vertegenwoordigd geweest bij de overgangsexamens in Juli j.l. aan de Tooneelsehool gehouden.
Met groote belallgstelling werd door haar kennis genomen van het ontwerp tot wetsh&rziening, door de Commissie ad hoc saamgesteld. Het werd
·eerst op eene bestunrsvergadering en toen op eene algem. vergad aan een
nauwkeurig onderzoek onderworpen en van de door de afdeeling voorgestelde wijzigingen werd aan den Seeret. der Commissie kennis gegeven.
Het voorstel van de afd. Rotterdam tot wijziging van de inrichting
der Tooneelschool lokte in de afd. een meer ingrijpend voorstel uit van
-den Heer Haaxman Jr., bestUllrder der afdeeling. Dit voorstel ia u
bekend. Een eommisRie werd benoemd, bestaande uit de H.H. Mr. J. E.
Banek, Joh. Gram, Mr. Maas Geesteranns, Mr. F. Stam en Haaxman
<>m beide voorstellen te onderzoeken.
De vrueht van hun arbeid i& neergelegd in een rapport, waarvan aan het
hoofdbestuur een afschrift gezonden is en ten gevolge waarvan de Haagsche
afd. het voorstel Raaxman heeft overgenomen - Straks zal dit, zooals
u bekend ie, M.M.H.H., aan uwe beraadslagingen worden onderworpen.

Nu volgt onze bloeiende studenten-afdeeling Leiden. Terwijl deze afdee·
Eng het jaar met 133 leden begon, nam het ledental gaandeweg toe, zoodat
het 't aanzienlijke aantal 196 bereikte. Twee wanbetalende leden moesten
evenwel geschrapt worden, zoodat het aantal thans 194 bedraagt.
Ook dit jaar werd voornamelijk gearbeid op het gebied van het
Leidsch studenten-Tooneel.
Kraehtig werd het bestuur hieri 1 bijgestaan door de heeren J. V. D.
Willigen en C. G. J. Bijleveld, Commissarissen van het Studententooneel.
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Slechts eene voorstelling werd gegeven op 19 Maart 1885 Gespeeld
werden .de Brandstichter" uit het 1<'ransch van Labiche; »Op het Postkantoor" van 5 K. en de .twee Misdadigers, naar het Fransch van Labiche. De schouwburg was uitnemend bezet, en de opvoering mocht
alleszins geslacht heeten.
Aan het einde van het verslag wijst het bestuur er met genoegen op
dat de Afdeeling zich nog steeds in veler sympathie blijft verheugen."
Gij vereenigt u zeker MM. HH., met den wensch, dat dit in steeds
toenemende mate het geval mo ge blijven.
Ut,·echt berichtte dat het op dit oogenblik 133 leden telt, dat het
dien leden en Tooneelvoorstellingen (met eene dame) en eene lezing
van Prof. Scheler heeft aangeboden in het afgeloopen seizoen, en bijgedragen heeft tot de opleiding van eene leerlinge der school, dit
jaar bevorderd tot eene hoogere klasse.

De afd. Dordrecht heeft dit jaar zich moeten bepalen tot het initiatiei in
het huldebewiis aan Mevr. Kleine, en haar een album overhandigd met
composities van uitsluitend Dordtsche musici en schilders. Door gebrek
aan geld kon den leden geen voorstelling worden aangeboden.
De afdeeling Leeuwarden moge niet kunnen spreken van veel belangrijks, waardoor het. afgeloopen jaar zich voer haar heeft gekenmerkt,
zij mag toch met vertl"ouwen den bUk vestigen op de toekomst. Was
ten vorigen jare het getal leden tot 37 gedaald, langzamerhand re es
het weer tot 51, uitsluitend tengevolge van hernieuwde aansluiting van
personen, eerst bedankt hadden. Doch er is meer. De opinie herleefde~
dat voor Leeuwarden op het gebied van het tooneel eene traditie te
handhaven viel, die der belangelooze sympathie, welke niet in ae eerate
plaats vraagt naar de practische voordeelen, aan het betalen der contributie verbonden, maar op het gebied der kunst ook het .noblesse
oblige" laat gelden. Bij de twee leden van het vroegere bestuur, die
niet hebben bedankt, hebben zich thans een drietal vrienden van het
tooneel aangesloten, zoodat er thans alle kans bestaat, dat de afdeeling
voor het vervolg weer door een regelmatig georganiseerd bestuur zar
worden gerepresenteerd. Door eene circulaire, uitgevaardigd om het
recht van bestaan ook der kleinere afdeelingen aan te toonen en tevenR
tot aansluitiDg op te wekken, hoopt het nieuwe bestuur velen te bewegen op nieuw tot de Afdeeling toe te treden.
Overigens zij nog vermeId; 10 • dat door de welwillendheid van den
Heer A. van Lier de leden der Aldeeling dit jaar de gelegenheid hadden
om Mevr. Frenkel Bouwmeester in een harer beste creaties te bewonderen en 20 dat zoowel bij die gelegenheid als bij de afscheidsvoorstelling van Mevr. Kleine, (helaas! waarom thans reeds wijlen) d~
Afd. de gelegenheid mocht te baat nemen om ook door stoffelijke bewijzen van belangstelling te toonen, dat zij het talent weet te waardeeren.
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Hebben de pogingen, door de Afdeeling Delft in het werk gesteid
ter bevordering der zaak van het Tooneel, al niet altijd het gewenschte
resnltaat gehad, toeh mag de toestand dier Afdeeling, vooral met het
oog op haar kort bestaan. bevredigend genoemd worden. Meermalen
toeh bestond er gelegenheid openlijk op te treden.
Met het oog op de vele klaehten over de tooneelstukken, die daar
ter stede werden opgevoerd en veelal bestaan uit zoogenaamde eehtbreukdrama's of zoutelooze kluchten, machtigde de Afdeelingsvergadering
van 19 Deeember 1884 het Bestuur tot het aanwenden van pogingen
om invloed te verkrijgen op de keuze der stukken, die er zullen worden opgevoerd. - Bij gelegenheid der viering van het jubileum van den
Heer A. J. Le Gras, werd hem namens de Afdeeling een krans aangeboden. Een gelijke onderscheiding viel den Heer Jan C. de Vos te
beurt bij de opvoering zijner vertaling van de "Medea" van E. Legonve
Op initiatief van het Afdeelingsbestuur vonade zieh ook te Delft eene
commissie om een huldeblijk aan Mevr. Kleine -Gartman aantebieden
bij haar afseheid van het Tooneel.
De werkzaamheden der afdeeling Middelburg bestonden in het bijdragen aan de algemeene kas, en het hulde brengen aan Mevr. KleineGartman en Mevr. Frenkel-Bouwmeester, beiden bij gelegenheid van hare
afscheidsvoorstelling aldaar, de eerste om eene welverdiende rust te
genieten, de laatste om eene haar toekomende eerste plaats bij de
vereeniging Het Ned. Tooneel in te nemen.
Met het oog op die geringe werkzaamhedeu der afdeeling verwondert
het ons nog, zegt het bestuur, maar verheugt het ons tevens, dat het
aantal leden niet vermindert. Hunne geldeljjke bjjdragen willen wj,j
niet gaarne missen, omdat daardoor nut gesticht kan worden in het
belang van ons nationaal tooneel, Wij hopen dat er spoedig een tijd
moge aanbreken, waarop onze afdeeling op kraehtiger wijze zal kunnen
doen blijken van haar streven om mee te werken aan het doel, dOOf
het Bond beoogd, Men verlieze echter niet uit het oog, dat in gemeenten
als de onze, zegt het bestuur, zoo gehe el buiten het eentrum des lands
gelegen, waar men meer het nut van het tooneel leert kennen, het altijd
moeilijk valt, die belangstelling op te wekken en levendig te hou,len.
Het verslag van de Afdeelingen Groningen en Zaandijk bepaalt zieh alleen
tot de opgave van het ledental en van de samenstelling der besturen.
Haarlem was in den afgeloopen winter zonder sehouwburg, dus luidt
de mededeeling van den secretaris der Afdeeling aldaar, daar de oude
wegens het niet voldoen aan de gegeven voorsehriften, gesloten moest
blijven, en de plannen voor den nieuw te stiehten Sehouwburg nog niet
zijn tot rijpheid gekomen. Intussehen is het oude gebouw in andere
handen overgegaan. Het wordt thans geheel gerestaureerd; de Direetie
heeft aangekondigd, dat de voorstellingen zullen hervat worden in 't
begin der volgende maand.
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V olledigheidshal ve moet hier nog vermeId worden, dat in den afgeloopen winter de heer A. van Lier uit Amsterdam door een houten
hulpgebouw zooveel mogelijk in de behoefte aan tooneelvoorstellingen
door zijn gezelschappen heeft trachten te voorzien. Eene poging,
door het Bestuur der Afdeeling en eenige andere kunstv'ienden aangewend, om voor Mevr. Kleine, in de dagen van haar gouden feest, eene
feestvoorstelling te doen geven door "het Nedel'landsch Tooneel", mislukte, omdat deze Vereeniging niet in genoemde tent wilde optreden.
De afdeeling '8 Hertogenbosch, met haar 22 leden, had den 22 Jan.
<lezes jaars een feestavond. Het kunstlievend publiek van de ge me ente
werd dool' haar onthaald op eene voorstelling van .Fijne beschuiten,"
gegeven door de Amst. afdeeling van het Nederlandsch Tooneel. De
leden hadden echter een vrijkaart. De zaal was stampvol. Na afloop
vel'eerde de afdeeling de dames, die in het stuk waren opgetreden,
met bloemruikers. Vanwege de '\tdeeling werd nog den 2 1<'ebr.
Platijn & Comp dool' de Rotterdamsche afdeeling van het Nederl. Tooneel vertoond tot algemeen genoegen. Voor de verpoozing, ontvingen
de dames Burlage-Verwoert. Faassen-van Velzen en Vink ieder een
bouquet. In de pauze werd den Heer Le Gras, ter gelegenheid van zijn
gevierd jubile het pracht werk »Amor en Psyche" aangeboden als een
klein bewijs van groote ingenomenheid met zijn persoon en werk. In de
hoofdstad der Meierij is bij elk kunstvriend de wensch levendig, dat
het Nederl. Tooneel in het vervolg minder onverbiddelijk zal zijn om
afdeelingen van het Verbond nu en dan in de gelegenheid te stellen,
kennis te nemen van zijn werkzaamheid, vooral wanneer dit, zooals dan,
zonder financieel nadeel kan geschieden.
Uit Tiel wordt gemeld: dat op den 27 November 1884 de afdeeling
eene buitengewone vergadering hield, waartoe mede waren uitgenoodigd
de leden van het Departement der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen," met
hunne Dames. Als sprekers traden op de Heeren H. A. van de Garde uit ZaltBommel en 1<'. D. Henny uit Utrecht.
De eerste droeg voor »de Werkstaking van Coppee", vertaald door
Werthmm, de tweede drie stukjes, door hem zelfvervaardigd, getiteld: ~de
vertmpte Pier", »de Mode Dame" en • de Wedstrijd in het reciteeren."
Op de onla.ngs gehouden vergadering der afdeeling werden de bestuurders
tot afgevaardigden ter algemeene vergadering benoemd, en besloot
men het volgende voorstel in te dienen:
Het hoofdbestuur wordt door dc alg. verg. uitgenoodigd, stappen te doen,
-opdat van de Regeering verkregen worde,' de volgende wijziging in
.Art. 15 van de wet van 28 Juni 1881, tot regeling van het auteursrecht.
"De uitsluitende bevoegdheid voor de dramatisch muzikale werken ot
Tooneelwerken uit of op te voeren duurt:
Voor 3.l of niet door de pers gemeen gemaakte en vertaalde werken
tijdens het leven van den auteur en Dertig jaren na zijn dood."
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Het overige van dit artikel behoort dan te vervallen.
Tot toelichting kan dienen wat over dit artikel gezegd is dool" da
Commissie van Rapporteurs, bij de hehandeling van de wet in de Tweede
Kamer op den 1 & 2 Juli 1881, en het stuk ~Auteursrecht" voorkomende in .het Nederlandsch Tooneel" afl. van 1 Decbr. 1880.
Het voorstel bij missive van 11 Sept. te Amsterdam ingezonden, kwam
te laat in, om nog op den beschrijvingsbriefte worden gebracht, die reeds
werd afgedrukt. Uwe vergadering zal te beslissen heb ben of het nog
in overweging kan worden genomen.
1s de werkkring van een kleine afdeeling als de Goudsche, dus luidt
het verslag van haar secretaris, uit den aard van zeer bescheiden aard,
zij deed wat hare hand vond om te doen met liefde en lust en hoopte
op deze wijze bevorderlijk te zijn aan bet doel van het Verbond.
Vooreerst mag vermeId dat onze afdeeling twee leerlingen op de
Tooneelschool door betaling van kost- en schoolgeld in de gelegenheid
stelde de lessen te volgen.
Voorts dat het bestuur op 29 Januari 11. namens vele kunstvrienden
bij eene voorstelliug te dezer stede van de Rotterdamsche afdeeling van
Het Nederlandsch Tooneel den heeren A. J. Le Gras en Rosier Faassen
stoffelijke bewijzen van belangstelling en hulde aanbood. On der een
hartelijke toespraak van onzen voorzitter werden hun respectievelijk een
Gouden remontoir en twee Vazen in cuivre poli overhandigd.
Verder dat bij de afscheidsvoorstelling van Mevrouw Kleine te Gouda
<>nze afdeeling aan de geliefde actrice een ovatie bereidde.
In de pauze der genoemde voorstelling overhandigde het bestullr haar
een bloemmand, die een cadeau bevatte, waarbij on7le voorzitter haar
de gevoelens vertolkte harer vereerders. Terwijl wij op deze wijze Mevr.
Kleine als Actrice een blijk van hulde brachten, stelde men er prijs op
haar ook als Leerares a'ln de Tooneelschool een bewijs van waardeering
te geven. Wij meenden QUS niet beter te kunnen doen dan door den oudsten
leerlingen der school, Mevr. A. Rössing-Sablairolles en de heer C. Schulze,
bij deze gelegenheid mede een blijk van sympathie te overhandigen.
Na afloop der voorstelling werd aan Mevr. Kleine in haar hötel een
serellade gebracht, waarna men nog eenige gezellige oogenblikken met de
artisten doorbracht. Den volgenden morgen begeleidde ons bestuur Mevr.
Kleine met muziek naar den trein, waar zij onder toevloed van een groote
menigte belangstellenden van Gouda afscheid nam.
Eindelijk Goes. Dat het verslag eener afdeeling van 12 a 13 leden
niet zeer belangrijk zijn kan, schrijft de secretaris, is licht te bevroeden.
Niettegenstaande ons ijverig streven mochten wij in het afgeloopen
jaar geen enkel niellw Hd zien toetreden; zelfs ging ons ledental, door
vertrek naar elders, van 13 op 12 terug.
Waar onze afdeeling alzoo niet bij machte is op eigcn iniatief iets
te verrichten, dalr ziet zij hare taak beperkt tot het opwekken van
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anderen om iets in hllt belang der kunst te doen. En hierin meent de
afdeeling niet ongelukkig te zijn geweest.
In de eerste plaata is op aansporing van onze afdeeling doof de directic
der societeit V. O. V. alhier overgegaan tot het aanbrengen van e9nige
hoognoodige verbeteringen op haar tooneel, daartoe gesteund door onze
afdeeling en door bijdragen van eenige belangstellende ingezetenen.
Dit tooneel voldoet daardoor thans aan, wel is waar zeer bescheiden
eischen, maar het is toch geschikt voor salonstukken, wat voorheen in
gt:enen deele het geval was.
Wij zijn op verdere, zeer gewenschte verbeteringen in deze opmerkzaam en wij vleien ons te dien opzichte ook in het vervolg met succes
werkzaam te zullen zijn.
In het winterseizoen 1884/85 hebben wij door het bijeenbrengen van
een garantiefonds weten te bewerken, dat het tooneelgezelschap van den
heer A. van Lier uit Amsterdam een drietal voorstellingen alhier kwam
geven te gen een vaste uitkoopsom. Door hooge reiskosten en verdere
vele onvermijdelijke uitgaven was het financieele resultaat van dien
aard, dat het geheeIe garantiefonde noodig was om de uitgaven te dekken. Het behoeft wel geen betoog, dat bij zulke sIechte uitkomsten eene
dergelijke onderneming in het aanstaand seizoen weinig kans van slagen
aanbiedt.
Moge in het nu kornende jaar onze afdeeling aanmerkelijk zijn toegenomen in ledental en daarmede hare werkzaamheid gelijken tred
klmnen houden !"
Gaarne sluiten wij, niet waar M. M. H. H.? ons bij die wenschen der
jeugdige, met zulk een goeden wH bezielde afdeeling aan, en willen ook
wij de hoop voeden dat »het kan verkeeren," een volgend jaar, in den
go eden zin dee woords, op haar van toepassing zij.
't Kan verkeeren. Wij achten het een voorrecht u te kunnen mededeelen
dat wij die spreuk, evenmin als op verreweg de meesten der bijzondere afdeelingen, toepassen mogen op onze Tooneelschool, wanneer wij haar toestand en lotgevallen in oogenschouw nemen en ons rekenschap geven van de
wijze waarop zij ook in den afgeloopen tijdkring bleef beantwoorden
aan de bestemming, overeenkomstig de bedoelingen harer stichters en
krachtens de latere besluiten uwer vergadering, haar aangewezen.
Laat mij tot staving van deze uitspraak u eenige bijzonderheden betreffende de inrichting mededeelen. U, hare voogden kan het niet dan
aangenaam zijn iets omtrent den welstand en de ontwikkeling van ons
pleegkind te vernemen.
Als naar gewoonte werd den dag v66r de hervatting der lessen, met
den nieuwen cursus, dus op maandag 1 September 1884, aan de leerlingen, die zich voor plaatsing aangemeld hadden, de gelegenheid gegeven van hun aanleg en talenten te doen blijken. Vier van de 17, die
zich hadden laten inschrijven, allel!. meisjes, onderwierpen zich aan dit
toelatingsexamen. Een harer werd onvoorwaardelijk toegelaten, echter
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<>nder beding dat zij na afloop van den cursus, niet naar klasse III zou
bevorderd worden, tenzij ze de noodz:qe vorderingen zou gemaakt hebben in
die vakken, waarin ze nog achterlijk bevonden was, met name Fransch en
Duitsch. D e drie anderen werden slechts voorloopig tot aan de Kerstvacantie aangenomen. Bleek dan dat zij de hinderpalen voor haar plaatsing voldoende ha'dden uit den weg gernimd (vooral haar sIechte uitspraak), dan zonden ze definitief worden toegelaten.
De 13 overige eandidaten kwamen deels niet op, of waren reeds
te voren volkomen ongesehikt bevonden om aan het examen deel te nemen. Bii sommigen deed zich ook een financieel bezwaar gelden. Enkelen hadden zich alleen voor vaklessen aangemeld.
Op een na, kwamen alle leerlingen, die de overgangsexamens hadden
afgelegd, terug, zoodat op 2 September de School heropend werd met
18 kweekelingen, van welke er zes gesubBidieerd en onder deze vier inwonende zijn. Bovendien volgde sinds half September Mej. A. M. Van
GORKUM, leerares aan de Openb: H: Burgerschool voor meisjes, voor een
deel de vaklessen van Mej: Kuijpers.
Van de drie voorloopig toegelatenen mo esten twee met de Kerstvacantie
de School verlaten, wijl zij de haar gesteide voorwaarden niet vervuld
hadden. De derde werd definitief aangenomen. Aan de proef, waaraan
dit drietal op Dinsdag middag 23 Dec: werd onderworpen, nam ook
een meisje deel, wie l' achterlijkheid en bekrompen verstandeliike vermogens een hinderpaal voor welslagen werd geacht. De raad werd haren
vader gegeven ze van de school te nemen. Op diens verzoek echter bleef
ze: door privaatlessen en voortdurend toezicht op haar huiswerk zou
hij trachten het ontbrekende te doen aanvullen. Dit geschiedde met
goeden uitslag. Het eerstvolgend rapport (April) toonde eene verbetering
van ltlim 100 pCt, in de cijfers aan, en in Juli is deze eleve zelfe naar
eene hoogere lJ.fdeeling bevorderd.
Met het begin van Maart werd besloten, dat het snbsidie door
.,Gouda" aan twee leerlingen verstrekt, niet zou verlengd worden. Beider
aanleg was niet groot genoeg om eene jaarlijksche uitgave van ±f 1050 te
l'echtvaardigen. Na eerst van de vaklessen te zijn vrijgesteld, verlieten
beide met] Juni de Tooneelschool. Inmiddels waren reeds drie anderen vertl'okken: twee meisjes, waarvan de eerste, hoewel voorloopig
vrijgesteld van 4t lesuren in de week, zieh niet opgewassen voelde
tegen de taak, welke zij vrijwillig op zich genomen had, terwijl de vader'
der andere, den wensch voorkwam van den Directeur, door haar uit
eigen beweging weg te nemen. Ook vertrok een mannelijke leerling, wiens
toch niet reeds te groote ijver al sinds geruimen tijd zoo verzwakt
was, dat zijn langet· aanblijven niet geraden werd geoordeeld. Zeven
(of 5 leerlingen, als men de twee voorloopig toegelatenen niet mederekent) verlieten alzoo tusschentijds de School. Daarentegen werden
vijf nieuwe toegelaten tot aan de zomervacantie. Bovendien werden nog
toegelaten twee vakleerlingen, beide leden van het tooneelgeselschap
"an Bamberg en Charlier, de H. H. A. C. SMITB (1 Februari) en J. H.
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ALBERS (1 Mei). De eerste volgde aanvankelijk de lessen van Mej.
Kuypers en den Hr. Le Gras, later alleen die van Mw. Kleine; - de
2de woonde slechts die van Mw. Kleine bij. - Ook meldden zich nog
een tiental andere aspiranten, deels voor het volledig onderwijs, deels
voor het vakondericht aan, die om allerlei redenen hun aanzoek zagen
weigeren.
In den loop van het jaar werd de school dus in 't geheellJezocht door
23 leerlingen voor het volledig onderwijs en 3 vakleerlingen. Aan het
einde ervan waren nog aanwezig 15 discipels der eerste soort, benevens de
drie voor enkele lessen.
Na de op 3 en 4 Juli gehouden overgangsexamens zijn 12 bevorderd
naar een hoogere afdeeling of klasse. Uit 3 leerlingen is thans de hoogste
klasse samengesteid, het zijn: Betsy v. Gelder, Anna Beukers & Adriaan
v. d. Horst.
Met vorige jaren vergeleken wijzen de cijfers over het algemeen, eenevermindering van het schoolverzuim a·an. Toch moeten de ouders van
verscheiden leerlingen voordurend gewezen worden op het groot belang
van het trouw volgen der lessen. Zoo ondervindt een, door zijn nietovergaan de natuurlijke gevolgen van zijn kolossaal verzuim, dat meestal
onnoodig was, al werd het door kennisgeving gewettigd.
De verhouding der leerlingen onderling en tot hunne onderwijzers
liet niets te wenschen over. Ook het gedrag gaf geene aanleiding tot
klachten. De ijver en vlijt vermeerderen gaandeweg. Zoo was de gunstige invloed der inwoning bij een der meisjes in dit en andere opzichten
zeer merkbaar. -De door de leerlingen bijgewoonde voorstellingen werden voor het grootste aantal gegeven door de beide afdeelingen van het »Nederlandsch
Tooneel ", enkele ook door het gezelschap van Bamberg en Charlier.
Eenmaal bezochten vier 13erlingen de uitvoering van »Macbeth" door
Sarah Bernhardt. ·De drie voordrachten van prof. Strakosch werden door
eif eleves gevolgd; door vier werd de Bredero-matinee, door vier anderen
(de oudste jongens) de Bredero-voorstelling bijgewoond.
De staat der Bibliotheek mag bevredigend worden genoemd. Zij werd
met eenige werken verrijkt.
Behalve de 217 deelen aan leerlingen, werden nog 74 boeken uit
de bibliotheek aan sommige leden der Commissie, aan leeraren en
leeraressen e. a. uitgedeeld. zoodat in 't geheel 291 dln. in leen gegeven
werden. Wel een bewijs dat die inrichting in een dringende behoefte voorziet, en aan de bedoeling der stichteressen de dames-patronessen der
school beantwoordt.
Drie kweekelingen AB&AM KREMER, V AN GoeR en V AN DER HORBT verleenden hunne medewerking aan de voorstellirig van oud-Ieerlingen op
6 Maart, ter herdenking aan het tien-jarig bestaan der Schoo!.
Aan BETSY VAN GELDER werd verlof' gegeven bij 't gfOlzelschap van
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Bamberg en Charlier eenige malen op te treden in .De Sabijnsche
Maagdenroof. "
Wat het onderwijzend personeel betreft, trad met het begin van den
eursus voor het eerst daarbij op de heer A J. van Dragt, candidaat in
de letteren, in de groote vacantie benoemd tot leeraar in Nederlandsch
en Geschiedenis, hoofdzakelijk om den Directeur van een deel zijner
le~sen te ontlasten. Tegen een bezoldiging van f 600 'sjaars gaf hij
9 uren per week, uitsluitend in de voorbereidende afdeeling, onder·
rieht. Op zijn kennis en ontwikkeling en ijver valt niet de minste
aanmerking te maken. De financieele moeielijkheden, waarin de kas
van 't Verbond verkeert, maakten het echter noodzakelijk, dat de in te
voeren b zuinigingen het eerst op hem werden toegepast; vandaar dat
hij het volgend jaar slechts 5 unr per week, tegen f 350, zijne functie
zal waarnemen. Tevens zal de Directeur, om hem te gemollt te komen,
zijne drie lessen in Nederl. taal· en letterkunde in klasse H, aan hem
afstaan in ruil tegen 4 nur N ederl. en 2 uur alg. geschiedenis in I a en b.
Mej. N. Stemmerik, door de zorgen der Dames·Patronessen reeds ge·
durende de laatste maanden van 1883/1884 met de lessen in costuum·
naaien aan de oudste meisjes belast, naast Mw. Rennefeld, verving deze
laatste in 't afgeloopen jaar gehe el.
Door het ontbreken der hoogste klasse, was de heer Hofdijk niet als
leeraar aan de schooI verbonden.
De heer F. van der Goes daarentegen verscheen voor het eerst op de
lijst der leeraren.
Behalve zijne lessen in aesthetica, vervulde de heer Theod. C. Simons
thans ook, ter vervanging van den naar het buitenland vertrokken
heer Colinet, die in hoogere mimiek- en costuumkunde. Het examen
bewees met welk een goeden uitslag ze gegeven werden.
Kraehtens een besluit der Commissie werd aan den Heer Jac. Van
Looy, op zijn verzoek, met in gang van 1 Februari een verlof van een
jaar verleend, tot het ondernemen van een kunstreIs in !talie, waartoe
hij van regeeringszijde werd in staat gesteid. Zijn tijdelijke plaatsver.
vanger is de Hr. J. P. Veth, die met onmiskenbaar talent zijne taak
vervult.
Mej. Kuypers zag zich om gezondheidsredenen verplicht half Mei
hare lessen af te breken. Echter heeft zij van te voren al de verzuimde uren, op twee na, ingehaald, en was zij op het examen tegenwoordig.
De geregelde gang van het onderwijs van Mw. Kleine heeft ongelukkig
veel geleden door de herhaaIde ongesteldheden en haar 50·jarig jubile.
Zelfs werd zij in de week, aan het examen voorafgaande, na een aanvankelijk herstel, nog verhinderd de htatste hand aan haar werk te leg.
gen, zoodat de heer Wilson zich hiermede moest belasten. Dit kon echter
niet geschisden, dan ten koste der stipte vervulling van zijn taak als
directeur. De hoop dat de goede tijdingen, sedert van Mw. Kleine's
beterschap vernomen, de voorbode mochten zijn van eene kraehtiger
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gezondheid, die de begaafde leerares nog lang in staat zou stellen, hare
talenten aan de school te wijden, is helaas ! niet verwezenlijkt.
Wie had het niet, en zoo gaarne, ook om haar eigen wil, anders gewenscht, en begeerd haar lange jaren te zien ge nieten van hare welverdiende rust en van de stoffelijke bewijzen van waardeering en hulde, zoo
ruimschoots haar door het geheeIe volk geschonken! Die rust zou ook
onze sehool ten goede zijn gekomen. Het mocht zoo niet wezen! Haar
dood is, wie die dit niet beseft? een onherstelbaar verlies voor onze
inrichting, aan wie haar naam voor altijd zal verbonden biijven - evenals
hare nagedachtenis in eere zal voortleven in onze harten. Ook de door
haar uitgestrooide zaden harer kunst zullen zieh, naar wij vertrouwen,
welig ontwikkelen in de hoofden en gemoederen der door haar gedeelteliik of gehe el gevormde jonge kunstenaars en kunstenaressen. Voor hen
zal in de toekomst de naam van leerling van Mevr. Kleine een eeretitel
wezen, evenals het voor hun ontwikkeling een onschatbaar voorrecht
was haar leiding te hebben genoten.
Mochten de kweekelingen onzer school, die de geliefde onderwijzeres
met heel hun hart aanhingen, op den 4 Mei getuigen zijn van de hulde,
haar bij gelegenheid ,an haar 50 jarig jubele gebracht in den foyer van
den Stadssehouwburg, - wegens haar ongesteldheid is het eigen huldebetoon der School niet kunnen doorgaan op den daarvoor bestemden
dag. Het moest verschoven worden tot na de zomervakantie. Helaas!
het is vervangen door de aandoenlijke uitvaart, waarbij zij zieh H. Maandag aansloten, om haar overschot de laatste eer bewezen.
Een ander der leeraaren van de school mocht ook een blijden, voor
hem aangebroken herinneringsdag, door hem korte dagen te voren te
Rotterdam gevierd, te midden zijner leerlingen herdenken. Het was de Heer
Le GFas. Bij zijn komst op de school Vriidagochtend 16 Jan. werd
hij plechtig ontvangen door den president en den secretaris der Commissie van toezicht en beheer en door eerstgenoemde toegesproken
en gelukgewenscht. De directeur en eenige leeraren, bene'ens al de
kweekelingen, die zijn onderwijs genoten, waren daarbij tegenwoordig. Ook op het feest zeH hadden Commissie en Directeur den
jubilaris blijken van hun belangstelling en achting aangeooden En
zeker vereenigt gij u, MM. HH, met de bede dat de waardige, degelijke kunstenaar, ook voor ouze school nog een reeks van jaren blijve
gespaard.
In het afgeloopen jaar mocht verder de Tooneelschool wederom van
verschillende kanten teekenen van belangstelling ontvangen. Zoo velleende de Konink1. Vereeniging »Het Nederlandsch Tooneel" iedere week,
evenals vroeger, 8 gratis-toegangen tot hare voorstellingen; de Directie
ßamborg en Charlier stond op aanvraag steeds eenige plaatsen ten behoeve der leerlingen af; - de Panoramamaatschappij (Plantage) gaf
voor het onderwijs in Aesthetica, doorloopend vrijen toegang evenals de
Maatschappij Arti op aanvraag. Bezocht werden in beider kunstzalen
de Tentoonstellingen van gravuren en etsen, van aquarellen, van
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schilderijen
(2 maal), van porseleinschilderwerk, van schilderijen
fonds Willink, van Kartons van Kleijn (voorstellingen nit het levcll van
Prins Willem I) bestemd voor den Willemstoren te Dillenburg, van
schilderijen voor de groote tentoonstelling te Antwerpcm, van werken
van Israels en van het Wertheim-Album.
Boekgeschenken werden ontvangen van Jhr. Mr. W. J. Quintus te
Groningen, 1\1r. I. E. Banck, te 's GravenhRge, het Gemeentebestnnr van
Amsterdam en den leerling D. J. Beth.
Het zooeven vermelde Wertbeim-Album, met zulk een bewonderenswaardige volbarding en opoffering van tijd en moeite saamgebracht, en
dat bijdragen bevat van tal van vorstelijke en andere hooggeplaatste
personen, van letterkundigen, toonkunstenaren en schilders, van mannen en
vrouwen die op eenig gebied uitmunten en tot allerlei nationaliteit.en
behooren, wenscht men ten behoeve der school te \ erloten. \Vanneer
de wakkere leden der commissie in 'bun plan slagen en alle loten geplaatst krijgen, dan zal de bate, hierdoor afgeworpen, aam:ienlijk wezen.
1I10ge zij spoedig hun doel bereiken! Lof en dank inmiddels aan die
warme '1rienden, onder wie in de eer~te plaats onzt! huhle toekomt aan
den Heer W. D. T. v. Werkboven.
Ook op dien dank heb ben een tweetal dames aanspraak, wier vriendelijk
van belangstelling reeds ten vorigenjare had behooren te worden vermeId. In Juli 1884, doch te laat om op een vergadering der Commissie
van Bebeer en Toezicbt vermeId en in het verslag opgenomen te worden,
is door twee onbekende dames, door tusschenkomst van Mevr. de
Wed. Hartogh Heys van do Leur te 's·Gravenhage, twee honderd
gulden aan het, Wertheim-Fonds ten geschenke gegeven. Met dezelfde
ingenomenheid, waarmee ik dit blijk van sympathie voor onze school
bericht, zult gij MM. HH., het ongetwijfeld vernemen. Mogo dit voorbeeld navolging vinden, en op dergelijke feiten nooit: "het kan verkeeren" worden toegepast.
Eer ik mijn mededeelingen betreffende onze School, die ik voor het
grootste gedeelte ontleend heb aan het verslag van den directeur, besluit,
kwijt ik mij van een aangenamen plicht, door dezen namens hoofdbestuur
en commissie, ja, ik durf zeggen het geheeie Verbond, een welmeenende hulde te brengen voor den grooten takt en onbezweken ijvel', waarmee
hij ook dit jaar zijn moeilijke taak vervulde. Aan hem toch hebben
wij den goeden geest, die op de inrichting heel'scht en den flinken gang
van het onderwijs hoofdzakelijk te danken. Hem zij daarvoor de betuiging onzer erkentelijkheid, uit de volheid des harten, aangeboden.
bewij~

En zoo M. M. H. H., ben ik gekomen Ran het einde van mijn taak.
Ik moest misschien wat veel van uw welwillende aandacht vergen. Uwe
belangstelling in ons Verbond, uw Hefde VOOl' het doel, dat het beoogt,
gaf mij daartoe de vrijmoedigheid. Met de betuiging mijner erkentelijkheid voor uw geduld, zou ik dan nu ook gevoegelijk kunnen besluiten.
Toch doe ik dat niet. Er moet mij nog iets van het hart. 't Is een toe3
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lichting en een wenseh, dien gij mij wel zult willen ten goede houden •.
Een toeliehting. Mijn verslag wa, ver van rooskleurig. Er lag een wal
wat sombere tint over verspreid. Dit kon niet wal anders met het oog op
de gebeurtenisscn, die ik had te vermelden en de teleurstellingen, door
ons onderl'onden. Eu onze geziehtseinder, op dit oogenblik, gij stemt mij dit
volmondig toe, is nog alles behalve onbeneveld. Donkere wolken pakken
zieh dreigend s"men. Wie weet of niet een stonn in aantoeht is, die over onze
stiehting zallosb:trsten en haar grond vesten aan het wankelen brengen, een
storm door ons zelven misschien voor een deel verwekt! ..- Missehien ook
heeft een opmerking, hier of daar vOOl'komende in mijn verslag, dezen
of ge~en mishaagd of ontstemd. Ik verzoek hem, als dit zoo i~, mij
die niet al te euvel te duiden. Niemand heb ik met opzet willen kwetsen
en all81'minst deI!. zedemeester nithangen Alleen de feiten, zooals zij
zieh aan mijn wa'l.rneming voordeden, missehien, ik geef dit gaarne toe·
doo1" het prisma van mijn liefde voor ons Verbond cn met name voor
onze tooneels('hool, eenigszins stelk~r geklenrd of in een ander licht aal1schouwd, stelde ik te boek, zonder bijoogmerk. En ik sprak alleen
uit eigen naam. Ik alleen ben verantwoordelijk voor mijn verslag. Niet
het hoofdbestuur. Dit tot toelichting.
Nu mijn wenseh, en wel een dnbbele wenseh.
Er is veel W'lt ik zou willen zien verkeeren in hetnienwejaar. Veelook,
waarop ik hoop, dat Bredero's spreuk niet zal knnnen worden toegcpast.
Wat zou ik willen zien verkeeren? Delt is allereerst: de onverschilligheid van zoovele duizenden gegoeden in den lande, die zieb zoo weinig
laten gelegen liggen aan de verheffing van ons natiooaal tooneel, dit
allergewichtigst volksbelang. Is het ni~t treurig dat zij geen twee rijksdaalders in het jaar daarvool over hebben, wanneer zij persoonlijk voor
hun geld niet iets kunnen genieten!
Dat is verder : de volharding, waarmede '" lands overheid de tooneelspeelkunst als een As~ehepoetster onder de znsters bij voortduring blijft
bejegenen en de opleiding in dit knnstvak verwaarloost of beschouwt
als een zaak van geen het minste algemeen belang. En toch, worden er
niet belangrijke sommen uit 's rijks kas besteed ten behoeve der b'eldende knnsten en van kunstverzamelingen, voor muziekscholen, teekenscholen en teekenacademien en zoovele andere instel1ingen, waarvan
ook slechts een gering aantal landgenooten voordeel kunnen hebben ?
Dat is voorts nog: de ongl1nst yan onze N oord-Rollandsche Staten, die wel
i8 waar met een klp.ine meerderheid van stemmen, het voorstel om de
subsidie aan ome Tooneelschool te bestendigen, verwierpen en toch niet
aarzelen in het belang der knnstniiverheid offers te brangan, zich
aan de school Ql1ellinus gelegen laten liggen, en aan kweekscholen
VOOl" allerlei vakken, ook aau het conservatorium der Maatscbappij van
Toonkunst hun krachtigen stenn verleenen. Rebben wij dan geen reden Dm
te verwachten dat zij hnn beschermende hand zullen reiken aan onze
tooneelsehool om haar in staat te stellen het hoofd te bieden aan de
stormen welke haar bedreigen?
Wat ik ten laatste zou wenRchen te zien verkeeren - en och, mijne heeren!
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ho ort mij hier vooral met zachtmoedigheid aan, want ik weet dat ik een
heel, he el teedere snaar aanroer en op een allergevaarlijkst terrein mij waag - wat ik eindelijk ZOll wenschien te zien verkeeren,
dat is - maar't ia I iet zonder zekeren schroom dat ik waag het te zeggen,
het hooge woord moet er evenwel uit - hetis het behandelen in de dagbladen
van aangelegenheden, die binnenskamerb, onder de vrienden en betrekkingen heter besproken kunnen worden. Gij kent het Fransche spreekwoord van Le linge sale. Verre van mij, dat ik de grootscbe roeping der
pers miskennen zon, verlangen dat zij haar plicht om het pnbliek voor
te lichten en te leiden, verzaakte. Maar wat onze school betreft, rees
in het afgeloopen jaar meer clan eens hij mij ele vraag, ofwaar het spreken
zil ver was, het tijdelijk zwijgen niet gonel zou geweest zijn. Het is mijn
innige overtniging, - en ik spreek die hier uit, omdat ik dit in het belang
acht van ome maatschappij, - elat het mengen van het publiek in ele
aangelegenheelen van ele Tooneelschool haar benaeleeld heeft in de open_
bare meening, en meer dan een belangstellenel vriend van vroeger doen
wank elen in zijn welwillende gezinelbeid of deze wijzigde. Zeg ik te
veel? Maar verneemt dan, elat nog dezer dagen bij de behandeling der
sted. begrooting voor 1886 in cle afeleelingen van elen gemeenteraad
men den post Subsidie Tooneelschool heeft bestreelen, - ik haal de woorden van het verslag letterlijk aan - vooral met een beroep op den onderlingen strijd eler voorstanders van die inrichting! - Och, ons kind
is een teedere plant, nog zwak, nog gebrekkig, al belooft het veel
Velen in elen lande zijn haar niet genegen echter en zonden niet zonder voldoening baar zien bezwijken. Worden haar zwakheden en gebreken in het openbaar breed nitgemeten, verschaft men dan niet
wapens aan de tegenAtanders, waarvan zij zich maar al te gereedelijk
bedienen? Zooveel te cer, als die wapens haar door mannen worden
geleverd, elie als haar vrienden bekend staan of optreden. Laat ons in
onzen familieraad on verholen onze denkbeelden omtrent de vorming, de
opvoedillg van ons kind, zijn welstand of zwakheden nitspreken, en daar
overleggen, wat in zijn belang is, en dan de vrncht van ons ernstig,
gemeenschappelijk overleg aan bet groote publiek meedeelen.
N ogmaals, M M. H. H., hondt mij deze kleine ontboezeming ten goede.
Waarlijk, ik wilde niemand de les lezen. 1k rooest spreken, omdat de
noodzakelijkheid mij was opgelegd.
En nu kum ik ten slotte tot het positiet gedeelte van mijn wenschen,
tot wat ik hoop dat niet in het aanstaande jaar zaJ verkeeren, maar
nog langen tijel bestendigd blijven.
't Is in de eerste plaats, de machtige steun van Z M. onzen geeerbiedigden Koning, de belangstelling van het kun@tlievende Hoofd van den
Staat, die onze school eenigszins als Zijn stichting beschouwen kan, en
van Wien wij vertronwen dat Hij niet gedoogen zal, dat zij een kwijnend
bestaan voortslepe! 't 18 vereler: de sympathie van Amsterdam's Gemeenteraad, die, zijner
roeping zich zoo nitnemend bewust, znlk een ontzagwekkende som aan
8*
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het onderwijs der jeugd ten koste legt, en ook niet weigeren wil een offer
te brüngen ten behoeve van het onderwijs aan volwassenen, hetwelk het
tooneel verschaft.En dit komt niet slechts enkelen maar der gansche burgerij
oud en jong, aanzienlijken en geringen, al wie dit maar verlangen, ten
goede. Hoe zouden dan onze Beschreven Vaders niet gaarne het middel blij_
ven aangrijpen om een waarborg te hebben. dat die ofters in het belang, het
welbegrepen belang der burgerij worden gebracht? Veel meer toch dan in de
overlegging van een .Tableau de troupe" of in de aanstelling en de
bemoeiingen van stedelijke Commissarissen of in den naam en het verleden
der personen, aan welke zij de bespeling van den stell. schouw burg gunnen,
Inmnen zij dien waarborg vinden in de algemeene verheffing der Tooneelspeelkunst zelve. En die vt'rhefflng, ia het niet de Tooneelschool alleen, die
haar op den lang<.n dunr kan bewerken? Moge onze Achtbare gemeenteraad
dan ook de betrekkelijk klE'ine subsidie aan de School blijven toestaan ! Eindelijk wat ik hoop, dat evenmin zal verkeeren : dat is de belangstelling
onzer trouwe vrienden in de afdeelingen en daar buiten, onze eigen ijver en
toewijding, MM. HH., aan de grootsche nationale zaak, welke wij voorstaan.
Onze eendrachtige samenwerking, ook bij verschil van meening. De zelfverloochening daarenboven, die ons moet bezielen en in staat stellen eigen
denkbeelden gewillig ten offer brengen op net altaaF van het gemeen~ehappelijk ovel'leg. Onze genegenheid, door geene teleurstelling over
mislukking on zer plannen of bedoelingen, door geen afkeuring onzer
inzichten te verzwakken!
Moge die wensch ook op deze onze 15- algemeene vergadering
verwezenlijkt worden. Allerbelangrijkste onderwerpen zijn ter behandeling aan de orde gesteId. De meeningen zullen scherp tegenover elkander staan. Wat nood! Als liefde voor de zaak die wij voorstaan, onshart maar
vervulle en onze stern bepale. Die liefde blijve haar verpand! En wat dan
ook de uitslag onzer beraadslagingen zijn moge, als een eünig man geschaard om de schoone banier, die wij sinds 15 jaren met onbezweken trouw
omhoog houden, zullen wij onze eendracht ook nu weermacht zien maken.
Dan zal de donkere lucht opklaren en zullen de nevelen wegtrekken, die thans ona hart benauwen. En onze vrees zal verkeeren in
dankbare opgewektheid, wanneer wij den tijd zien aanbreken, dat onze
8chool zich in een toenemenden bloei mag verheugen om krachtiglijk de
aanvankelijke wedergeboorte van het Nederlandsch Tooneel, dit machtig
middel tot volksopvoeding en volksbeschaving, te bevorderen, der gansehe natie, tot in het verre nageslacht, ten zegen!
De voorzitter zegt, onder de toejuichingen van de vergadering, den seere·
taris dank voor zijn belangrijk verslag. Naar aanleiding van het gehoorde
vraagt de Heer Haverkorn van Rijsewijk inlichting aan den secretaris
over zijn klacht betreffende de ontijdigo behandeling der aangelegenheden
van de tooneelschool en zou die gaarne nader gepreciseerd zien.
De voorzitter wenscht dat de vergadering eerst beslisse, of zu hierover discussie verlangt.

HET TOONEEL.

37

De Heer Haverkorn v. Rijsewijk zegt, dat hij alleen een inlichting
vraagt. Bedoelde de secretaris de pers in het algemeen? Of betrof zijn
opmerkingen een bepaald blad?
De Heer Perk antwoordt, in zijn verslag alleen in het belang der
5chool den wensch te heb ben geuit, dat men de aangelegenheden der
school eerst in den familieraad behandelde en dan het groot publiek
daarmede bezig hield in de peIs - en niet omgekeerd. Ook de voorzitter bevestigt de verklaring van d"n secretaris, dat die beapreking in
de pers nadeel heeft toegebracht.
De Heer Banck komt op tegen de persoonlijke verantwoordelijkheid,
die de heer Perk voor zijn verslag op zich genomen heeft, en zegt dat
openbaarheid niet te vermijden is en z. i. ook niet schadelijk, wanne er
zij binnen de perken blijft, en maakt voorts opmerkzaam op de opstellen
van den directeur zelven. De heer Ebeling vraagt, dat voortaan het
vera]ag van den algemeenen secretaris zieh be pale tot bloote mededeeling van feiten, en dat in ieder geval, als er beschouwingen in
mochten voorkomen, die komen uit den boezem van het hoofdbestuur.
De voorzitter verklaart te gelegenertijd van dien wenach nota te zullen
nemen. Hiermede loopt dit incident af.
3°. Rekening en verantwoording van den Aigemeenen penningme ester.
Dc Utrechsche afdeeling, in wier handen de rekening en verantwoor·
ding gesteId was om haar te onderzoeken, geeft, bij monde van Mr
van Sorgen, verslag van haar arbeid. Alles is in de voortreffelijkste
orde bevonden. - Met dankzegging aan de genoemde afdeeling voor de
genomen moeite en aan den penningmeester voor zijn beheer, wordt
daarop, bij acclamatie, de rekening en verantwoording goedgekeurd.
4°. De behandeling der begrooting wordt op voorstel van den voorzitter aangehouden, totdat de andere onderwerpen, in den beschrijvingsbrief vermeId, zijn afgeloopen. De penningmeester verzoekt echter reeds
aan de vergadering, twee posten te ver minderen op de algemeene begrooting der uitgaven en wel dien voor het Tijdschrift tot op f 600 en
de jaarwedde van de leerares in voordracht en speI op het tooneel,
tot· op f 700, zoodat 't eindcijfer een vermindering van f 835
moet ondergaan.
50. Nu komt aan de orde de Wetsherziening.
De voorzitter vraagt aan de vergadering verlof de amendementen,
die tot op 't laatste oogenblik schriftelijk zijn ingediend, en niet door
de commissie onderzocht zijn geworden, in behandeling te brengen.
Dit wordt goedgevonden.
Een geruimen tijd hield de behandeling van het door de commissie
ad hoc ingediend ontwerp de vergadering bezig.
Art. 1 werd ongewijzigd goedgekeurd.
Art. 2 lokte een warmen strijd uit.
Een amendement '5 Gravenhage, om de omschrijving der middelen
waardoor het Verbond zijn doel tracht te bereiken, niet terstond te
beperken, doch de bevoegdheid tot uitbreiding open te laten, door

38

HET TOONEEL.

achter dael te laten volgen de woorden: »onder anderen", werd verworpen met algemeene stemmen, op die van den voorsteller na.
Rotterdam bleef nagenoeg alleen staan met ~Un voorstel, om de aanmoediging van verdienstelijke tooneelkunstenaars en tooneelkunstenaressen uit de bemoeiingen van het verbond te schrappen. Het werd
bestreden door den Haag, dat de gelegenheid om jonge artisten aan te
moedigen, niet afgesneden wenschte te zien. Alleen Gonda stemde met
Rotterdam voor het amendement.
Op a1. d .het nitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de algemeene
belangen van het N ederlandsch tooneel", waren drie verschillende amendem enten voorgesteld. Rotterdam wilde die geheeie alinea weglaten en
dus het tijdschrift afschldfen; Amstel'dam wilde het tijdschrift door
een jaarboekje. doen vervangen, dat ongeveer, bij een omvang van
twintig vel druks, een bezuiniging van f 450 zou opleveren, onaangemerkt nog de opbrengot van den verkoop; den Haag wilde achter
»uitgeven" laten volgen de woorden »of ondersteunen," en dus de mogelijkheid openlaten, dat, tot bezuiniging op de uitgaven, men zich met een
ander bestaand tijdschrift, in betrekking ZOll stellen. Een eigen tijdschrift werd vooral aanbevolen met het oog op kleine afdeelingcn, voor
wie het dikwijls de eenige band is, die hen met het Verbond vereenigt,
het denk be eid van subsidieering werd bestreden, omdat dan het Verbond
in zijn orgaa.n niet 7ijn eigen me ester ZOll zijn en het hoofdbestuur er
geen beschikking over zon heb ben ; een jaarboekje zou minder aan het
doel beantwoorden, vreesde men, dan een periodiek verschijnend tijdschrift. Er behoorde een band tusschen het hoofdbestnur en de leden
te zijn. Waar het jaarboekje bij verkoop voordeelen zou kunnen afwerden voor de kas, gelijk de voorstellers onderstelden, zon dit, volgens
het gevoclen van Baarlem, eer nadeel doen. Men zal het koopen en
geen lid van het Bond worden, tenzij de prijs op f 5 wordt gesteid.
N adat de voorzitter nog herinnerd had, dat het Bond niet begonnen
was met het tijdschrift gratis te verstrekken, maar langzarnerhand
hiertoe door de ornstandigheden genoopt werd, vooral om de kleine afdeelingen' te behouden, werden bij de stemrning de drie amendp.menten verworpen. Voor het eerste sternde Rotterdam alleen, voor het tweede
Amsterdam en Dordrecht, voor het derde den Haag, Utrecht en Middelburg; de alinea zelve werd aangenomen met 41 stemmen tegen 20 (die
van de afdeelingen Amsterdam en Rotterdam)
Een voorstel van Rotterdam om aI. g te laten vervaUen, als
liggende buiten de macht van het Tooneelverbond, werd verworpen
met 36 tegen 25 stemmen. (Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht en
Tiel).
Op art. 5 werd een voorstel, ingediend door Den Haag en Haarlem,
om in eens ingekomen giften te kapitaliseeren, na bestrijding door den
Alg. penningmeester, verworpen met 47 stemmen tegen 14 (die van den
Haag, Haarlem en 's Bosch.)
Een amendement van den Haag om de bflvoegdheid open te laten tot
hat geven eener hoogel'e bijdrage dan 3/5, en dus om voor dit cijfer in te
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voegen minstens, werd verworpen met nlgemeene stemmen, behalve die
van den voorsteller.
Op voorstel van 1 iet wordt er beslist een uitzondering te maken voor
nienw opgerichte afdeelingen, ten einde het stichten daarvan gemakkelijker te Olakeu en te bepalen, d<tt deze het eerste jaar van het b"~t;tall
1/5 1.ullen storten in de alg. kas. 15 stemmen, die van den Haag, Mid·delburg, 's Bosch eu Gouda, verklaarllen zich er tegen.
Door de intrekking van het amendement den Haag, dat die begunstiging niet wilde gedoogell, bleef in art. 7 de bepaling bewaard, df\t
studenten-afdeelillgen sleehts de helft van de jaarlijksehe bijdragen in
de algemeene kas storten.
Een amendement, door diezelfde aJdeeling voorgesteld op art. 6, strek
kende om de tweede aliaea te doen wegvallen, werd insgelijks verworpen, evennls een ander op art. 10, inhondende dat de alg. vergadering
in Juli zon gehonden worden en, als zij te Amsterdam plaats vindt,
haar te doen samenvallen met hetjaarlijksehe examen der tooneelsehool;
beide met 51 stemmen te gen de tien van den voorsteller. Op datzelfde
art. 10 stelde R otterdam een amendement vcor, strekkende om elkeafdeeling
het recht te geven evenveel stemmen ter algemeene vergadering uit te
brengen, als ze twintigtallcn van leden telt. Dit amendement lokte
€en langdurige bestrijding uit. Rotterdam vereenigde zieh ten slotte met
<:len door Tzet geopperd denkbeeld, volgens hetwelk elke afdeeling boven
de 200 leden, voor elke 40 leden meer, een stem meer zal uitbrengen
doch slechts tot een maximum van 15 stemmen. Het amendement werd
echter verworpen. 17 stemmen (Rotterdam, Dordrecht, Delft en Tiel)
verklaarden zieh er voor. De uestaande regeling, die er voor waakt dat
<le kleine afdeelingen niet door de grootere worden overvleugeld, bl~ft
dus gehandhaafd.
De laatste alinea van art. 10: ,Bij staking der stemmen beslist het
lot ", werd in dien geest door de eommissie voor de herziening gewijzigd, dat bij staking over een voorstel, betreffende zaken, dit geacht
wordt te zijn verworpen; wordt er over een persoon gestemd, dan zal
bij staking het lot beslissen.
In de eerste zinsnede van art. H werd, eveneens bij overneming van
deswege ingediende ltmendementen, eene wijziging gebracht, waar{loor zij luidt:
Het hoofdbestuur, dat llit ziju midden een voorzitter, eell secretaris,
·(he te Amsterdam zijn woonpIaats moet hebben, en een penningmeester
kiest, vertegenwoordigt de maatscbappij en treedt voor haar in rechten op
Over de samenstelling van de comOlissie van beheer en toezicht op de
tooneelschool, die in art. 15 geregeld iR, werd lang gedebatteerd, naar
aanleiding van hezwaren door Rotterdam ingebracht over het overwicht
van Amsterdam daarin, en het gevaar voor eoöptatie, dat in de voorgesteide regeling gelegen was. Om aan dit laatste bezwaar tegemoet
tekomen, - het eerste vond geen stenn - terwijl de bepaling omtrent een
'Voordraeht alleen bij Haartem vet'dediging vond. werd er besloten dat de
vijf leden door de algemeene vergadering te benoemen waaronder dde,
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uit de leden der Amsterdamsche afdeeling aantewijzen, gekozen moeten
worden rechtstreeks door de algemeene vergadering.
Art. 16 wordt door de commissie in dien zin gewijzigd dat het reglement voor de tooneelschool zal worden ontworpen door het hoofdbestuur, in overleg met de Commissie van beheer en toezicht. en vastgesteId worden dom de algemeene vergadering. Ook nam zij het tweecle
amendement van Rotterdam over, volgens hetwelk eventueele wijzigingen in dat reglement de bekrachting van de algemeene vel'gadering
behoeven, en aan de afdeelingen de bevoegdheid verleend wordt zieh
in de vergadering der commissie van beheer en toezicht dool' een afgevaardigde te laten vertegenwoordigen.
Een slotartikel werd nog aan de Statuten toegevoegd, bepalende, dat
de gewijzigde wet niet in werking treedt. dan nadat de koninklijke
bewilliging zal zijn verkregen.
Oe gewijzigde wet werd daarop bij acclamatie vastgesteld en dp eind,
redactie aan hoofdbestuur overgelaten.
Bij monde van de voerzitter ontving de commissie van de wetsherziening den welverdienden dank der vergadering voor haar belangrijkenarbeid.
60. Nu waren aan de orde de bekende voorstellen tot reorganisatie der
school, ingediend door Rotterdam en den Haag, terwijl betreffende deze
materie ook Dordrecht een voorstel had gedaan, dat is rondgezonden
aan de afdeelingen, doch te laat inkwam om op den beschrijvingsbrief te worden opgcnomen.
Dat van Rotterdam is, na de vcrzending van dien beschrijvingsbrief
gewijzigd, tengevolge waarVRn het oorspronkclijke voorstel is vervallcn.
De voorzitter raadpleegt de vergadering over de vraag of het latere
in de plaats van het eerste mag worden gesteId. Verklaart een afdeeling
zieh daartegen, dit had het Hoofrlbestuur aan de afdecling Rotterdam
bericht, dan zon volgens art. 10 der vigeerende wet, de vergadering met
een meerderheid van 2/3 daartoe eerst de vergunning moeten geven.
Hij meent evenwel te moeten opmerken, dat het hoofdbestnur de gelegenheid niet had gehad, evenmin als de commissie van toezicht, om een
rapport daarover gereed te maken.
Amsterdam achtte het noodig de prealable kwestie te stellen en door de
vergadering te doen uitmaken of zij het voorstel in behandeling wenseht te
nemen. Niet alleen miste men het rapport van het hoofdbestnur, maar door'
een verzuim, bij de rondzending van het voorstel begaan, droegen verscheidene leden der vergadering - speciaal de afgevaardigden van de afdeeling
Amsterdam - niet eens kennis van het nieuwe voorste!. In een zaak van
dergelijk gewicht, als de reorganisatie van de Tooneelschool, mocht men
althans niet onvoorbereid eene beslissing nemen, daargelaten nog, dat
het niet raadzaam was de behandeling van het voorstel thans, aan het
einde van eene vermoeiende vergadering, te doen plaats hebben. Het
advies van Amsterdam was derhalve de zaak te laten rusten, 't zij tot
een buitengewone, 't zij tot de volgende vergadering in April a. s.
De heer Haverkorn van Rijsewijk sloot zieh, namens Rotterdam, bij dit
advies aan, niet zonder zijn leedwezen te erover betuigen, dat de zaak zoO
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laat aan de orde kwam en dat enkelen, buiten de schuld der afd. Rotterdam,
het voorstel niet in handen hebben gekregen. Hij doet het onder voorwaarde
evenwel, dat men althans ovcr \Sene principieele vraag nog in deze vergadering bp,slissen zou, namelijk: over de vmag of aan dc tooneelschool
eene voorbereidende klasse zal verbonden blijven. - Hiertoe werd besloten,
zoodat de quaestie in haren geheelen omvang thans niet ter sprake kwam.
Overeenkomstig het voorstel des voorzitters, waarmede allen zieh vereenigden,
zal zij worden behandeld in de algemeene vergadering,te honden het volgende
jaar en waarin bet hoofdbestllllr, ingevolge de nieuwe statuten, art. 16, een
ontwerp-reglement omtrent de inriehting van de tooneelsehool met toelichtende memorie ter tafel zal brengen.
Er bleef dus alleen nog over te beslissen over het beginsel, in het voorstel "an de afdeeling 's Gravenhage nedergelegd: zal dc tooneelschool worden vervormd nitsluitend tot een vaksehool, met opheffing van de inriehting van voorbereidend onderwijs, die er thans aan verbonden is?
Over die vraag had de Commissie van belwer en toczicht op de tooneelschool haar gevoelen doen kennen in cen schriftelijk advies aan het hoofdbestnnr, dat door den voorzitter werd voorgelezen. Zij verklaal'Ile zieh
tegen de aanneming van het voorstel 's Gravenhage op de volgende gronden:
1. 1s de tooneelsehool ontstaan nit toestanden, die veel gelijken op de
phase, die thans den Haag wenseht in te treden. Toen de leerlingen van
het Nut door het Vcrbond zijn overgenomen, gesehiedde dit om te voorzien
in een gebleken behoefte aan een stelselmatige opleiding, die reeds zoo
vroeg mogelijk zou moeten aanvangen. Het blijkt nog steeds, dat voorbereidend onderwijs zeer noodzakelijk is en wel in voorbereidend vakonderwijs, dat op geen enkele andere inriehting kan worden gegeven.
Allerlei vakken dienen op zeer bepaalde wijze op eell tooneelsehool te
worden gedoceerd. Bovendien moeten lees- en spreeklessen een plaats
innemen, die zij op gewone seholen onmogelijk knnnen bekleeden.
2. Ontstaat deze belwefte nit ecn bijzondere omstandigheid, dat zieh
tot heden geen voldoend aantal goed ontwikkelde en wel onderwezen
leerlingen hebben aangemeld, die het voorbereidend onderwijs konden
ontberen. Er is intussehen alle reden om aan te nemen, dat het gehalte
üer leerlingen zal voortgaan zieh te verbeteren, gelijk het zieh in de
laatste jaren werkelijk verbeterd heeft.
Het voorbereidend onderwijs zal dus binnen telkens enger perken bepaald worden, naarmate er minder beIlOefte aan gaat bestaan. Zoowel
voor de commissie als van den direeteur, is een zuivere vakschool het ideaal,
en van de tegenwoordige titularissen zal niet de geringste tegenstand
worden geboden, zoodra dit idee al vatbaar blijkt voor verwezenlijking;
8. Veroorlooft da commissie zieh nog de opmerking, dat tot heden
alleen die leerlingen in meerdere of mindere mate zijn geslaagd, die de
geheeie seho01 met het voorbereidend ondcrwijs heb ben genoten. Zij.
die in den tussehentijd met een ontwikkeling van elders zijn gekomen'
zijn heengegaan en verdwenen, zonder eenig spoor in de tooneelwereld
achter te laten.
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4. Eindelijk meent de commissie, dat het voorstel den Haag geen bezlliniging tengevolge ZOll hebben, ook al acht zij het niet noodig, na het
voorgaande, op dit bezwaar nadel' aan te dringen.
Na een bestrijding door mr. BancI., waarin vOOJ'al werd opgckomen
tegen het aannemen van exceptioneele toestanden in Nederland, kwamen
de Voorzitter en de heer Horn nadel' op tegen dc toepasselijkheid eener
vergclijking met andere landen. Daaraan voegde üe heer Wilson de
mededeeling toe, dat ook in Dnitschland de bellOefte aan voorbereidend
ondcrwijs dllidelijk worüt gevoeld. Den Haag verklanrde becijferd tc
hebben dat, met twee klassen, een inwonenü directenr met het herha·
lingsonderwijs belast enz., de kosten op f 7000 zonüen komen.
Amsterdam meent dat alleen het beginsel moet worden uitgemaakt, of
er eene voorbereidende klasse noodig iso 's Bosch vraagt van den
directenr het cijfer der mislukkingen van de vakleerlingen en van hen
die op de voorbereidende school gingen.
De heer Wilwn antwoordt: van de eersten mislnkt ongeveer alles, en van
de anderen niet meer dan hoogslens een vijftig percent. De vakschool is
intusschen voJstrekt geene bijzaak. - De heer Rössing trekt dejnistheid der
mededeeling van de directenr omtrent de stemming in Dnitschland in twijfel.
Tegenover het betoog der Hangsche leden, dat van hnn voorstel een
ingrijpende bezlliniging van /4 a /5000 wachten was, werd aangevoer d
dat men zich daarover geen illusicll mocht maken; een vakschool, die in
alle opzichten goed is, zou niet, of althans niet belangrijk goedkooper
zijn dan de tegenwoordige inrichting. Op een vraag van den afgevaardigde van J.1iddelburg gedaan, wnarom cen voorbereidendende klasse onnoodig kon zijn, verheft een der Haagsehe afgevaardigden zelf,mr. Jacobson,
zijne stern tegen het vourstel; hij haalt het advies aan, door Regnier, den
directeur van het Parijsche conservatoire, gegeven bij de oprichting der
tooneelschool: in een klein land als Nederland, waarin de zucht voor het
tooneel niet in alle standen is doorgedrongen, is een nitsluitende vakschool
een onding. Na de ervaring van de tienjaren, waarin de toonr,elschool bestaat, staan we nog op hetzelfde standpunt; een yoorbereidende school
dient er bij te zijn. MI'. Banc!" sprekende namens de Haagsche afdeeling,
merkt op dat deze het voorbereidend onaerwijs op de schoul zelve niet
noodig acht, en elit elüers cven goeel kon worden bekomen en er wel
degelijk een belangrijke bezuiniging zou worden verkregen.
Het einde deze I' discnssie was, dat het denkbeeld om de tooneelschool
tot een zllivere vakschool te vervormen, met algemeene stemmen, op die
van 's Gravenhage na, verworpen werd. Bij de mededeeling van dit resnltaat
sprak dc voorzitter de hoop uit, dat nn allen zouden medewerken tot
I'eorganisatie van ae tooneelschool op den bestaandell grondslag. Die
'Üpwekking werd met luid applaus beantwoord.
7°. De begrootingen (punt 4 en 5 van de beschrijvingsbrief) moesten nu
nog behandeld worden. Op de algemeelle begrooting i8 de post voor het
tijdschrift van f 1135 tot f 600 ternggebracht, om het tekort minder
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drukkend te maken. Die vermillllering was mogelijk, zegt de penningmeester, vooreerst dool'llat het aantal afieveringen zal worden ingekrol1lpen en in de tweede plaats, dool'clien de redacteur, de heer Taco H. de Beer
en de nitgevcr, de heer J. L. Beyers, ten bc1l0ev8 yun de tooneelschool
van het tractement, dat zij tot dusvcr gelloten, hebben afstallcl gedaan.
De voorzlttel' bracht hun daal'voor hulde. De heer de Beer voegde daaraan
den wensch toe, dat de voorstanclers van het tooneel ook hunnerzijds
zOllden toonen otTervaardig te zijn, doOl' het leveren van gratis-bijdragen
yoor he t tijdschrift.
Ook de begrooting van de tooneelschool is cenigszins ontlast, dOOl'dien
de clirecteur, de heer Bouberg Wilson, afstand heeft gedaan van.f500 \'all
zijll traktement, dat derhalve \'001' het volgende jaar op .f 3500 is uitgetrokken, terwijl, gelijk reeds is medegedeeld, dat de bezoldiging, vroegel'
door Mevr. Kleine gcnoten, VOOl' dit jaar op .f 700 is uitgetrokken.
De heer Haverkorn v. Rijsewijk brengt ycrschillende opmerkingen ill
het midden en vraagt ophelderingen. Hij drukt den wensch uit, dat lle
bezuinigingen van j,aarwedden van het onderwijzend personeel niet gepaard zullen ga an met vermindering der lesuren en dus zullen werken tot
schade van het onderwijs. De directeur, de heer Bouberg 'Viison, deelt
mede, dat de lesuren hetzelfde blijven : slechts het kunstmatig lezell (of liev,~r
ongelmnsteld lezen, zooals mr. Levy opmerkt, eil ook op de school genoemd "uitspraak en stemvorming"') zal gedurende 2 maanden minder
gegeven worden. De heer v. Rijsewijk hoopt, dat weer spoedig ook dat
belangrijke onderwijs als vroeger, zal worden gegeven. De post van {lOO0
voor' dc onderwijzeres in de yoordracht, wordt als maximum weder hel'steld en daarna de begrooting goedgekeurd.
8°. Daal'na kamt in behandeling punt 5 vall den \)eschl'ijvingsbl'ief, nl. de
wijze, waarop in het tc kort: oorspronkelijk vanf 1330, dat nu waarschijnlijk f 300 a f 500 zal bedragen, zal worden voorzien. De verschillende
wijzen waarop hierin kan worden voorzien, ga at ue voorzitter na; hij wijst
op vermeerdering van het ledental der verschillende afdeeliugen en spoort
deze aan niets onbeproefd te laten om het ledental te doen aangroeien.
Hij wenscht verder het te Amsterdam gege"en yoorbeeld te zien navolgen, en dringt aan op de werving van donatem's en donatrices \'001' de
tooneelschool; hij herrinuert dat de commissie "001' het Wertheim-albnm
de opbrengst daarvan heeft toegezegd aan de Tooneeischool. Dit album
zal f 10000 opbrengen, als al de loten a f 10 geplaatst worden: de afdeelingen kunnen het Album van de commissie ter bezichtiging krijgen, om
aldus de verloting in de hand te werken. Verder wijst de voorzitter op
tooneelvoorstellingen, die in verschillende plaatsen ten voordeele van de
Tooneeischocl kunnen gegeven worden. - De heer mr. \'. Sorgen vestigt
nog de aandacht op zijn werk over de Tooneelspeelkunst te Utrecht, ten
'Voordeele van de Tooneelschool uitgegeven en waarop men 11, f 2 Iran
inteekenen. Eindelijk geeft mr. Levy in overweglng of het niet wenschelijk zou zou zijn eene nieuwe petitie om subsidie aan het Rijk en de
Provinciale Staten "an Noord-Holland te richten; de yoorzitter zal in
Qverieg met het hoofdbestuur het gnnstige oogenblik claarvoor afwachten.
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Toch blijft de Penningmeester nog altijd bezwaard met het tekort, maar
zwicht ten slotte voor de meer optimische verwachtingen, die worden
gekoesterd.
90. Aan eene hartelijke opwekking van den Voorzitter. dat de eenheid bewaarcl worde, welke reeds is verkregen door de aanneming van het groote
beginsel dat van de Tooneelschool geen enkele vaksch001 zal worden
gemaakt, gepaard aan het uitspreken van het dellkbeeld, om te verkrijgen
dat in -"/e groote steden door de bestaandc tooncelgezelschappen ten
minste eenmaal per jaar eene voorstelling worde gegeven ten bate der
school, ging vooraf aan het voorstellen der twee volgende moties voorgedragen door het hoofdbestuur: 1. "De alg. vargadering vertrouwende,
dat, met het oog op het groote nationale belang van de zaak, waaraan,
het Ned. tooneelverbond zijne krachten wijdt, de regeering niet in gebreke
zal blijven haar onontbeerlijken steun te verleenen, ga at over tot de orde
van den dag" en 2. "De alg. vergadering betuigt haar dank aan al
degenen, die met den directeur zich bereid hebben verklaard, om onder
de gegeven omstandigheden, de uitvoering en handhaving van het bestaande programma der Tooneelsehool voor het oogenblik mogelijk te
maken en gaat over tot de orde van den dag." Beiden moties worden bij
aeclamatie aangenomen.
10°. Omtrent de verkiezing van een nieuw bestuur, vraagt de voorzitter wat de wenseh der vergadering is, daar er eerst de koninklijke
goedkeuring op de nieuwe statuten verkregen moet worden, wilde zij kracht
van wet heb ben. Met het oog daarop, wordt op voorstel van de afd.
Rotterdam, ondcrsteund door Amsterdam, besloten die verkiezing en ook de
vervulling der vaeature uit te stellen tot de volgende algemeene vergadering; en het hoofdbestuur uitgenoodigd tot dien dien tijd in funetie te blijven.
Dit verklaart zieh hiertoe bereid.
11°. Door de afd. Tiel werd ten slotte gevraagd, da! het stiehten van
een monument op het graf van mevr. Kleine uitga van het Verbond, en
het hoofdbestuur zich plaatse aan het hoofd der beweging. Dit zal dien
wenseh in overweging nemen.
12°. De bepaling der plaats voor de volgende vergadering (punt 9) zallater
door het hoofdbestuur in overleg met de afdeelings-besturen geschieden.
Na den dank door de voorzitter aan de afd. Utreeht gebracht voor de
ontvangst en na een hulde van wege deze afdeeling aan den voorzitter
voor zijne uitstekende leiding, wordt te ruim 5 uur de Tf'rgadering gesloten
Des avonds te half zes vereenigden zieh de hoof,lbestuurders, de afgevaardigden, de bestuurders, en enkele leden der Utrechtsehe afdeeling
cn eeuigc genoodigden aan een vriendschappelijken diseh, aangerieht ten
huize van den Heer Wegeriff, lIIenige feestdtonk werd daaraan ingesteld, getuigende van een opgewekten geest en hartelijke belangstelling
in het streven van het tooneel verbond en wederkeerige waardeering. Gelijk
van zelf spreekt, werd in de allereerste plaats door den voorzitter een
eerbiedige hulde gebracht aan Z. M. den Koning, den maehtigen Be~chermheer van het Verbon<l.
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Die dronk, overgeseind naar het Loo, werd den volgenden ochtend Illet
het volgende tele gram ileantwoord:
Zijne l\{ajesteit de Koning draagt mij op de leden van het NeJerlandsc1,
Tooneelvel'bonJ Hoogstderzelver erkentelijldleid te betuigen voor aaul'eboden hulde CIl yoorspoed op hnnnen arheid toe te wenschen.
Voor arschrift: Rocll, adjudant dienst.
Des avonds te voren waren hoofdbestuurders en afgcvaardigden eil
eenige genoodigdell de gasten van de Utrechtsche afdeeling, die hun een
vool'stelling aalluood in de lokalen yall Buitenlust, gegeyen dool' de
leerlingen der tooneelschool.
De avond wenl uesloten met eell gezellige bijeenkulllst, nallgelmdcn
in de lokalen "an Buitenlust door de Utrechtsche afdeeling.
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HOOFDBESTUUR:
........................ " Voorzitter.
Prof. B. .J. S t 0 k v i s, Onder- Voorzittel·.
U. A. Per k, SeC1'etaris.
J 0 sc P h Ja c 0 b S 0 n, (Rotterdam), Penningmeester.
W. J. Hof d ij k.
L 0 d e w ij k )1 u I (1 e r (den Haag).
Ur. A. BIo c m b erg c n Ez. (Lecuwarden).
Eerelid van het Verbond l\Ir..T. N. van Hall, te Amsterdam.
A F D E E L I N GEN.
ROT T ERD A)1 (485 leden).
F. Ebeling, Voor:::itter.
, .Jean Browne.
C. 111. F. KoIff, Penningmeester.
I
Dr. G. Pekelharing, Secret.
.1. J. Havelaar J.Ez.
!
A ~I S T ERD A 1r (340 leden).
JI. J. Wall e r. Voonitter.
F. va n der Go e s.
W ..J. Hof d ij k, Onda- roordlter. i C. S' h ü f f er.
H. Bin ger, Penningmeeste1·.
H. C. Ha c k e, Secretaris.
W. A. va n der lIf a n der e.
DEN HA A (i (220 leden).
MI' .•J. Tel tin g, VOO1·Z.
1'11'. F. S t a m.
lVII'. A. \Vm. Ja c 0 1J so n, SeC1'et.
D .•J. van He y s t,
J. C. van Brakel. Penningm.
P. A. Haaxman Jr,
.J 0 h. G r a m.

LEI DEN (140 leden), Studentenafd.
Ed. Ja c 0 b S 0 n, Voordtte1·.
I H. B raa t, Secretal'ls.
P. A. Fra nc k e n, Thesaurier.J. N ij man, Vice-thesaurier.
Ondervoo1'l·Uer.
I J. D. D 0 0 l' man .Jr., Vice-secret.
U T R E C H T, (113 leden).
J. C, van Eelde, Voanitter.
1 1111'. w. T. F. A. van Sorgen,
1
W. K. M. V l' 0 1i k.
Secretaris.
D 0 R D R E C H T (63 leden).
Jhr.Mr.J.SchuurbecqueBoeye 1. H. vau der Sande, Penningm.
VooTzilter.
D. er e n ade J 0 n g h.
Dr. :H. Kiewiet de Jongc,
J. A. Franyois.
Secretaris.
LEI>UWARDEN (51 Jeden.')
Mr. ABI 0 e m b erg e n E zn.,
.............................. .
Voorzitter.
. ...................•..........
Mr. W. J. va n W eId e l' e n Bn.
. . . . . . . .. . ................... .
Ren ger s.

I

') Een herhaald verzoek om de namen der drie nieuw opgetreden bestuurders (zie verslag der afdeeling blz. 24) op te geven, oleef onbeantwoord
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GRONINGEN (43Ieden) .
.J 0 n k h. 1\1 r. W. C. A. Alb e I' cl a
DI'. T .•T. HaI b e r t sm a.
van Ekenstein, VOO1·Z.
Jhr..J. E. van Panhuys.
J h r. lIr r. W. J. q u i n t n s. Secr. ,E. Du 11.
Jhr. !VII'. A. A. J. H. Vcrheycll,
Pennin.qm.
DELFT (42 leden).
I C ..J. Vi n k e s t e ij n, eerste secr.
S. A. Bis s c h 0 p, Voorzitter.
R. W i t t e. Ondervoorcitter.
I 1. C. S paIr! e r.
N. cl e Vi c q, Penningm.

I

I

HA A R L E M (24 leden).
J. H. Krclage, Voorzitter.
\ P. J. Huet.
;'\11'. Th. de Haan Hugenho.ltz,
M. N. Beets.
Serretarls.
H .•J.Wallel'.
jI I D D E L TI L R G (2) leden cn een Donoteur) .
.Jhr.lIIr.vV. SnOllck HlIl'gl'onje'l J. P. van der Pauwel't, SeT'oorzitlel'.
cretari$.
A. W. BCl'{lenis van Berlekom, Penningm.
's HERTOGENTIOSCH (21 leden).
MI'. E. E. Baron Rijckevorsscl
D. G.l\I. Roldanns, Voorz.
J. N. IIonba.
van Kessel.
L. J. Baron Ga n sn e L gen. T e n gMI'. F. Pie y t c, Secret.-Penn.
nagel.
TI E L (16 leden).
I M. J. Ver s tee g h, Penningm .
J. A. II C u f f Az., Voorzitter.
•J. L. va n Li t h d e Jen d c, Se·
cI·etm·is.
Z A A N D I J K (14 leden) .
M. C. Ho n i g, Penmngmeester.
.J. d e Ja ger Sz., Voorzitter.
J. J. Ho n i g. Seeretaris.
GOUDA (13 lcden).
H. ,Wo G. K 0 n i n g. Voorzitter.
IlIIr. W. J. F 0 I' t n i n D I' 0 0 g I eJ. Post vall der Burg, Penver J1'., Secretaris
ningmeester.
I
Go E S (12 Jeden).
Z. D. V. d. Bilt La iIlotte, Voorz.
J. Fransen vall de Putte,
P. H. va n der Man der e, Seer.
PenningmeestJr
GENT (19Ieden).
O. Gei ger a t, Voorzitter.
I J. va n Ho 0 I' d e.
B. BIo c k, Secretaris.
I MI'. Ad. Ho s t e.
MI'. J. O. d e Vi g n e.

I

I

I

ALGEIIIEENE LEDEN.
Dr. Max Rooses, Fr. Gittens, Antwerpen. _ MI'. H. H. van
Cappelle, Gerard Keller, Mev. C. J. Sleyster, Mej. G.Sleys-
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s t e r, D r. M. A. N. R 0 ver s, M. A. Si p man. Arnltem. - J. Ha r tsen, Baarn. - Maurits H. van Lee, B1·ussel. - Dr. L. A. J. Burger s d ij k, M r. H. t e r H aar B z. Deventer. -. W i I lern S e p p, FTederiksoord. - Kapitein D r a b b e, W. G. B 0 eie, Kampen. - Prof. R.
Fruin, W. Pleyte. Dr. W. N. du Riell, A. W. Sythoff, Dr. M. de
Vries, Mr. J. T. Buys, R, Fruin allen te Leiden. -Mr. C· J.
Sie k es z, Lochem. - H. J. C. Vi ewe g, Nijmegen. - P. H. de CI e rq.
Petersburg.- K.J. van Erpecum, Schiedam.-F. Baron vanTuyll
va n Se r 0 0 s k e r k e n, Velzen. - R. Pie per, Worm~rveeT. - J. V.
M. va n T 0 u Ion v an der K 0 0 g, Wijk bij Dllllrstede. - W. J.
Bon t e Zalt-Bommel. - J. C. v a n Wes sem Az., Zaandam, - Vereeniging
Polyhymnia, Zutplten. - F.G.vanPesch, J. dc Goeijen Jz. Zwolle.

PROGRAMMA VAN HET ONDERWIJS
TE GEVElI

AAN

DE

T 0 0 N E E L SCH 0 0 Tl
GE DUR END E

DEN

CU R S U S

188 5 --1 8 S 6.

Commissie van Beheer en Toezicht:
de HH. ............... Voorzitler.
Prof. B. J. STOKV!S, Onder- Voorzitter.
Mr. A. BLOEMBERGEN, Ez.
F. V AN DER GOES, Secretaris.
H. BHIGER.
W. F. LOMAN.
Mevr. M. E. A. WALLER - SCHILL.
O. WÜSTE-VON GÖTSCH.

"

"

"

A. C. WERTHEIM - BlCKER.
L. C. BOISSEVAI~ --ToE LAER.

l

D,m"-Po/"m,,,,,,",

Directeur: de Heer S. J. BOUBERG WILSON.
Tnwonende Directrice: Mevr. de Wed. H. REl'NEFELD-LoW1cNSTAlL
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Onderwijs wordt gegeven door:
den Hr. A. J. LE GRAS
den Hr. F. V AN DER GOES
Mej. AAFKE KUIJPERS
den Hr. THEOD. C. SIMONS

in
"
"
"
"

den Hr. TACO H. DE BEER

"

den Hr. W. J. HOFDIJK
den Hr. S. J. BOUBERG WILSON

"
"

den Hr. A. J. V AN DRAGT

"

Mej. M. J. L. SMITB

"

Mej. F. P. VAN OVERZEE
Dr. F. L. ABRESCH
den Hr. A. D. HAGEDOORN
Dr. N. P. KAPTEYN
den Hr. JACS. VAN Looy
Mej. N. STEMMERIK
den Hr. W. J. C. DE BL:i:COURT
den Hr. J. M. G. E. WlTT

"
"
"
"
"
"
"

Voordracht en Spei op het Tooneel.
Voordracht en Kunst van Grimeeren.
Voordracht(Fransch en Hoogduitsch).
Uitspraak en Stemvorming.
Hoogere }}fimiek, Kunst van Costumeel'en en Aesthetica.
1 echniek van het Drama en Ge.•chiedenis van het Tvoneel.
Costuumkunde.
Le::en, Nederlandsche Taalen Letterkunde en Algemeene Geschiedenis.
Nederlandsche Taal- en I,etterkunde
en Vaderlandsche Geschiedenis.
Fransche en Hoogduitsche Taal- en
Letterl.ullde.
Engelsehe Taal· en Letterkunde.
Mythologie.
A ardrijkskunde.
Rekenkllnde.
Teekencn.
Costllumnaaien.
Gymnastiek en Schermen.
Dansen, enz.

Overzicht van het getal Lesuren in de week:
Klassen:
I, a. I, b. I H, a, H, b. 111

Vakken:

4~4,-

Lezen •........................

~

Voordracht (de Hr. Le Gras) ......

I.

-,2H

Voordracht en SpeI ( ..•........ ) -

~

~

~

1

1

~,I~

III.
IV.

-,~

Voordracht Fransch en Hoogduitsch

11.

3H

~

Uitspraak en Stemvorming ........ IH

~

Mimiek en C ostumeeren ..... "

Iji 2H

.•
-,1

Aesthetica ..•..•••..••........••.

V.

Techniek v. h. Drama, Gesch. Tooneel

VI.

Costuumkunde ...•....••.•....•...

2~

2~

1

1

1

.-------IH

1

1

1~

Nederlandsche Taal (Wilson) •..... 4

4,~

Vll. )

N eder!. Taal en Letterk. (Van Dragt) -

-,3

2

Nederlandsche Letterkunde (Wilson) VIII.

Fransche T·aal en Letterkunde •••••

2

6---6 4
1

33'
4
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I, a. I. b, II, a. 11, b. III

IX.
X.
XI.

Hoogduitsche Taal en Letterkunde -

=[

Engelsche Taal en Letterkunde ...

22'12~

XII.

'Mythologie ...................... -

xrrr.

Aardrijkskunde ...•.••.......•.• ,

XIV,

Rekenkunde ...........•........ 112

2

1

2

2

2

----.----.

2

Vader1. Geschiedenis. . . . . . . . . . . .. 2
Algemeene Geschiedenis ....•.....

2

-11

1'11
~.~

XV.
XVI.
XVII.
XVIU.
N.B.

Teekenen ..•.•......•...•.•.....
Costuumnaaien (vrouwel. leer1.) ..

~

1121-

-~

1121 1J2 112
112
212----~
2121 212
2
2

------------~-~
212
2
2
Gymnast. en Scherm. (mann.leerl.). ( 2

Dansen, enz ..............•....•. 112
Totaal. .••• 28

"~-"""----"

1~'112

29~1331j,

112
36

1~

36

De beide afdeelingen van KI. I vormcn de Voorbereidende School, waaraan dit jaar de derde afdeeling ontbreekt. De Vakschool bestaat uit
Kl. II (voor dezen cursus in tweeen gesplitst) en Ill. - J\1w. Kleine is
tÜdelÜk vervangen door Mw. Chr. Stoetz, evcnals de Hf. Van Looy door
den Hr. J. P. Veth. - Mej. Kuüpers geeft om gezondheidsredenen hare
lessen slechts vnn Oetober tot aan Juni. - Het onderwüs in Costuumnaaien wordt op dezelfde uren gegeven als dat iu Schermen en Gymnastiek.

Nadere Omschrijving van het Onderwijs.
I. Lezen. Voordraoht en SpeI.

Kl. 1.

Het Leesonderricht strekt tel' voorbereiding van de lessen
in Voordracht, en stelt zich ten doel zoowel het gelezene
goed te doen begrijpen, als eene zuivere uitspraak en
een natnurlijken Ieestoon te doen verkrijgen.
Oefeningen ia Voordracht van proza en poezie uit onzen
Kl. 11, a.
tijd. - Een aanvang wordt gemaakt met de Lectuur en
Voordracht van classieke dichtwerken. - Oefeningen in
het speIen van kleine en eenvoudige tooneelstukjes.
Kl. II, b en IIr. Voortzetting en uitbreiding der Voordracht van classieke
en moderne dichtwerken. - Id., id. der oefeningen op
het tooneel, door de vertooning van moeilijker moderne dramatische werken en fragmenten van het classieke repertoire.
II. Voordraoht in Fransoh en Hoogduitsoh.

Kl. H, b en IH. Deze less~n worden gegeven met het doe!, om door het
overwinnen der moeilijkheden aan het lezen in vreemde
talen en aan de uitspran,k van deze verbonden, zoowel
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eene goede voordracht der leerlingen te verkrijgen, als
hunne sternrniddelen te ontwikkelen. Dit onderricht strekt
dus ter aanvulling van het sub I en III genoernde.
III. Uitspraak en Stemvorming.

Klo I, H, III.

Door dit onderwijs tracht men de fouten in spraak en
uitspraak zoo voor klinkers als medeklinkers, te verbeteren ; de stem te ontwikkelen, en het gehoor te oefenen,
zoowel bij het spreken en lezen. als 66k door middel
van den zang.

IV. Aesthetica, Hoogere Mimiak en Costumeeren.

KI. H, a en b. Door "Aesthetica" worden algemeene grondbegrippen
van het schoone in de beeldende knusten gegeven en
opmerkingsgave en oordeel gescherpt door de beschouwing van verschillende kunstwerken in musea en op
ten toonstellingen.
Kl. H, b en III. Onde!" IlHoogere Mimiek" wordt versta~n: onderricht in
het aannemen van academische standen en het vormen
van groepen, het voorstellen van allerlei karakters en de
uitdrukking van hartstochten. - Door oefeningen in de
.Kunst van Costumeeren" moet.en de leerlingen leeren
zieh te kleeden en te bewegen hoofdzakelijk in het classiek costuum en dat uit de XVIIde eeuw.
V. Techniek van het Drama an Geschiedenis van het Tooneel.

Kl. Ir, b en IH. Wezen en inrichting van het drama in zijne verschillende
soorten. - - Literarische en technische critiek. - Een en
ander over. de inrichting van het tooneel.
Bij de lessen in Letterkunde en Aigemeene Geschiedenis wordt doorgaande gewezen op de ontwikkeling van
het tooneel en de dramatische literatuur bij de voornaamste volken; maar bovendien in de genoemde klassen
een afzonderlijke cursus gegeven ter bespreking van den
hedendaagschen toestand van tooneel, tooneelspeelkunst
en tooneelletterkunde in Nederland;Frankrijk en Duitschland.
VI. Costuumkunde.

Kl. Ir, b en Irr. De leerlingen ontvangen een geregeld overzicht der kleederdrachten van de Grieken en Romeinen en van de
belangrijkste historische volken der Middeleeuwen en
Nieuwere tijden. Ter verduidelijking van den hun gedicteerden tekst worden voortdurend afbeeldingen in kleuren
bezichtigd en besproken.
VII. Nederlandsche Taal en Letterkunde.

Kl. I, a en b kriigen alleen taftlonderricht, zoowel aan de hand van
eene beknopte sprJ.akleer, met toepassingen en oefeningen
4*
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in zuiver schrijven, als door de bespreking van wo orden
en uitdrukkingen.
Klo H, a t>n b. De lectuur van dicht en ondicht uit de XVIIde tot
de XIXde eeuw wordt dienstbaar gemaakt aan de vermeerdering van taal- en stijlkennis. - Historisch overzicht onzer letterkunde tot de XVIIde eeuw.
Kl. IH.
Geschiedenis der letterkunde van de XVIIde tot de XIXde
eeuw met cursorisch lezen der werken van de beste schrijvers. - Lezen en verklaren van classieke drama's in moderne verlalingen.
VIII. Fransche Taal en Letterkunde.

Klo I, a en b.

Zooveel mogelijk in overeenstemming met de wijze waarop
de moedertaal wordt aangeleerd, tracht men de leerlingen
zieh het Fransch te doen eigen maken door, naar een
systematisch in gericht handboek, woorden en zinnen
van buiten te laten leeren en daaraan lees- en vertaaloefeningen te verbinden.
Voortzetting en uitbreiding van het onderwijs der vorige
Kl. H, a.
l,;:lassen, volgens dezelfde methode. - Lectnur en vertaling van eenvondige prozastukken en gedichten.
KI. H, ben IH. Lezen, verklaren en vertalen van classieke tooneelstukken,
66k van de XIXde eeuw. - Poezie, maar vooral proza
wordt uit het hoofd geleerd en telkens herhaald, ten
einde woorden, vormen en zinswendingen zich vast in
het gehen gen te doen prenten.
JX. Hoogduitsche Taal en Letterkunde.

Eerst nadat, in een 2jarigen cursus, de noodige vorderingen in het Fransch zijn gemaakt, wordt met Duitsch
begonnt>n. De taalregels en vormen worden met behulp
eener grammatica aangeleerd; hierblj wordt meer in 't
bijzonder op de pnnten van overeenkomst en verschil met
het Nederlandsch gewezen, en door lectuur de woordenkenris bevorderd.)
Voortzetting en onderhouding van het in KI. I, c geleerde.
KI. II, a.
Verlalingen in het Duitsch. - Lectuur van gemakkelijke
dicht- en prozawerken, met mondelinge vertaling.
Kl. H, b en III. Lezen en verklaren van classieke en moderne drama's,
in beide klassen afzonderlijk.
(Kl. I, c.

X. Engelsche Taal en Letterkunde.

KI. II, b.

Kl. III

Het onderwijs in dit yak is niet verplichtend en wordt
alleen dan gegeven, wanneer het niet ten nadeele strekt
van de beoefening der beide andere vreemde talen. Bovendien wordt alleen tot taak gesteid eenvoudig proza te
doen verstaan en, in 't bijzonder, voor eene zuivere uitspraak gezorgd.
gaat van 't jaar verder en ontvangt ook letterkundig
onderricht
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XI.
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Geschiedenis.

Kl. I, a en b. Overzicht der Vaderlandsche Geschiedenis, in verhalen, en
uitgebreider behandeling van sommige punten. - De
belangrijkste personen en gebeurtenissen der Algemeene
Ge~chiedenis, in schetsen en verhaien.
Oude Geschiedenis, vooral ten opzichte der onderscheiden
Kl. II, a.
beschavingstoestanden (voortzetting) en geschiedenis der
Middeleeuwen, slechts van de voornaamste volken (eerate
helft.)
Kl. II, b en III. Voortzeiting der Middeleeuwen, en Nieuwe Geschiedenis.
XII. Mythologie.

Kl. H, a.

De godenwereid en sagenkring der classieke Oudheid,
populair behandeld en opgehelderd door afbeeldingen.
Kl. U, h en IU. Bijzonderheden uit het huiselijk en open bare leven van
Grieken en Romeinen ; vooral hun tooncel en hunne
dramatische letterkunde. (Herhaling van het in den vorigen cursus geleerde: eens per maand ongeveer.)
XIII. Aardrijkskunde.

Kl. I, a en b. Dit onderricht wordt niet zoozeer op wetenschappelijka
wijze gegeven, maar meer met het doel den gezichtskring
der leerlingen uit te breiden, door hen met de merkwaardigste landen en volken in en buiten Enropa bekend te
maken, waarbij met N ederland en zijne bewoners wordt
begonnen. Een leerboek wordt niet in handen gesteId;
daarentegen veel van platen, ge'illustreerde werken, reisbeschrijvingen en kaarten gebruik gemaakt.
Kl. II, a.
Voortzetting in bovenbedoelden zin.
Xiv. Rekenkunde.

Kl. I, a en b. • Rekenen" is op het programma gebracht met het doel,
de geestesontwikkeling der leerlingen op minder eenzijdige
wijze te bl'vorderen, dan geschieden ZOll wanne er uitsIuitend literaire vakken onderwezen werden. Het is dus
niet om het rekenen zelf te doen. De practische behoeften worden evenwel niet uit het oog verloren.

xV'. Teekenen.
Kl. 1. b.
\ Het teekenonderwijs wil, naast oefening van oog en hand,
Kl. Ir a en b. (\ de aankweeking van den schoonheidszin en moet bovenKl. III.
, dien zooveel kennis van het gelaat geven als onontbeerlijk is voor het volgen der lessen in Mimiek en Grimeeren. De leerlingen werken naar voorbeelden, pleistermodellen en de natuur.
XVI. Costuumnaaien.

De gezamenlijke meisjes der verschillende klassen worden
vereenigd voor deze lessen, bij welke er vooral op geIet
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wordt, dat zij de noodige vaardigheid verkrijgen in het
knippen van patronen en het maken en veranderen van
eenvoudige costumes uit allerlei tijdperken.
XVII. Gymnastiek en Schermen.

Alleen de mannelijke leerlingen van alle klassen ontvangen, gezamenlijk, onderricht in deze vakken. Eene
vlllgge, ongedwongen houding en losheid in de bewegingen te doen verkrijgen is hoofdstrekking ervan.
XVIII. Dansen, enz.

Met deze lessen zijn verbonden mimische en plastische
oefeningen in staan, loopen, binnenkomen, groeten, wenken, knielen, enz. De leerlingen van alle klassen worden
voor dit onderricht gecombineerd.
N.B.

De rooster voor de verdecling der verschillende lesuren is afzonderljjk
gedrukt.

Lee r b

0

e k e n.

Deze e. a. hulpmiddelen bij het onderwijs ontvangen de leerlingen
kosteloos van de School in gebruik.
Voor Lezen en Voordracht.

J. P. De Keyser, Een Bloemkrans, 7de druk .•..•••.••.•
Hildebrand, Camera Obscura .......... , .......... , • '"
Vondel's Gijsbreght van Aemstel. ........ '" ., ., .. .....
Moliere's Tartuffe, vertaald door J. A. Alb. Thijm.......
Shakespeare's Macbeth, vertaald door L. A. J. Bllrgersdijk
Uit verschillende dichtbundeIs en bloemlezingen .......•
Fragmenten van Fransche en Hoogduitsche classieken, in
nieuwe vertalingen en in 't oorspronkelijke ....••.. , ..

Klasse

I, a en b.
II, a en b ; IH.
ld.
id.
id.
id.
II, b eu IH.
II, a en b; IIl.
II, b en III.

Voor het Nederlandsch.

P. Kat, Kleine Nederlandsche Spraakkunst ........•.... I, a en b.
P. Karssen, Ontwikkelend Taalonrlerwijs en De Taalvriend I, a en b.
C. F. Van Dllijl, Oefeningen in 't zuiver Schrijven ....... I, a en b.
L. Leopold, Hoofdpersonen uit de Nederl. Letterk....... H, a en b.
De Groot, Leopold en Rijkens, Nederl. letterkunde ...•.• IH,
Dr. J. Ten Brink, Kleine Geschied. der Nederl. Lett..... H, a en b; IH.
Meesterstukken der Letterkunde, in afzonderlijke uitgaven
(Roelants' Classiek letterk. Pantheon, e. a.) ........... H, a en b; IH.
Grieksche Tragedies, in nieuwe vertalingen ..•.•.......• IH.
Vcor het Fransch.

A. S. Scho6vers, De Fransche Taal, 4 stukjes .•.•..•..•.
Lafontaine, Fahles............. ..•....••....••....•..
Perles de la Poesie contemporaine......... . . . . . • . • . . •.
Augier, Le Gendre de M. Poirier ••....•.......••......
Ponsard, Le Lion amoureux. •..•..•....••...•.••..•••
Victor Rugo, Poesies..................................

I, a en b; II a.
I, a en b.
Ir, a.
id.
II, b en IH.
id.
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Fragments de Pro se moderne.... .............•....... H, b en IH.
Voltaire, Za'ire en id., Merope... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id.
id.
Corneille, Polyeucte .................................
Voor het Hoogduitsch.

"\V. G. C. Lohmann, Deutsches Lesebuch, 2er Theil ...... II, a.
Drama's van Körner, Scbiller, Goetbe en Lessing ........ H, a en b; IU.
Jd.
van moderne auteurs ........................ , Ill.
Voor het Eugelsch.

F. M. Cowan en A. B. Maatjes. Theor.-pract. spraakk. d.
Eng. Taal. ......................................... II, b en IH.
J. H. Slater, Grammar of thc englisch language ••....... III.
J. N. Valkhoff, First english reading·book en The english reader ........................•............... H. b.
Ch. Lamb's Tales from Shakespeare................•... IH.
Voor de GeschiedeniB.

Nuiver en Reinders, Vaderl. geschied. in schetsen en beelden I, a eu b
id.
Algem."
»
,.
1, a en b.
J. A. De Eruyne, Algcmeene Gescbiedenls, 1e en 2e dl. II a.
Id.
i d . , 2e en 3e dl. II, b en HI.
11
Dr. G. J. Dozy, Hist. Atlas der Algem. Geschied. Afbeel- ~
dingen en Kaarten ...•...........•.......... , . . . . . .
kl a e
L. Weisser, Bilder-Atlas zur Weltgescbiehte. .......•...
assen.
Voor de Mythologie.

Tregder, Handl. tot de Grieksche Mythol., door Mr. B. Ten
Brink ............................................ II, a.
L. WeiBser, Bilder-Atlas, als boven ........ , ... ' ....... II, a en b IU.
J. von Falke, Hellas und Rom ........................ 1I, b en III.
Voor de AardrjJkskunde.

Atlassen van F. Eruins en P. R. BOB...................l
N. W. Posthumus, Atlas der Natuurk. Aardrijksk....•.
I, a en b.
De Aarde en Haar V olken .........•.............•...•
1I, a.
Europa in al zijne Heerlijkbeid, e. a. plaatwerken ..•....
Voor de Rekenkunde.

J. Versluys, Rekcnb. voor de Lagere School, verschill. stukjes.
Voor de Aesthetica, Mimiek en Costuumkunde.

Mr. C. Vosmaer, De Kunst voor ieder.................. 11, a.
Photograpbieen, Prenten en Afgietsels..... . . • • • . . • . • . .• id.
J. Jelgerbuis, Gesticulatie en Mimiek ••••...•..•••.... II, b en III.
A. Kretschmer, die Trachten der Völker.. . . . . . . • • . . • . . .
id.

De Directeur.'
S J. BOUBERG WILSON.
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MARIA JOHANNA KLEINE-GARTMAN.

't Was bij de feestvoorstelling ter eere van de Alg. Vergadering van
one Verbond in het jaar '84. De heer Louis Bouwmeester, die, in
de pauze tusschen Hun Zu.~je en De familie Enrw'd, De Schipbreukeling
zon voordragen, was plotseling verhinderd dit te doen. Met hare gewone
welwillenc1heid, kondigde de heer Mol' i n aan, en dit gewolle was hier
geen nietszeggend woord, :iIIon mevr. Kleine -Gartman zijn taak
overnemen, en Hel Wrakhout van Cop p e e voordragen met Komen en
Gaan van de Genestet
Ik weet niet, wat de andere toehoorders bij die aankondiging gel'oelden, maar mij ontroerde ze, gelijk de herinnering aan dien avond nog heden·
Reeds toen wisten we, dat mevr. KI ein e spoedig het tooneel dacht te
verlaten, en het dus wel de laatste maal ZOll zijn, dat wij haar konden
hooren voordragen, voordragen met al dien eenvoud, die soberheid,
dat fijn gevoel, dien doordringenden, harttreffenden toon, helaas niet
meer met die zeggingskracht, welke haar boven allen eigen waren. En
die laatste keer: Komen en Gaan! - Kamen en Gaan, dat weemoedig
gedichtje, waaromtrent ik Pro f. C. P. Ti eIe, 's dichters vriend, enkele
jaren geleden had hooren getnigen, dat hij het slechts iemand go e d had
hooren voordragen, en dat die iemand was. " Mev r. K lei ne Gar t man!
En rustig, ernstig, met diep, schoon geen overdreven gevoel, vroeg
zij ons:
Daar is een tijd van komen,
Daar ia een tijd van gaan,
Dat hebt ge meer vernomen,
Maar hebt gij 't ook verstaan?
en het vervolg bewees, dat zij althans het wel verstaan had - zij, die
den weemoed had leeren kennen van 't wisselend menschenlot, zij, voor
wie thans de klok van scheiden reeds heeft geluid! en die, zoo ooit
eene, zich had leeren bereiden,
bereiden voor 't geval. -

Inderdaad, het lied van Komen en Gaan was wel op haar toepasselijk! - gelijk zij ook de levensspreuk van den dichter tot de hare
had gemaakt, en Levenslust vereende met Stervensmoed.
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Want zij heeft gearbeid zoolang het dag voor haar was, gearbeid met
moed, opgewektheid an volharding, zooals alleen zij dat kunnen, die het
leven, trots al zijn bitterheid, niet als een last beschouwen maar als een
lust. Zij heeft gearbeid als eene, die het besefte, dat de urp.n kostbaar
zijn en men eenmaal .rekenschap heeft af te leggen van den besteden
tijd. Zij heeft gewerkt met een heilig doel voor oogen, hetwelk haar
altijd geschraagd heeft - het grootmaken, niet van zich zelve, maar
vall haar Kunst.
En het is die diepe eerbied geweest voor de heiligheid van haar Kunst,
die ook haar heeft groot gemaakt. Dat bewllstzijn van niets gering te
mogen achten, hetwelk met haar Kunst in betrekking stond, deed haar
voortdurend zichzelve onderzoeken, beoordeelen, aansporen. Geen rol,
die zij op zich nam, of zij SChOllk er in wat zij geven kon. Nooit liet
zij iets over aan het toeval, of aan den lllim en inval van het oogenblik. Zij beheerschte zichzelve en haar kunst; zij eerde de een door
de ander.
En zoo kon het geschieden, dat zij, tot op het einde van haar loopbaan, de hooge plaIds bleef innemen, welke zij zieh verworven had; dat
men in haar de vrouw als de kunstenares huldigde op eene wtize, zoo
indrukwekkend door het algemeene, het ongekunstelde, als ten onzent,
als elders, nog maar zelden werd waargenomen. Haar afseheidstoeht door
het land was een lange trillmf, niet zoozeer meer voor haar Talent, maar
voor haar Karakter. Wat men voor haar gevoelde was geen Bewondering
langer, maar Eerbied. Men besefte het onwillekellrig: eene vrOllW uit
een stuk als zij, zoo begaafd, zoo degelijk, zoo veelzijdig, zoo fijngevoelig, zoo waarachtig beschaafd, zllik eene vrOllW zouden wij niet weer
spoedig zien als middelpunt en steun van ons tooneel. Door haar vertrek
leed de zaak van ons Nationaal Tooneel een onherstelbaar verlieR.
Maar:
Daar is een tijd van komen,
Daar is een tijd van gaan;
en wie haar den afscheidsgroet brachten, zij begrepen het, dat die tijd
voor haar was aangebroken. Niemand, die haar zelfkennis ook in het
kiezen van dien tijd bewonderde, misgunde haar de zoo welverdiende rust.
Wij weten allen, dat helaas niet de rust is gekomen. maar het lijden.
Een vreeselijk lichaamslijden, hetwelk het een g-eluk moest doen hellten,
dat de klok van scheiden niet al te laat voor haar sloeg, voor haar,
die zich inderdaad, met stervensmoed, had voorbcreid op den dood.
't Was den 14dcn Augustus 1.l. Den 3den van die maand waren de
statuten opgemaakt voor het fonds, waaraan haar naam voor altijd ver·
bonden zal blijven, door welks stichting zij opniellw en onwraakbaar
getoond heeft, dat zij een edel hart bezat, 't welk klopte voor de Kunst,
maar niet minder voor de Kunstenaars'). Den llden daaarop werd de
') Zichier de drie voornaamste artikelen uit de Statuten van het KLEINEGARTMANFONDS :
ART. 1. De vereeniging stelt zieh ten doel, het ondersteunen van oude
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KoninklUke goedkeuring alreeds verkregen en drie dagen later, den
14 den , moest haar notaris komen om haar uitersten wH op te maken.
En toen dit geschied was, en in kleinigheden beschreven wat er gebeuren moest met haar bezittingen en kostbaarheden, toen zei ze, kalm
maar ernstig:
»Ziedaar, nu ben ik gereed, nu kan ik sterven!"
"Nu kan ik sterven!"
En bij het neerschrijven van die wo orden, zoo vol kalme berusting,
te moeten denken, dat een blad, hetwelk den dienst des Heeren heet
gewUd, de schandelUke heiligschennis dorst plegen, de vrouw, die dus
leven, arbeiden en sterven konde, een dienares te noemen van de hel, dat
wil zeggen van de ondeugd, de onzedelijkheid, - de misdaad misschien?!
Maar het is waar, ze weten nu eellma:tl niet beter, die zich noemenje
dienaars des Heeren, zU beseffen het niet, het woord van den dichter:
Echte zin voor 't schoone
Slllit ook vroomheid in;
Vroornheid derft haar krone
Zonder schoonheidszin!
En de naam van hem, die dit dichtte, als van haar. die men verguisde, znllen langer leven dan die van den man, die zijn pen dus
onwaardig doopte in slijk!
Gelnkkig ook, dat de groote meerderheid van ons volk, niet nog zoozeer naar het aantal als naar de hoedanigheid, er niet aldns over
denkt! 't Was bewezen bij haar afscheidstocht door ons land, 't bleek
opnieuw ten duidelijhte, toen zij de laatste reis hier op aarde ondernam!
Haar begrafenis was een gebeurtenis, en Het een indrnk na, 700 onuitwischbaar, als er een in dit drukke leven wezen kan. Niet zoozeer
om hetgeen men op omtrent haar getuigde in woorden, maar met
der daad. Of lag er geen welsprekendheid in die menigte van
ernstig voor zich uit starende mannen, bijeengekomen van alle deelen,
uit de beste kringen des lands; daar vereenigd door hun vriendschap,
eerbied en achting voor eene vrouw, die niet door haar stand of rang,
neen ondanks deze, door haar zelve, die verworven had? Lag er geen
tooneelspelers en tooneelspeelsters door middel van wekelijksehe, maandelijksehe
of jaarlijksehe uitkeeringen.
Zij tracht onder anderen dit doel te bereiken door het vormen van een fonds,
waarvan de renten in de eerste plaats tot het doel dier uitkeeringen worden
gebczig-d.
ART. 3; Leden der Vereeuiging zijn allen, die zieh tot betuling eener
jaarlijksche bijdrage van ten minste f 5.- zullen hebben verbonden, of eene
som van ten minste f 100.-- in eens. aan de Vereeniging zullen hebben
ge.chonken.
ART. 7. Het Bestuur der Vereeniging is opgedragen aan eene commissie
van drie leden.
Voor de eerste maal worden tot bestum'ders aangesteld de Heeren A. C.
Wertheim, S.J. Bouberg Wilson en J. L. A. Sehut.
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stille welsprekendheld in dien langen, zwarten stoet, zooals hij daar op
een so mb eren Octoberochtend zich voortbewoog door Amsterdams straten,
en van haar levendigheid een oogenblik van aandacht vergde voor haar
scheidende, groote burgeres'( Was het niet om den weemoed te overstemmen door vreugde, al~ men bedacht, dat die openbare, die vorste_
lijke hulde door zoovele mannen van aanzien werd gebracht aan het
lid van een stand, die vijf en twintig jaar geleden uit zichzelf alreeds
de aandacht onwaard werd gekeurd van wie zich verhief op rang en
fatsoen, op wetenschap en smaak? En is het 't minste, wat mevr. Kleine
deed voor haar Kunst en haar Beroep, dat zij de vooroordeelen tot
zwijgen bracht, en aantoonde, hoe, wie zichzelf eerbiedigt, ook van
anderen een gelijken eerbied kan ver!l"en en verkrijgen?
Maar er waren onder dien stoet ook haar kunstbroeders en zusters,
er waren ook haar leerlingen.
De eersten, om mede te gehligen omtrent haar verleden, niet zoozeer
als kunstenares, maar als vrouw, als vriendin, als deelgenoote in lief en
leed; de tweeden om haar te huldigen als Leermeesteres en Moeder; om
te herinneren aan de toekomst, die zij in hunne hand had overgedragen.
Want zoo men het al betreuren mag, dat de kunst des tooneelspelers
er slechts eene is van het oogenblik en verdwijnt met haren schepper,
wie als mevr Kleine zijne urpn mede mocht wijden aan de vorming
van een nieuw geslacht, hij heeft zieh ook daardoor reeds een aandeel
in de toekomst verzekerd.
En zijn niet op haar de wo orden van toepassing, waarmede Limburg
Brouwer zijn Akbar besluit?:
»En toch sterven zulke mannen niet, wanneer de dood een einde aan
»hun leven maakt. Zti blijven voortbestaan in de herinnering, die zij
»ons achterlaten en in hunne werken. Hunne gedachte bezielt anderen,
»die na hen komen en wederom anderen, die komen na dezen. Of dat
»niet de onsterfelijkheid zou zijn? .... "
L. SI MONS Mz.

Amsterdam, 31 Oct. '85.

OP HET GRAF VAN

MEVR.

KLEINE.

Eenvoudig als de onvergetelijke doode, wier stoffelijk overschot wij
thans ter aarde bestellen, zij het woord, dat het Nederlandsch Tooneelverbond, dat de Commissie van Toezicht op de Tooneelschool, die ik de
eer geniet hier te vertegenwoordigen, aan deze geopende groeve doet hooren.
De hoogbegaafde en beminnelijke vrouw, de edele, steeds naar waarheid en eenvoud strevende kunstenares, lleeft in haar werkzaam en welvolbracht leven zoovele heerlijke gewaarwordingen gewekt, zoovele duizenden aan zich verplicht, zoo krachtig tot de verhefl'ing van het Tooneel
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bijgedragen, dat haar verlies de snaren der diepste droefheid doet trillen
in hct hart van alle Nederlanders, die het wel meenen met de Nationale
kunst. Wij weten het, dat wij met haar, Neerland's grootste dramatische
kunstenares der laatste dertig jaren, met haar, de voortrefTelijkste onderwijzeres in dramatische kunst, die ons nationaal Tooneel tot nog toe heeft
bezeten, voor immer ten grave dragen. Nog ruischen als uit de verte de heldere, opwekkende tonen, die haren zegetocht verkondden, toen zij afscheid
nam van dat tooneel, waarop zij gedurende een halve eeuw met den heerlijksten uitslag en de meest onbezweken trouw, het vaandel van het goede en
schoone had omhoog gehouden; maar hel aas ! tcrwijl zij zachtkens wegsmelten, huwen zi.i zich met de dofTe sombere tonen van den doodenmarsch,
tot ecne melodie van diepgevoelden weemoed en innige smart. De warme
erkentelijkheid, de dankbare sympathie, de onverholen bewondering, de
eerbiedige vereering, die zieh nog straks op zoo versehillende wijzen door
dai'ld en woord tegenover de levende konden uiten, zi.i lossen aan de geopende groeve zieh alle op in een gevoel van zwaren, onherstelbaren rouw!
En van dien 'rouw getuige vOOl'al het Nederlandseh Tooneelverbond
en zijne stichting: de Tooneelsehool! Priesteresse der kunst in den waren
zin des woords, was U c1e bekrompenhcid en dc misplaatstc hooghal'tigheid ten eenenmale vreemd, die soms den kunstenaar met wantrouwen
vervullen, wanneel' buiten hem om, pogingen wurden aangewend om de
kunst te verhelfen, Niet met zoogcnaamde belangstelling, maar met de
warrnste sympathie, met het yolst vertrouwen we1'(1 door U, onvergeteli.ike doode, het optreden van het Nedcrlandsehe Tooneelverbond als c1e
dageraad van een nieuw leven op het gebied der Tooneelspeellmnst begroet! En toen dat Verbond de verwezenlijking van zijn idealen
zoeht en gevonden had in c1e stichting c1er Tooneelschool, toen hebt gij
U terstonc1 met hart en ziel aan c1ie school gewijc1, en c100r Uwe algeheele toewijc1ing het geloof in c1e toekomst der Tooneelschool geschoorc1, versterkt en doen triomfeeren. Uw streven, uw strijc1en kenc1e
voortaan bijna slechts een c1oel: den bloei c1er Tooneelschool, en naarmate c1e onherstel bare ziekte c1iepere en diepere vorens c1rukte in Uw
edel gelaat, naar c1ie mate scheent gij meer en meer uwe hoogste
volc1oening, uw grootst geluk te zoeken in het bewustzijn, c1at gij die
jeugdige gemoederen kondt doen blaken van liefde voor de kunst,
dat gij hen door raad en daad kondt leeren, hoe het hoogste ideaal,
in het leven, zoowel als in de kunst, slechts bereikt wordt, door zich
zelf te zijn. Uw naam mo ge dan ook in de rollen der Nederlandsche
kunstgeschiedenis met gouden letteren prijken, wij zijn er trotsch op,
dat uw leven en streven der laatste jaren geheel met dat van het Tooneelverbond en der Tooneelschool vereenzelvigd was. Want uw arbeid
op het gebied der kunst was, om een woord van Baco te gebruiken, niet
als die der mieren, die, steeds op eigen welzijn bedacht, slechts werken
en bijeengaren om er zel yen nut van te trekken, noch als die der nijvere
spin, die vol eigenwaan en zelfgenoegzaamheid, slechts aan zich zelve
het kunstig web wiI danken, waaraan zij voortdurend arbeidt; uw leven
en streven was, als dat der onvolprezen bij, die aan allerlei bloemen,
geurige en niet geurige, zuiveren honig weet te ontleenen, door noeste
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vlijt dien honig zuivert, verwerkt, als zij hem volmaakt heeft, neerlegt
en opspaart, als de kostbaarste sehat voor de toekomst.
Zoo moest en kon het wel niet anders, ofwij allen, die tot het Tooneel·
verbond en het Bestuur der Tooneelsehool behooren, moesten U bewonderen, vereeren en liefhebben, maar des te dieper en des te zwaarder is
dan ook de rouwe, waarin uw verscheiden Neerland's tooneelspeellmnst
en de Tooneelsehool dompelt.
Maar toeh, in de aandoenlijke melodie van weemoed en neerdrukkende
smart zijn de tonen van het zegelied nog niet geheel verstomd. Straks
zwellen zij aan en zeggen ons, dat uw naam zal blijven voortleven te
midden van het Nederlandsehe volk, dat uw naam en uw voorbeeld een
talisman zal zijn voor de leerlingen, die het voorreeht hadden uwe lessen
met bewondereudeu eerbied te hooren eu, wat voor hen eensluidend was,
U met kinderlijke genegenheid aan te hangen; zij zwellen aan en zeggen ons, dat uwe nagedaehtenis de standaard zal blijven, die sleehts be_
hoeft ontplooid te worden, om de kleinmoedigell en wankelendeIl onder
ons, met nienwen rnoed te bezielen daar waar het gtlldt, de ook door
U zoo geliefde stiehtingen tegenover kleingeestigheid en cmversehilligheid
te verdedigen.
In vrede ruste u wassehe. Zoo ü,mand, dan hebt gij niet vergeefs geleefd.
PROF. Du. B.

J.

STOKVIS,

B IJ D E U I T V AAR T
VAN

MEVROUW KLEINE-GARTMAN.
5 October 188 5.

Wat glansrijke eer en rouw! - 0, Kon in dezen stond
U w eens zoo scherpziende oog nog eens in 't ronde weiden
En al deze oogen zien, in 't uiterste van 't scheiden,
Een lach van zegepraal zoü blinken om uw mond,
Uw mond, die half een eeuw tot harten heeft gesproken,
Die leven schonk en gloed aan 's dichters ideaal,
't Verheffende ziJns woords verhief door kleur van taal,
Door zielsgevoel, - die mond voor eeuwig is geloken.
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Wat al gedaanten heeft uw beeldkunst niet herbaard,
In al heur glans, ellende en lijden, deugd en grootheid,
Heur driften, droomen, hartstocht, list en snoodheid.Wat beeldengalerij verdwijnt met u in de aard!
Het rijk van 't Schoon heeft u een gaadlooze verplichting.
Veredeling der kunst veredelt 's volks gemoed.
Gy, meesteres van 't schoon, waart leerares van 't goed.
U w spel was waarheid, uw verdichting was verIichting.
Nog zijn de lauwren groen, het keurgebl0emt vol geur,
de liefde en dank des lands u heeft beregend:
Nog ruischt de juichtoon rond, waarme~ gy wierdt bejegend. Thands, by uw lest vaarwel, zwijgt alles, in getreur.
'IIVaarme~

De paden, waar de kunst heur kronen moet veroveren,
Zijn steil en steenig-ruw, vol steeklig struikelbosch;
Maar op de bergkruin throont, in zonnestralendos,
De roem en reikt den moed heur gouden eereloveren:
Gy, kloeke kunstnares! gy hebt gewerkt, volhard. Geen roes van handgeklap, geen onverstand van vrinden
Gebloemt noch eermetaal kon uwen blik verblinden.
Nooit werd van gulle hulde uw helder brein verward.
Gy hebt gewerkt, volhard ... en 't rijkste 100n gestreken.
Een eere, als u gebeurde, ontfing geen rijksvorstin.
Men stuwde een kronenvracht uw kleine woning in Toen zijt gy, onder 't wicht uws roems, te zwak, bezweken.
Een vogel, van nature aan stoute vaart gewend,
Als hy de ve~rkracht voelt besterven in zijn wieken,
Zoekt heil omlaag, een heil, waarin hy weg moet zieken.
Zijn vlucht ontvlucht hy niet, dan op zijn levensend.
Toen op uw sponde uw lijk, als in een rozengaarde,
Te prijk lag, toen omspeelde een lachje uw vale koon,
En 't scheen alsof ge spraakt: "Zoo eindigt ons vertoon !
'IIVie rust in 't leven zoekt, hy vindt ze niet op aarde."

H. BINGER.
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3r December r8r8-29 September r885.

Toen gij, nog zoo kort geleden, rondgingt met een afscheidsgroet,
En men lauw'ren voor u saamvlocht, bloemen strooide voor uw voet,
Klonk uit lied en rede en bede meer een hulde dan een smart,
Meer triomf en eerbetooning, dan 't vaarwel van 't droevig hart.
't Was omdat men 't niet geloofde; - wie u kende en hoorde en zag,
Telde 't niet als laatste weerzien, hield het niet voor scheidensdag:
',' Wie der kunst betoov'ring boeide "zei men, "zoekt haar telkens weer,
Wie de gloed van 't voetlicht laafde, leeft van koeler lucht niet meer.
"Nogmaals zal zij tot ons komen," spelde men, "en nogmaals klinkt
In ons oor die stem vol weemoed, die in 't diepst des harten dringt;
Nogmaals trcft ons kracht en goedheid in den opslag van haar oog,
Nog bekoort ons eens de glimlach, die haar fiere lip bewoog."
't Was vergeefs gehoopt; het afscheid moest voor eeuwig afscheid zijn;
U w triomf was stervenshulde, doodenklacht het feestrefrein.
Wie voorzag, dat aan u\\' schoud'ren slechts het hermelijn ontgleed,
Om zijn blankheid te verwiss'len met het bleeke doodenkleed!
Rust in vrede, grootsche doode; daal in 't marm'ren kunstnaarsgraf,
Met de kroon der dank'bre hulde, den betraanden lauwer, af;
Blijve uw naam in teed're erinn'ring, in gezang en beeld en lied;
Wie de Kunst naar waarheid minden, hen vergeet de Kunst ook niet.
FIORE DE LA NEVE.
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BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
Vrijdag en Zaterdag 3 en 4 Juli 1.1., van 10 - 1/2 5 uren, zijn aan de
Tooneelschool door 15 leerlingen de overgangsexamens in de wetenschappelijke en kunstvakken afgelegd, tengevolge waarvan naar eene hoogere
klasse bevorderd werden: Alida Klein, Suze Wesseling, Bertha
Van Wulften, Josephine Spoor, Abraham Kremer, Sophie
Dusa ult, H en drik Van Go ch, Anna Be ukers, B etsy Van
Gel der en A d r i a a n V. d. Ho r s t. Twee mannelijke leerlingen werden
slechts voorwaardelijk verhoogd, twee andere slaagden niet, terwijl
An n a T heu n iss ende School nog te kort betOcht om voor overgang in aanmerking te kunnen kompn.
Met den nieuwen cursus, in September aangevangen, hebben 3 van
de bovengenoemden de School verIaten, terwijl na afgelegd examen werden aangenomen: Jules De Böerj 'Marrtha Coerdes en George
Ver e ne t (de laatste voorloopig). Later. werden nog toegelaten: Ri k a
Kley en Roset De Boer.
De gezamenlijke leerlingen zijn thans vo 1genderwijs ingedeeld: in
klasse I, a: Lourens Poolen, Jnles De BO,er, Martha Coerdes
en R i kaK I e y ;
in klasse I, b: Alida Klei n, Suz eWe sse ling, Bartha Van
Wulften, Anna Theunissen en Ro~et De Boer;
in klasse H, a: Josephine Spoor, Abraham KremerenGerard
Pilger (de laatste voorwaardelijk):
in klasse H, b: Sophie DUS8Ult en George Verenet;
in klasse IU: Anna Benkers, Betsy Van Gelder en Adriaan
Va n der H 0 r s t.
Bovendien volgen nog vier leerlingen de vaklessen, waaronder twee
die reeds aan een tooneelgezelschap verbonden zijn.
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K 0 N I N G L E A R.
EERSTE BEDlU.JF.
De Koning heeft zjin rijk op gelijkma,tige wijs tllsschen de hertogen
van Alban en van Cornwallis verdeeld, ofochoon vroeger Alban altijd
werd voorgc:trokken. De graaf van Glocester deelt dit mede aan den
graaf van Kent en hun gesprek komt vervolgens op Edmond, Glocestera
natuurliiken zoon,' dien de vader Iiefheeft als Edgar, den zoon, uit
ziju huweI~k gesproten. Edmond wordt aan Kent voorgesteld en aanbevolen.
Koning Lear treedt zelf ten tooneele, vergezeld van de beide reed,
genoemde hertogen van Alban en Cornwallis, gelijk "l"an zijne drie clochterR Goneril, Regan en Cordelia. Rij zendt Glocester heen om de soevereinen van Frankrijk en van Bcaugondiii tot hem te brengen, en maakt
inmiddels aan zijne clrie dochters zijn voornemen kenbaar. Rij heeftzijn
rijk in drieen verdeeld om zelf van den last der l'egeeringszorgen ontheVf'H te zijn en rustig den dood t~ gemoet te kunnen gaan. Zijne schoonzoons, Alban en CornwalIis, weten van nu aan wat de huwelijksgift is
van hunne echtgenooten. De vorsten van Frankrijk en Bourgondie.
sedert gernimen tijd dingende naar de hand van Lears derde dochter,
7.jin outboden om zijn antwoord te vernemen. De gelijke verdeeling vu,n
zijn rijk, waartoe hij eerst was overgegaan, schijnt niet onherroepelijk.
Rij wil veeleer degene onder zijne dochters die hem op het hoogste
liefheeft, ook op het hoogst beloonen. Zij moeten hem dus haar hart
blootleggen. Goneril moet het eerst spreken. Zij blijft niet in gebreke
haar vader medetedeelen, dat ha re liefde voor hem alles overtreft wat
ooit een dachtel' voor haren vader heeft gevoeld. Rare uitdrukkingen
zijn zoo overspannen, dat Cordelia reeds bij zichzelve zucht en klaagt:
nieb; blijft mii over dan lief te hebben en te zwijgen.
De koning schenkt aan Goneril haar deel, dat zij met haren echtgenoot, den hertog van Alban, zal bezitten en besturen. Nu is het woord
aau Hegan, die bekent, dat hare zuster ook als in haren naam heeft
gesproken en er bijvoegt, dat zij alleen gelukkig is in de liefde tot haren
vader. CordelilL ia op het punt om zichzelf andermaal te beklagen,
tlat haar niet gelijke overvloed van wo orden ten dienste staat, maar zij
herneemt zieh: mijn liefde, zoo spreekt zij, ia rijker dau mijn taal.
Hegan ontvangt een deel gelijk aan dat van haar zuster. Nu wendt
de Koning zich tot zijne jongste dochter, tot Cordelia, opdat ook zij hare
ge?indheid open bare. Rij doet het in de onmiskenbare verwachting, dat
hare verklaringen die van bare zusters zullen overtreffen, en dat hij du;5
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in staat zü zijn aan Cordelia's hoogsto liefde den hoogsten prijs toe te
kennen. Zij spreke slechts.
Maar zij heeft niets te zeggeü. Niets? het kan niet zijn, zegt de Koning,
maar zij blijft er bij. Haar hart kaR geen uiting vinden door ha re lippen.
Zij heeft den Koning lief geliik het haar plicht is, niet meer, niet minder.
Lear laat haar den tijd om terug te komen op een verklaring waarvan
de koelheid hem treft. Maar zij heeft niets meer te zeggen. Zij begrijpt
niet, dat hare zusters gehuwd zijn om har~n vader meer lief te hebben
dan iemand op aarde. J nist met het oog op haar aanstaanu huwelijk,
wil zij niets meer zeggen. Indien haar man eens de helft van haar hart,
haar zorg, haar plicht in beslag nam! Lear kan nog niet gelooven, dat
z1j werkelijlr zegt wat zij meent. Als hij eindelijlr ziet, dat hij Cordelia
geen andere belij ienis kan ontlokken, verloochent hij haar op het plechtigst als zijne dochter. De grootste woestaard, de menscheneter zullen
hem voortaan even na aan het hart gaau als zij. Te vergeefs poogt Kent
tllsschenbeide te ko,nen. L~ar heeft CorJelia boveu al zijne doehters
liefgehad. Te diep is hij thaus gegriefd. Zij moet uit zijn gezicht. Hare
gvcde zorgen hadden hem de mat zijns ouderdoms moeten geven. Nu
verwacht hij geen vrede dan van het graf. Voor Alban en Cornwallis
te zamen het erfdeel dat hij Cordelia onthoudt! Zij moeten vereeuigd
regeeren in zijn plaats. Om de beUl·t, zal hij een maand bij elk hunner
doorbrengen met een gevolg van honderd ridders, dat zij zullen hebben
te onderhouden. Alleen den koningstitel en het uitwendig vertoon der
koninklijke waardigheid wil Lear behonden. Al het overige is voor hen.
Tot onderpand zijner belofte geeft hij zijn kroon.
Kent, die koning Lear altoos heeft geeerd als zijn vorst, bemind als
zijn vader, gevolgd als zijn me ester, in zijne gebeden aangeroepen als
zijn patroon, kan het ge(lt'ag des Konings niet lijdelijk aitllzien. Is Lear
waanzinnig, dan mag Kent onbescheiden zijn. De koninklijke macht bezwijkt voor vleitaal, mu,ar de gehechtheid aan den ,orst zal zieh den
mond niet laten anoeren. Kom, zoo roept hij bem toe, kom 0Jl nw beslnit terng. Hij, Kent, staat er voor in, dat niet zijn jongste dochtel'
degeen is, die hem het mimte liefheeft.
Het is sleehts olie in het vnnr. Lear ontsteekt in toorn tegen den man
die te vergeefs zijn geneesmeestf'l' wil zijn. Hij grijpt reeds naar zijn
zwaard. Hij, de Koning, zal zijn woord breken; hij, de K oning zal zich
door een onder,laan V,lU zijn voornemen !aten afbrengen? Vijf du gen
worden Kent sleehts gehiten om maatregelen te nemen ten einde zieh
voor eilende in de toekomst. te vrijwaren. Den zesden dag UJoet hij in
ballingsehap gaan. Mocht hij na tien dagen nog binnen de palen van
het rijk worden gevonden, dan zal hij des doods schnldig zijn.
Kent roept den Koning het vaarwcl toe. Hij zal het Lll1d vedaten,
waar de vrijheid niet woont. Hij rieht cen teeder woord van afscheid
tot Cordelia. Zij heeft jnist gedacht en jllist gesproken. Zijn afseheids
woord aan Gonel'il en Heg,"n is bittere ironie.
Ken t vertrekt. De Vorstell van Fmnkrijk en Bourgondie treden op.
Aan den !a'1tstc deelt Lear mede, dut zijn haat, Zijl1 verwemc'ling thans
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Cordelia's eenige huwelijksgift uitmaken. Wil de vorst zijn aanzoek nog
volhouden, nu het begeerde zoo weinig begeerlijk js geworden? Bourgondiii trekt zich ten slotte terug. Den Koning van Frankrijk wil Lear
de beleediging niet aandoen van hem het voorwerp van den vaderlijken
haat ten buwelijk te geven. De vorst verwondert zich over zoo plotseling
een omkeer in de gevoelens van den vader en weet niet wat te denken.
Of zij heeft zip.h zwaar vergrepen 6f vroeger heeft Lear baar met te groote
toegevendbeid beoordeeld, toen hij baar den troost van zijn ouderdom
en zijn dierbaarst kind noemde, en eer de vorst van Frankrijk dat gelooven kan?
Cordelia treedt hier tnsschenbeide, om haren vader te smeeken aan
den vorst mede te willen deelen wat haar 's vaders gunst heeft doen
verliezen; het was immers dit alleen, dat zij geen oog heeft dat altijd
bedelt en geen tong zooals zij er ook geen zou willen hebben.
De Koning van Frankrijk Iaat zich dan ook niet afschrikken. Hij heeft
er Cordelia te liever om, nu zij arm is en veracht. Hem deert het niet
dat de vader hem zijn dochter als toewerpt. Zij neemt afscheid van
hare beide zusters, met bedekte woorden te kennen gevende, dat zij haren
vader veiliger zou achten wanneer hij zicb aan hare liefde had kunnen
toevertrouwen. Goneril en Regan, in onderling gesprek na het vertrek
van Cordelia en den Koning van Frankrijk, verraden terstond haren
aard. Regan ia er volstrekt niet op gest eId, haren vader juist reed8 de
eJrste maand bij zich te heb ben en beiden vreezen, dat de ouderdom,
gelijk de heftigheid en het onverstanoige van zijne uitingen, reeds lang hem
eigen, hemnog las tiger za! maken: bei den willen zorg dragen, dat de Koning
nu hij de regeering heeft afgestaan geen enkele daad van gezag meer
verrichte (Het eerste tooneel).
Edmond, GloceAters natuurlijke zoon, treedt op, een brief in de hand.
In een alleenspraak drukt hij de verwachting uit, dat, wanneer die brief
zijn doel niet mist, hij over Glocesters wettigen zoon zal heerschen. Wat
io, vraagt hij, dan ook wettig en onwettig, toegepast op 'de geboorte?
Zijn godin is de Na.tuur en hij verheerlijkt de vrije liefde, wier teIgen
het winnen van kinderen, in den echt gekweekt.
Glocester verrast hem, en leest den brief dien Edmond in ae hand
bield, een brief van Edgar, Glocestcrs wetti,cen zoon. Edgar noodigt
daarin Edmond uit tot een onderhoud over hetgeen te verrichten zou
zijn ten eindc spoediger in het bezit te komen van het vaderlijk erfdeel.
Kon hij zijn vader eIoen slap n, tot 'hij hem zeH wakker maakte, dan
zou hij, Edgar, bereid zijn met Edmond te deelen. Glocester wil dadelijk ILlCht geven aan zijn toorn tegen EeIgar, maar Edmond madt hem
aan liever een gesprek te beluisteren, dat hij spoec1ig met zijn broeder
hebhE'n zal, en waarin Edgars ware gezinclheid jegens zijn vader wel
z~tl blijken. Glocester neemt dien voorslag aan en vertrekt.
Daar is Ellgar zelf, tegenover wien Edmond even behendig huicbelt.
Hij moet, zegt Edmond, zijn vader vermijden, die, waarschijnlijk ten gevolge van inblazingen, ontstemd is jegens bem. Rij doet zijn broeder
hetzelfeIe voorstel dat hij zooeven aan Gloeester heeft gedaan. Edgar
5'
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moet zich verbergen in een vertrek waar Edmond een gesprek zal
houden met Glocester, dat hem de gezindheid van zijn vader zal openbaren. Hij drukt hem daarbij op het hart niet dan gewapend zich in
het vertrek te verbergen. (Het tweede tooneel).
Wat het slot van het eerste tooneel reeds voorspolde, komt hier nog
duidelijker aan het licht. Goneril hitst haar intendant Oswald tegen haar
vader op. Lear moet in haar huis zonder eenige hartelijkheid behandeld
worden, en zlj zal hare zllster terstond schrijven, opdat deze dezefde gedragsliin volge. (Derde tooneel).
Lear zal het spoedig ondervinden. Vooraf ontmoeten wij hem in gesprek met Kent, die zieh verrnomd heeft en den Koning zijne diensten
aanbiedt. Kent is namelijk gebleven in het land om den Koning, als
ondanks hern zeH, bij te staan. Zijn spreken behaagt aan Len,r die hem
niet herkend heeft, en geneigd is voor goed hern aan ~ijn dienst te verbinden.
Hij heeft de goede diensten van Kent al dallelijk noodig, want de
geschiedenis van zijn lijden begint. De intendant van Goneril behandel t
hern niet alleen koel, maar met zooveel geringaehting, dat de vermomde
Kent zich niet weerhonden kan dien intendant op den grond te werpen.
Begint Lear de dwaasheid reeds in te zien, die hij heeft begaan? Zijn
nar zal hem dienaangaande niet in het onzekere laten. Hij verwijt Lear
de onbezonnenheid waaraan deze zieh lweft schuldig gemaakt door alles,
tot zljn kroon toe, weg te schenken. Er is geen plrrats meer voor een
nar, als de wijzen zelf narren willen ziin.
Al te spoedig komt Goneril die bittere taal bevestigen ZU spreekt
tot haar vader als meesteres. Zij valt hem zeer hard over het gedrag
van zijn gevolg van honderd ridders, die van haar paleis een gerneene
herberg maken, Hij moet hun aantal verminderen ; anders zal zij zelve
er eenigen wegzenden.
Het begint Lear reeds te schemeren voor de oogen. 18 hU Lear" h
dat zijn dochfer die hem zlllk een taal doet hooren? Maar waarom zal
hii het dulden? Heeft hij niet nog een tweede dochter. De paarclen
gezadeld en naar het paleis van Regan geii1d!
Maar het binnenkomen van z\in schoonzoon, den hertog van Albanie,
wien hij terstond vraa,gt, of het zijn wil is, dat Goneril hem op zulk
een wijze behandelt, doet hern alle zelfbedwang verliezen, Na de aangetaste eer van zijn gevolg gehandhaafd te hebben. vaart hij in de
schrikkelijkste bewoordingen tegen' zijn dochter Goneril nit, N u ~chijnt
wat Cordelia tegen hem heeft misdreven een licht vergrijp, vergeleken
bij hetgeen bij van deze dochter ondervindt, die dan ook clonr de onbarmh,utigste verwenschingen van haren vader wordt getroffen, zelfs tot in
de mogelijke vrucht van haren schoot. Dc Hertog van Albanie begrijpt
niets van het tooneel waarvan hij getllige i~ en vraagt inlichtingenaan
Goneril. die hem eenvonclig antwoordt, dat hij zich om den kindschen
grijsaard niet verder bekommeren moet. Zij heeft haar plicht gedaan
door onmisbarc voorzorgen te nemen. Met dat talrijk gevolg zon Lear
immer~ te allen tijde in staat wezen zijn gezag te doen gel den en het
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hunne tot een schijn te maken. De Hertog hellleemt, dat zij misschien
al te ver gaat in haar voorzorg. InmiddelB heeft haar intendant Oswald
den brief aan hare zu ster ter ha ud gesteid, wa<1rdoor zij deze aanmaant
haar voorbeeld tegenover haren vader te volgen. Oswald wordt geJast
den brief zelf te zijner bestemming' te brengen. (Einde van het vi erde
tooneel).
In het vijfde cn laatste tooneel van dit Bedrijf hooren wij Lear, terwijl hij zijn paarden in gereedheid laat brengen om naar Regan te gaan,
de he(le tüten, dat hij nog hewaard moge blijven voor de!! waanzin
waal"van hij de duisternis reeds ziet neerstrijkPn op ztjn geest.

TWEEDE BEDRIJF.
[n den hof van Glocesters kasteel deeIt Curan, een hoveling, aan
Edmond mede, dat de hertog en hertogin van Cornwallis Glocester dien
avond zullen bezoeken. Edmond ziet daarin een zeer gelukkig incident,
waarvan hij niet verzuimen zal partij te trekken. Als Curan hem verlaten heeft en Edgar tot hem komt, tracht hij dezen op te dringen,
dat hij beter doet met Cornwallis te ontwijken, daar deze reden schijnt
te hebben om vertoornd op hem te zijn. Ook weet Edmond, als hij zijn
dader ziet naderen, Edgar te wikkelen in een tweegevecht, waarbij Edmond,
VOOI" om hulp te roepen, den scbijn aanneemt van de aangevallen partij
te zijn. Inmiddels fluistert hij Edgar den raad in om de vlucht te nemen,
Edgar geeft gevoJg aan dien mad.
GJocester treedt op en Edmond maakt hern diets, dat Edgar hem heeft
willen overhalen tot een vadermoord; op zijn weigering, hem te Jijf
heeft gewild, en hem bastaard heeft gescholden. De vader ontsteekt in
drift en z,tl Edgar overal doen grijpen, ten einde hem naar de strafplaats
te slepen.
De hertog en de hertogin van Cornwallis komen aan en vernemen
VfLn Edgars vermeenden aanslag. Regan stelt de ontaarding van den
zoon op rekening van zijn omgang met het gevolg van haar vader. De
hertog neemt Edmond, wegens zijn waardige houding tegenover Glocester, als een bijzonder vertrouwbaar persoon iu zijn dienst. Regan deelt
(laarop Glocester mede, dat zij tot hem gekomen zijn om in zijn kaBteel, liever dan in eigen woning, immers onder zijne voorlichting, het
antwoord te geven op de brieven van vader en zUBter, die van ernstige
oneenigheden gewagen. (Einde van het eerste tooneel).
Kent en Oswald, de intendant van Goneril, zijn voor Glocesters kasteel
bijeen en zetten hun vroegeren twist voort. Kent overlaadt Oswald met
scheldwoorden en verwijten, en slaat hem. Glocester treedt op met den
hertog en de hertogin, die terstond part\i trekken voor den intendant
van hunne zuster en, in weerwil van Glocesters voorbede, Kent laten
boeien. (Het tweede tooneel).
Edgar, die kennis dra,agt van het tegen hem gevelde vonnis van zjjn vader
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dat inmiddels afgekondigd was, besluit zich het uiterlijk te geven van een
ontvluchte uitBedlam, ten einde niet herkend te worden.(Het derde tooneel).
Lear komt zelt voor het kaste el van Glocester en vindt daar Kent
in boeien. Hij kan niet gelooven, wat Kent hem mcdedeelt, dat zijn
eigen dochter en haar gemaal last zouden hebben gegeven tot deze daad
van geweld. Hij verhaalt nu, hoe hij de brieven van Lear aan Cornwalhs
had overgebracht, en hoe te gelijk met hem een bode te paard was aangekomen met brieven van Goneril, die Cornwallis en ziine gemalin terstond hadden gelezen eer zij de lektuur van den brief van Leu ten
einde hadden gebracht. Daarop waren zii naar het kaste el van Glocester
gereden, terwijl hij het bevel had gekregen van hen te volgen en dan
te wachten tot het hun gelegen zou komen, antwoord te geven. Toen
had de twist plaats gehad met O~wald.
Lear, die eindelijk Cornwallis en Regan mag zien, beklaagt zichjegens
hen over de behandeling di~ hij van Goneril he eH ondervonden. In weerwil van de teleurstelling die Goneril hem heeft bereid, blijft de Koning
de vaste '!erwachting koesteren, dat hij van Regan niets Roortgelijks heeft
te vreezen.
Daar is Goneril zelve, en nu blijkt het, dat beide zusters dezelfde
gezindheid koesteren, ja, dat Regan de vijftig man gevolg, die Goneril
had toegestaan, op vijf en twintig brengt. In een woord: beiden willen hem,
en dat nog met bijzonder weinig graagte, bij zich ontvangen als een
afgeleefden grijmard, aan wien men een dak verleent, maar in geen opzicht
overeenkomstig zijn koninklijke waardigheid. Nu vallen elen armen vader
de schellen van de oogen. Hij breekt in machtelooze verwenschingen los,
waaraan hij zelf geen bepaalden vorm weet te geven en voelt den waanzin over zich komen. Hii gaat heen en niemand tracht hem terllg te
houden, ofschoon het nacht is en alles een vreeselijken storm aankondigt.

DER OE BEDRIJI!'.
Kent zockt elen koning en zendt een ongenoemde uit met hetzelfde
doel, na hem te hebben medegcdeeld, dftt een leger van Frankrijk reeds
voet aan wal heeft gezet, en hem te heb ben opgedragen naar Dover te
gaan, om da ar zekere personen bekend te maken met het lot dat Lear
wedervaart en om aan Cordelia een ring te overhandigen. Straks vindt Kent
den KOlling die met zijn nar rondzwerft te midden van de verschrikkin gen van dien nacht. Hij poogt den Koning te bewegen een kleine
hut binnen te gaan. (Eerste en tweede tooneel).
Glocester heeft te vergeefs getracht Cornwallis gunstiger te stemmen
voor den Koning. Men heeft hem het zwijgen opgelegd. Hij verhaalt dit
aan Edmond en voegt er bij vooreerst, dat hij een briefheeft ontvangen,
die de komst van het leger uit Frankrijk meldt; dan, dat hij den Koning
in het geheim behulpzaarn wil Zijll. Hij weet natuurIijk zeer goed, waal'
hem dit aan bloot stelt, maar hij heeft het voor den ongelnkkigen Koning
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over. Edmond, alleen gebleven, verkneukelt zieh in de goede kansen die
Gloeesters openhartigheid hem geeft. Hij zal niet nalaten bij Cornwallis
gebrnik te maken van zijn wetenschap. (Het derde tooneel).
N II zijn wij getnigen van een treurig trio: Lear, Edgin en de nar wisselen elkander af of vereenigen zieh in weeklaehten, cynische opmerkingen, verwensebingen, rnwe kwinkslagen. terwijl de storm blijft gieren.
(Het vierde tooneel.)
Glocester, - wij heb ben inmidde18 (bet vijfde tooneel) Edmond zijn geheim hooren melledeelen aan Cornwallis, .- brengt zijn voornemen ten
uitvoer. Hij doet den uitgeputten Koning opnemen en naar Dover brengen.
Zelf ontgaat hij de gevolgen niet vitn ztjn edelmoeilige handelwijs. Cornwallis is ten boogste verbolgen, dat Lear hem is ontsnapt, en Glocester
verstanLihouding heeft met Fritnkrijk tel' beseherming van den Koning.
Hij Lloet hem vatten; een van Gloeesters dienaren verdedigt hem, trekt
zijn LI~gen en brengt Cornwallis een wonde toe. De gebenden G10eester
roept Edmond aan om hulp en moet nn vernemen, dat het Edmond i.;
die hem heeft verraden.

VIERDE BEDRIJF.

G10cester is met minaehting losgelaten, opdat ook hij zijn weg naar
Dover zoeke, tastend zoeke, want hjj is half blind getrapt door Cornwallis. Op elen weg ontmoet hij zijn verstooten zoon Edgar, die hem
naar Dover geleidt, zonder zieh [all zijn vaLler bekend te maken, hoeveel
moeite het hom ook koste om zijn 1'01 te blijven speIen van een weggeloopene te Bedlam. (Het eerste Tooneel).
Tot Llnsver was de gemaal van Goneril, de hertog van Alban, op den
achtergrond gebleven. Thans treedt hij op, maar om zieh af te scheiden
van al die boosdoenel'3. Wij hooren hem Goneril met de bitterste sll1itadredeneu overladen, w.aarvan de werking op haar zenuwgestel nog verhoogd wordt door da tijeling, dat CornwalliR aan de gevolgen van zijn
wo nd is overleden. (Het tweede Tooneel).
Lear is wel in Dover aangekomen, maar verklaarbare sChltamte homlt
hern terng vau Cordel1a te zien, die zieh insgelijks da'lr hevindt, namelijk in het fransche kamp. (Het clerde tooneel). Lear blijft in zijn waanzin
ronddolen bngs de zee. Maar Cordelia is vast besloten hem tot zieh te
brengen en alles aan te wenden, om hem te genezen. (Het vierde tooneel).
De engelsehe legers zijn in aantoeht, maar een tooneel in het kasteel
van Glocester (het vijfc1e) tusscben Regan en Oswalcl doet ons de kiem
ontdekken van de naderende one8nigheid tusschen de heide znsters.
Reg,ln, thans weduwe, begeert Edmoncl tot tweeden gemaal eil gunt hem
niet als minnaar aan Goneril, die hem insgelijks bemint, en hem gesehreven heeft onder omstandigheden, die Regan's argwaan wekken.
Ook Glocester is inmiddels te Dover gekomen onder begeleiding van
Edgar. die zijn Bedlamsch kostuum voor zijn gewone kleeding heeft
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verruild. Zij beklimmen te zamen een der hooge rotBen aan het strand,
Glocester maakt van het oogenblik, waarop Edgar den schijn aanneemt
van hem, op zijn verzoek, te verlaten, gebruik, om zich van de steilte
te werpen. Zijn val laat hem ongedeerd. Edgar richt hem wedel' op.
Hij kent nog altijd niet zijn zoon, maar gevoelt den weldadigen invloed
van zijn tegenwoordigheid, en bidt dat de Booze hem niet weder verleide om een gewelddadig einde aan zijn leven te maken. Een oogenblik later zijn Glocester en Lear bijeen, en is Glocester de blinde getuige
vrtn de eigenaardige verstandsverbijstering van den konillg, zich openbarende in een taal die als een snerpen 1e wind heengaat over de wereldsche zaken en toestanden om alle bedrog te ontmaskeren.
Goneril had het een groote dwaasheid geacht, dat men Glocester levend
h,td laten trekken. Zij heeft hem dan ook Oswald achteraan gezonden,
die Glocester moet dooden. Hij is te Dover aangekomen. Maar als hij zijn
la~t wil volbrengen en zijn degen heeft getrokken, wordt hij zelt door
E!lgar gedood, die den brief van Goneril bij hem vindt; een brief, waarnit hare overspelige Hefde blijkt en haar zucht om van Alban verlost te
worden. (Het zesde tooneel).
Het is Kent gelukt, Lear in een tent te dragen van het fransche kamp.
Hii slaapt. Hij Es in zulk een loggen slaap gevallen, dat men hern van
een andere kleeding heeft kunnen voorzien. Cordelia is bij hem; op de
teedel'ste wijs waakt zij bij hern, en zij poogt den nacht te verdrijven
cl ie zijn bewustzijn verdnistel't.
De slag tusschen het engelsche en het tra.nsche legal' is op handen en,
Kent spreekt het uit aan het slot van dit bedrijf, die Blag zal beslissend zijn.

VIJFDE BEDRUF.
Het blijkt opnieuw, dat Regan en Goneril elkander de liefde van Edmond misgunnen en dat deze tegenover beiden een dubbelhartige rol
speeIt. Terwijl hij in een alleenspraak betuigt nog daarmede voort te
willen gaan en meent de kansen van zijn fortuin te beheerschen, heeft
Edgar reeds aan Alban den brief overhandigd, dien hij bij Oswald ge vonden had. (Het eerste tooneel).
De veldslag neemt een ongunstige wending voor Lear en Cordelia.
Beiden ziet Ulen weId ra gevangen weggevoerd op Edmond's last, die aan
een kapitein sehriftelijke orders geeft, waarvan de inhoud niet moeilijk
valt te raden. (Het eerste tot en met het begin van het derde tooneel).
Maar de hertog van Alban treedt op en uegir.t met den overmoedigen
Edmond op zUne plaats te zetten. Regan duidt het hem euvel en deelt
haar voornemens mede om hern tot haar gemaal en daardoor tot den
gehke van Alban te maken. Goneril behoeft het zieh niet aan te trekken, want zij heeft reeds gezol'gd, dat dit huwelijk nooit zal worden
gesloten. Zij heeft haa.r znster vergiftigcl. Alban noernt Edmonc1 6pen-
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lijk een verrader en werpt zijn handschoen neder als onderp and, dat hij, zoo
niemand anders het doet, zijn aanklacht met het zwaard zal bewijzen.
Ben heraut noodigt elk hiertoe uit. Edgar biedt zich aan. Hij herhaalt
de l>eschuldiging van verraad ; da.tgt Edmond nit te ontkennen, dat hij den
naam van verrader verdient, opdat hij, Edgar, zijn aanklacht moge staven in
het tweegevecht. Het duel grijpt plan,ts en Edmond valt ter aarde. Nu toont
cle hertog van Alban den brief v'tn Edmond, dien Edgar had overhandigd: hij
toont dien briefaan Goneril en aan Edmond zelf, Goneril verlaat het tooneel
in wn,nhoop. Edmond erkent wat hij natuurlijk niet meer ontkennen
kau, maar vraagt, wie de man is die hem heeft uitgedaagd. Edgar deelt
!Jet eindelijk mede. Op de vraag van Alban, waar deze zich sedert zijn
verbanning heeft opgehouden, doet Edgar het verhaal van zijn om zwerven, van de wijze waarop hij Lear naar Dover heeft gebracht en van
!Jet Ildelmoedig gedrag van Kent.
Eer Kent zelf optreedt, ontvangt de hertog het bericht, dat Goneril
hare zuster, zijne gemalin, heeft vergiftigd en zieh zelt met een dolk het
leven heeft benomen. Alban verneemt het natllurliik zonder eenige
olltroering. De lijken der beide zusters worden binnengec1ragen. Edmond
wndt in aller ijl iemand naar rle gevangenis om het leven van Lea1' en
Co1'delia te sparen, Maar Lear verschijnt ten tooneele met het lijk van
CJrdelilt. Dan,1' ontmoet hij Kent, die zieh aan zijn Koning doet kennen,
en hem den dood zijner twee andere dachters meldt. Er komt bericht
dat Edmoml is gestorven. Alban herstelt Edga1' en Kent in hunne
waardigheiel en geeft Lear zijn rijk terug. Maar het lijden van den
Koning is ten einde. Ste1'vend zinkt hij neder op het lijk van Cordelia
Het elrama eindigt met Alban's weemoeelige betrachting van het gebeurde. Op Kent en Edgar is· zijn eenige hoap voor de toekomgt van elen
Staat gevestigd. (Slot van het derde tooueel).

SAMENVATTING.
Eerste Bedrijf. Koning Le'tl' bedriegt zieh in Regan en Goneril, zijne
twee dochters, ande1' wie hij zijn rijk heeft verdeeld; in ele derele, Cordelia, die hij heeft ve1'stooten, en eindelük in Kent, zijn getrollwsten
dienaal'. Evenzoo bedriegt zieh G10cester in zijn onwettigen zoon Edmond,
gelijk in Edgu, den zoon uit zijn huwelijk.
Tweede Beclrijf. Glocester in zijn dwaling bevestigd. Lear, ten aanzien van
Regan en Goneril geheel ontgoochelcl, uegintzijn zwerftocht in nalJht en storm
Derde bedrijf: Glocester, pa1'tij trekkende voor den Koning, knoopt
verstandhOllding aan met het fransche leger in Dover, waar hij,
ten koste zijner eigen vrijheid, elen koning in veiligheiel doet
b1'engen. Ook hij wordt ontgoocheld ten aanzien zijner zonen.
Vi erde Bedrijf: Ontkiemende oneenigheid tURschen de twee misdadige
zusters Hereenigd elaarentegen zijn Lea1' en Co1'delia, Gloceste1' en Edgar.
Vijfde Bedrijf. Vruchtelooze overwinning van het engelsehe legel'. D
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eene zuster doodt door vergif de andere, daarna zichzelve. Cortlelia
sterft, ook Lear, nadat hij door Alban, die nooit medeplichtig was, III
zijn rljk is hersteld.

DE SAMENSTELLING.
Men kan er nauwelijks van spreken. Er is bier kompositie noch
drama. Het is louter een gedramatiseenl verhaa!. Er wordt geen enkele
knoop gelegd. Men is geen oogenblik in de minste spanning, en voorziet van den aanvang al wat volgt, althans in de hoofdlijnen. Eenheid
van onderwerp ontbreekt. Ongeveer wedervaart hetzelfde aan Lear en aan
Glocester. Beiden bebben te boeten voor een lichtgeloovigheid die hun
de aanspraak op ons medelijden ontneemt en voor een ongegrond en
daarom schuldig wantrouwen, rlat al hun leed in het licbt plarttst van een
welvercliencle straf. Acbtereenvolgens wordt medegeJeeld dat Lear en Glo"
cester zieh vergissen (gerste Bedriif), dat Lenr voor lle helft zljne vergis~ing inziet (Tweede BeJriif', dat Glocester zijne gebeeIe vergissing
inziet (Derde Bedriif), dat Lear voor dc anllere belft zijne vergissing
inziet (Vicrde Beclriif), dat de nadeelige gevolgen, die de vergissing van
Lear en Glocester voor bet konigrjik des eersten llloet dragen, door
Lcar"s trollwt>n dienaar en Glocester's nitnemenden zoon kunnen worden
herstelll. ~Ict znlke elementen maakt zelfs een Schakespeare geen
drama. 1Ien zon dit verbual kunnen noemen: (l trar/erZ.'! o[ en'oTs, en
het woord b'{J!!ed!l wonlt hier alleen gebrnikt omdat comedy nog vee1
milllll]r gepast zon zijn.
Voor wien knnnen "'ij hier de rechte belangstelling koestercn? Lear
ie al spoedig wat men gewoon is kntnkzinnig te noemen. In ruimeren
zin is bij het reeds van elen n,anvang. Wordt men zoo ouel als hij, om
onVOOfW3 arclelljk geloof te slaan aan de overelreven taal van Goneril en
Regan, of om niet de lonterheitl te onderkennen van de liefde van
Cordelia? Glocester is niet minder kortzichtig elan Lea1". Hoe kan een
vader zoo gesteId zijn op de l;efde zijner kinderBn eIl tevens zoo volslagen vreemdeling in het gemoed eu den aard zijner kinde ren ? Wanneer Lear een Cordelia, Glocester een Edgar kan miskennen, zijn zij in
hun domheid even onbelangrijk als jemand, die zieh voor een echt kunstwerk tlat hlj bezit een namaaksel in de handen la>1t speien. Goneril en
RegfLll, reeels lonter weerzin wekkende door hare nooit geevenaarcle onmemcbe lijkheid, - Cordelia zegt ergens terecbt: als de ho nd van mijn
vijand mij gebeten had, zou ik voor hem in zulk een nacht niet cle dem
hebben gesloten, - verbeuren het laatste recht op elke poging onzerzijds
om haar gedrag voor het minst begrijpelijk te maken doof hare overspelige
liefde voor dien ellendigen Edmond,door hare voor niets terugdeinzende onelerlinge afgnnst. Gloceste!', Kent, Edgar en Cordelia maken door hunne
persoonlijke eigensehappen al onze belangstelling gaande, maar die oelangstelling worclt niet bevrec1igd door het weinige, elat wij van hen lezen.

HET TOONEEL.

75

Aangezien hier dus geen dramatische handeling of ontwikkeling is,
onttrekt zich de volgorde van bedrijven en tooneelen aan alle kritiek.
Deze kritiek mag toch geen anderen maatstaf gebruiken dan de vraag, of elk
bedrijf en elk tooneel ons verder brengen. Maar die vraag onderstelt, dat wij
beseffen tot een zeker einddoel te moeten komen ; een doel, dat wij wel niet
nauw keurig kennen, maar toch in het algemeen vermoeden, hopen of vreezen.
Zulk een doel is hier niet, want aan het einde van het eerste tooneel
van het eerste bedrijf weten wij nagenoeg evenveel als wanneer wij gekomen zijn aan het slot van het geheeIe treurspel.
Aan het einde van het eerste tooneel kenaen wij Lear in zijn hartstochtelijkheid, zijne overhaasting, zijne egoistische voorliefde voor Cor
delia; weten wij, dat hem van de zijde van Goneril en Regan niets dan
teleurstelling wacht; dat hij tot dnsver reden had, aan Alban de voorkem te geven boven Cornwallis; dat Kent zijn Koning vereert als een
patroon, liefheeft als ziin vader en onbewimpeld de zijde kiest van de
verongelijkte docht er' Nemen wij het tweede tooneel er bij, dan is, al
ware het alleen krachtens den eisch V3,n het parallelisme, ook de geschiedenis van Glocester en zijn beide zonen ons bekend.
Afgescheiden hiervan, zijn er fonten in de samenstelling. In het allereerste begin vernemen wij reeds, dat er een volkomen geIijkmatige
verdceling van het rijk tnsschen Alban en Cornwallis heeft pIaatR gehad,
en dat bestaan en aard van die verdeeling reeds bekend zijn aan GJocestel' en aan Kent. Maar eenige oogenblikken later wordt door Lea,r
als zijn meest geheim besInit aan zijne kinderen medegedeeIcJ, d:1t hij een
verdeeling wil maken; dat hat een drieledige verdeeling zal zijn, en dat
die verdeeling niet gelijkmatig zal wezen, veeleer evenredig aan de mate
waarin elk der drie dochters hare natnurliike gevoelens zal openbaren.
Als GJocester Edmond voor het eerst ontmoet (1< Bedr. 2< toon.)
meldt hij Edmond, dat de Koning van Frankrijk "woedend" is heengegaan. In het vorige was niets daarvan gebleken. Er was ook geen
reden tot eenige woede. Toen hii kwam, om naar Cordelia's hand te
dingen, kon hij niet vermoeden, dat een zeker deel van haar vaders
koninkrijk voor haar bestemd was. Wel moest hij vernemen, dftt zij
nu ook in het geheel geen huwlijksgift zon ontvangen. Maar toen hij
het vernam, had hij gezegd: is het anders niet? Haar persoon is haar
hnwelijksgift: »lieve Cordelia, gij zijt te rijker doo!: uwe armoede."
Na Edgar verdacht te heb ben gemaakt bij Glocester, belooft Edmond,
zijn vader in staat te zullen stellen, een gesprek te beluisteren, dat
hem omtrent Edgars ware gezindheid volkomen zal inlichten. Van de
vervulling dezer belofte komt niets Glocester dringt geen oogenblik
op de vervulling van die belofte aan. Rij verstoot zijn zoon op twee
gronden: op grond van een brief, waarvan hij moet vragen of het
handschrift dät is van zijn zoon, en op Edmonds zeggen, dat Edgar
hem tot het plegen van vadermoord heeft willen verleiden (2< Bedr.
I" toon.) Men moet oordeelen, dat Glocester niets liever wenscnt, dan
Edgar te houden voor hetgeen Edmond hem wiI doen schijnen te
zijn. Edgar zelf is niet minder welwillend. Hij heeft van Edmond ver-
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nomen, dat zijn vader hem verdenkt, en hij doet niets hoegenaamd, om
dien vader zelt te spreken, zelf te booren.
Al ban is evenzeer van goeden wille. Hij hoort (l e Bedr. 4e toon.)
de verwenschingen die Lear tegen zijn docbter I itbraakt. maar is zoo
goed van te zwijgen en zich op den achtergrond te houden tot het
tweede tooneel van het 4de Bedrijf. Haar vader heeft haar vervloekt tot in de
vrucht van haren schoot Alba,n zegt, dat hij er niets vaTI begrijpt, doet
ook geen onderzoek naal' de oorzaak van 's Konings tool'n, en laat zich
afschepen met de weinige wo orden van Goneril, die hern zegt, dat bij
zieh maar geen moeite moet geven de oOl'z:lak op te sporen. Inmiddels gebeurt er niets niellws, en daal'op overlaadt hij haat' zelf in het
4- Bedrijf met de akeligste verwijten. Waarom hij inmiddels geen band
heeft uitgestoken, om te helpen verhinderen, dat de vorst, die hem
altijcl had voorgetrokken. op zulk een wijze werd behandeld, wol'dt
niet verklaard, en had toeh te meer verklaring noodig nu, na het tweede
tooneel van het 4e Bedrijf, Alhan volstrekt niet blijkt een zwak man
te zijn. Waarorn heeft hij dan, zoo als bij (1, 1 aan het slot) zeH zegt,
de gebeurtenissen willen afwachten?
Wat Cornwallis en Regan bij Gloeester komen doeD, wordt (2, 1) niet
aa,nstonds verklaard. Cornwallis beseft, dat hun komst verklaring noodig
heeft. Regan geeft nn de volgende opheldering: Er hebben gebeurteniRsen plaats van eenig belang, waa,rbij nw raad ons noodig is. TU8schen
onzen vader en onze zuster zijn gescbillen gerezen van dien aard, dat
wij de brieven, die ons dat melden, liaver niet nit ons eigen paleis beantwoorden; de boden van vader en zuster wachten dus hier. Dat uw
hart ruimte hebbe voor troost en schenk de za.tk, die uw troost noodig
heeft, uw onmisbaren raad.
Dit is geen toelichting. Wij moeten aannemen, ofschoon het niet
met zoo vele woorden worrlt gezegd, (zie 2, 4,) Jat Goneril Regan J'endezrous heeft gegeven bij Glocester en Regan blijde was in hare afwezigheiJ een voorweItdsel te vinden, om haar vader niet terstond bij zieh
te ontvangen, zoodra hij Goneril ZOll bebben verlaten.
Het bezoek van Cornwallis en Regan bij Glocester schijnt vooral te
mOßten dienen, om het aanstonds volgend tooneel tusschen üswald en
Kent mogelijk te rnaken, en, als uitvloeisel daarvan, Kent te laten boeien.
Lear, - dien wij (1, 5) in of bij het kasteel van Goneril hebben verlaten;
die ur aldaar de terugkomst moest afwechten van Kent, door hern naal'
Regan gezonden, of, gelijk hij het 1, 5 te kennen geeft, zelf tot Regan zou
ijlen, wanne'.'r zijn bode niet snel genoeg ging, - Lear is (2,4) v60r het
kasteel van Glocester. Het was toeh niet, om daarbeen te gaan, dat
hij (1, 5) de paarden had laten ins pannen ? En waarom niet fiet een
eukel woord aan Kent gezegd, waar deze hem het ant.woord m:est brengen. Wat deed den dichter Lear naar Gloceilter reizen? Enkel de
wenseh, orn Lear Kent te doen aanschouwen in boeien bij Glocesters
kaste el ? Kent is zoo weinig door Lear naar het kasteel van Glocester bescheiden, dat hij zelf aan Leal' mededeelt (2, 4), er op uitdrukkelijk bevel van Cornwallis en Regan te zijn heengegaan.
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De gewapende tus,chenkomst van Frankrijk in de engelache zaken iR
uiterst zwak gemotiveerd (3, 1). Kent zegt een ongenoemde, dat er een
leger komt na ar het koningrijk van Engeland dat in verwarring iso
Maar van die verwarring ia nog niets gebleken. Al weet Kent
reeds nu, dat er oneenigheid is tusschen Alban en Oornwalhs, hij voegt er
zelf bij, dat die oneenigheid nog niet is uit!ehroken. Ook stelt Kent
het niet zoo voor, als ot Frankrijk alleen tusschenbcide kwam om de
orde te herstellen. Frankrijk, maakt eer van "de onaehtzaa,mheid" der
regenten gebruik, om in de beste engelsehe ha,vens voet a,au wal te zetten.
Kent treedt in verstandhouding met den vijand, en het kan moeilijk gesehieden met een ander doel dan om AlbfLn en Oornwa,lli~ tc doen
onttroonen.
Kent was uit zijne boeien bevrijd, zoodra de samenkomst van Lear
met Oornwallis en Regan was begonnen; dus tijdig genoeg om den Koning te hebben kunnen begeleiden. toen hij het kasteel van Gloeester
verliet, en als een krankzinnige giug rondzwerven. Waarom heeft hij zijn
me ester niet vergezeld? ThfLns is hii verplieht den Koning op te zoeken.
Van Gloeester, in gesprek met Edmond, vernemen wij, dat het engel ehe
leger geland was, Olll de beleediging te wreken, die men den Koning
heeft aangedaan. Maar die beleediging is eerat aan het slot VfLn het tweede
Bedrijf voltooid, en sedert heeft niets plfLats gehad dan het zwerven van
Lear, dat niet den indruk maakt VfLn reeds lang te hebben geduurd. De
tijd, verloopen tussehen het tweede en het derde Bedrijf; - een tijd, waarin
zooveel moet gebeuren : bericht VfLn Frankrijk; uitrl1sting van leger en
vloot, IfLuding in Engeland,-moeten wij ons dus voorstellen als tamelijk lang.
De twist tusschen Goneril en Regan is niets dan een lwrs d'oeuvre.
Zij draagt tot de ontknooping niet bij, want de overwinning blijft toch
aan het engelsche leger. Zij dient alleen, om voor deze twee personen
een levenseind te vinden eer het stuk ten einde iso Indien de liefdesbetrekking tusscnen Goneril en Alban nog slechts strekte 0111 Allmn aaB
~ijn wel'keloosheid te ontrukken.
Ook het slot is weinig bevredigend. De meesten ster'len, gelijk het
behoort, maar zonder voldoende reden.

HET KAH AKTEn, V AN LEAR.
Vrij van alle zorgen wil hij langzaam wandelen naar het graf. Hij
neett behoefte aan een rustigen ouden dag en wil daarom zijn rijk onder
zijne drie dochters verdeelen. Zoo zegt hij althans, maar is het volkomen
ernstig gemeend? Want da ar fiij reeds de lraart van het land heeft gevraagd, en hetgeen elke dochtel' zal ontvangen zoo wil afbakenen, dat
verder alle twi~t tusschen zijne kinderen onmogelijk zij, heeft hij, ZOll
men zeggen, niets anders te doen dan aanstonds tot de verdeeling over
te gaan. Dit doet hij niet. Eerst wil hij weten wie van zijne doehters
hem de g 'ootste lieide toedraagt, en dc grootste liefde het rijkst beloo-
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nen. Waarschijnlijk is dllS die gehe eie verdeeling slechts een kunstgreep.
Te weten, wie hem het meest bemint, daarom is het hem te doen. Men
mag aannemen, dat ziin hart het innigst hangt aan Cordelia, maar dat
hij sedert eenigen tijd, bijvooruee!d sedert hare verloving, aanleiding heeft
gehad om in twijfel te trekken, of zijn liefde voor haar wel volkomen
werd beantwoord. Rij heeft behoefte het uit haar eigen mond te vernemen, dat zij op het zeerst aa,n hem is gehecht. Onstuimig, indrllkkelijk, ontbloot van alle menschenkennis, roept hij met zeker geweld deo
gelegenheid te voorschijn tot een vflrklaring, die aan zijne onzekerheid
een einde zal maken. Dat die onzekerheid bestaan en hem gefolterd
heeft, blijkt uit de anders onverklaarbare heftigheid, waarmede bij aaustonds de kalme en verstandige, maar geenszins koele taal van Cordelia
bejegent. Rij heeft al de prikkelbaarheid van een vader op het oogenblik, dat zijne rede bem zegt: gij bekleedt niet langer, gij moogt niet
langer de eerste plaa+s bekleeden in het hart van uw meest geliefd kind;
zij behoort van nu aan een ander, terwbl op datzelfde oogenblik het
gemoed nog niet los kan laten, zelfs niet kan deelen, wat het tot dusver alleen cn geheel heeft bezeten. Lear is een volkomen egoIst, te ongeneeslijker omdat zijn ego'isme den vorm aanneemt van een uitsluitende
liefde. Niet het geluk zijner dochtel' gaat hem het meest aan het hart,
maar het besef, dat hij voor haar bovenaan staat in hare genegenheid.
Dat ie onmisbaar voor zÜn geluk, en daaraan denkt hij alleen. Zijn zelfzucht doet hem alle kiesehheid jegens Cordelia verlooohenen. Waarom
haar genoopt te zeggen, met zoovele woorden te zeggen, wat hij toeh
zelf wist of behoorde te weten? 'Vaarom haar de voor beiden pijnlijke
bekentenis niet gespaard, in stede van haar te plaatsen voor het dilemma
van Of onopreeht te zijn Of baal' vader te wonden? Er is geen ander
antwooru dan altijd zijn zelfzucht. Rij zal wel een voorgevoel hebben
gehad van hetgeen wij zien, dat werkelijk gebelll't; wel van te voren
heb ben geweten, hoezeer het oogenblik, dat hlj zelf doet aanbreken, aan al
zij n zelfbegoocheling een einde kau maken, en hemzelfuameloos ongelukkig.
Maar hij klampt zieh aan een stroohalm vast. Het ware mogelijk, dat
hij zich niet bedroog in hetgeen hij zoo vurig wenscht. Indien, als bij
mirakel, Cordelia eens jl1ist zeide wat hij boven alles wenscht te hooren,
misschien in zijn verbeelding reecls dikwerf nit haar mond had gehoord !
TerwijI hij, om haar te vragen naar hare gezindheid, Goneril aanspreekt
met 'O!lze oudste dochter", Regan met »onze zeer waarde Regan", spreekt
hij Cordelia aan met .onze vreugde, onze jongste, niet de minst beminde",
terwUl hij er met kwalijk verholen spijtgevoel bijvoegt: >gij. wier liefde
BOlu'gondie met zijn melk, Frankrijk met zijn wijngaarden trachten te
winnen"; ja, haar begeerigheitl een lolmas voorhouclt door haar flOg eens
opzettelijk eman te herinneren, clat zij wool'den kan spreken, die ha~tl· het
grootste aandeel in haar vaders bezit doen verwerven,
Wat het juist is, dat hem zoo diep grieft in haar antwoord, werpt
ni~uw· licht op den aarel zijner liefde. Cordelia g(eft te kennen, dat zji
hem bemint, gelijk het een kind betaamt. Dat is hem niet genoeg, en
toch, wat kan hij l1leer verlangen? j\fagr ews griisaarrls liefde verlangt
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meer. Het is juist dat senile in zijn liefde, dat hem zooveel eischend,
straks zoo toornig maakt. Wanneer Lear een twintig jaren jonger ware,
zou de aard zijner gehechtheld zielkundig veel minder goed zijn te verklaren. Op elken leeftijd kan liefde uit.sluitend zijn en daardoor zelfzuchtig
Maar senile liefde is het altijd. Het voelen naderen van het oogenblik,
waarop alles in deze wereid zal moeten worden verlaten en losgelaten,
leidt van zeH tot een ziekelijk gehecht, verknocht, verslaafd zijn aan
den peraoon, in wien men de geheeie wereid laat opgaan.
Ongelukkig treft CorJelia juist de wonde pIek, en jUiBt omdat zij de
taal van het gezond verstand spreekt, »Waarom hebben mijne zlllterB
echtgenooten, wanneer zij zeggen, dat zij alleen u beminnen?" AlsofLeal'
niet wist, dal Cordelia's huwelijk hare betrekking tot hem verandel'en
moest; alsof dat niet de wottel ware van zijn prikkelbaarheid! Hoe komt
met dat gezond verstand, die eenvoudige beschrijving van de werkelijkheid: .Men huwt niet om uitsluitend zijn vader te beminnen", het dwepende in botsing van zijn liefde, die ten aanzien van Cordelia spl'eekt:
alles of niets!
Het is een hoofdstuk uit de pathologie der liefde, dat wij in King
Lew' VOOl' ona hebben ; hetgcen on~ doet begrijpen en dat het stuk als
tragedie ons telkens onbevredigd laat en dat het niettemin altijd weder
onze diepe belangstelling wekt. King Lear is de beschrijving van een
ziekteverschijnsel, of wil men: een nie t ongewone vorm van vaderlijke
liefde in een grijsaard.
Niet alles? Dan niets. Hij rukt haar nit zijn eigen hart. Zij zal
een vreemde voor hem zijn, een menschenetel' hem even na als zij.
Kent wil tusschenbeide treden. »Zwijg; ik beminde haar boven allen",
en tot Cordelia: »van hier, vlied uit mijne oogen; rnst i. voor mij al·
leen in het graf"
Dit laatste moet wel in het oog worden gehouden bij de kenschetsing van de betrekking van Lear tot zijne twee andere doehtel's.
Voorzekel', hij wil bij Goneril en Regan wonen; haar gedrag vernedert hem diep, toont hem dnidelijk de dwaasheid die Ilij heeft bega,an, maar de ervaring, die hij door Gon()ril en Regan opdoet, ZOll op
zichzelve niet in stal,t zijn geweest hem tot veratandsverbijstering te
leiden. Eer hii die el'varing opdoet, is het leven reeds voor hem ten
einde. Rust bij Cordelia ot rust in het g :af, dat was voor hem hclt
eenige dillemma. Maar nn is het heLlas! gecn dillemma meer. .De
P1il is aan den bJog ontvlodell", zegt h~i tot Kent, en niemand kan dien
pij! nu meer stuiten in zijn vaart
Oe verklaring van de stemming van Lear ligt claa!in, dat Cordelia,
- en wie z::tl er haar een verwijt van maken? - inderdaad ten aanzien van haar vader ycrand~rd is, sedert zij den man heeft leeren kennen,
wiens vrOl1W zij hoopt te worden: den koning van Frankrijk. Zoo Leal'
Ilet recht had alleen te letten 0Jl hetgeen zij tot dusvel' voor hem was geweest; zoo het niet ziin plicht ware, l'ekening te houden met de omwentelinJ, die ontwakende huwlijksliefüe in het gemoedslcven eener doehter
bewerkt. htj zou ons niet onredelijk schijnell. Zoolang de Vl'Ol1W in Cor-
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delia niet lief had, had de dochter lief gehad op een wijze, die den ouden
Lear kon doen gelooven, dat hij haar God was, haar een en haar al.
Tegenover Bourgoudie noemt hij haar »dat kleine hypokriete schepsel"
Dat woord hypokriet, dat wel allerminst kau slaan op hetgeen zü zoo
even tot haar vader had gezegd, heeft geen zin, tenzij wij er in lezen:
Vroeger heeft zij mij doen gelooven dat zij alleen mij beminde, thans zie
ik, dat dit huichelen was. Ook uit hetgeen de Koning van Frankrijk
Lear herinnert, blÜkt het .• Gij hebt haar vroeger genoemd het kostelijkst
juweel, de eigenliike stof van uw verheerlijking, den balsem van uw ouderdom, de dierbaarste uwer dochters. Dat alles was Cordelia dus voor
haar vader geweest. De oude man kan zich een wereId niet laten welgevallen, waarin dit eens onvermijdeliik anders moest worden. Het ware
dan maar beter, :r,egt hij, dat zij nooit geboren ware! En tot den fronschen Koning: gij bez,it haar; welaan, laat zij de uwe zijn; zulk een
dochter behoort ons niet meer toe; nooit wil ik haar aangezieht wederzien.
Men zou bijna zeggen, clat hij twist zoekt met Goneril en Regan. In
het kasteel der eerste toont hij kinderachtig ongeJ111cl. Hij wil geell
sekonde wachten op zijn middagma11. Iedereen, zP!Ct IJij, sehijnt in
cHt huis tc slapen. Nog herneemt hij zieh; hij wil nog niet gelooven,
dat men opzettelijk hem veronaehtzaamt; hij is misschien overgevoelig.
Een oogenblik latel' ia hij Kent dankbaar. die Gonerils intendant, Os·
wald, een schop heeft gegeven; hij stopt er hem een fooi \'oor in de
handen. Als Goneril hem gezegd heeft, dat, hij zijn gevolg moet verminderen, gevoelt hij zich natuurlijk op het zeerst gekt'enkt, maar haar
vergrijp wordt terstond gebruikt, om op dat van Cordelia een gunstiger
licht te doen vallen. Ja, de vergelijking tussehen Goneril en Cordelia
is het keerpunt in zijne stemming jegens de laatste. Bij de smart, die
hij van de honding van Cordelia heeft ondervonden, - en hier (1, 4) vernemen wij, dat die smart als een foltertuig al de deelen van zijn we·
zen heeft verplaatst, alle liefde uit zijn gemoed heeft, verdreven om het
met louter bitterheid te vervullen,- bij die smart zal zieh van nu aan
de smart voegen van het besef, dat hij zijne Cordelia heeft veronge·
liikt. Dit mag geen oogenblik nit het oog worden verloren, opdat wij
de verstandsverbijstering van Lear niet wijten aan de behandeling die
hij van Goneril en Regan ondervindt, maar aan hare diepste, eigenlijke oorzaak: de t,eleurstelling die Cordelia hem heeft bereid
en de besehuldigingen, die hij met meer of minder helder. bewustzijn,
tegen zichzelf moet richten wegeus zijn onvergeeflijke onbillijkheid jegens Cordelia Al wat niet onmiddelijk de betrekking maid
tus8chen haar en hem, is bijkomstig. In die betrekking ligt de bran van
's Konings lijden. Rad hij Cordelia kunnen biijven bezitten, zoo :lls
zijn ziel het verlangde, nooit zou hij zieh de ondankbaarheid der beide andere
dochters zoo sterk hebben aaugetrokken. In de verwensehingen, tegen
Goneril gericht, mengt zieh een bitterheid die Cordelia ge ldt. Tegenover Goneril sehaamt hij zieh, dat zijn manneli.Jke natuur zieh niet beter
kan houden, en hij zegt haar dit, maar zou het nooit tot Cordelia heheil gezegd, e venmin als hij zieh na de verwijdering van Cordelia
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getroost hp.eft met de gedachte, dat hij nog andere kinderen had.
Thans heet het evenwel, zoodra hij zijne liefelijke taal over Goneril
heeft uitgestort; ik heb nog een andere dochter. Wat hii in Cordelia.
heeft verloren, is nit't te herstellen, wa.t Goneril hem in zijn oog heeft
ontnomen, is te hel' nemen: ,.gij zult wel zien, dat ik weer het personnage worden kan wa3rvan ik afstand heb gedaan; gij z ult het zien;
ik sta. er n voor in." Nadat Regan ziin diemtar Kent in boeien
heeft geslagen, kan hij niet gelooven, dat zij het heeft gedaan. Zij zou
immers niet zoo zeer "den eerbied" hebben vergeten tegenover hem die
eerbied verdient. Van teerder gevoel, dan eerbied spreekt hij niet. Ook
ziine gevoeligheid over hare bejegening beschouwt hij als vrou welijke
zwakheid, hysterica passio," die hii ga urne ten onderbracht. Beclwing umijn
hart! roept hij uit. Corclelia is altijd tegenwoordig in zijn geest. Regan raadt
hem aan tot Goneril te keeren. Tot Goneril? antwoordthij. Ikzoueven
gaarne den Koning van Frankrijk te voet vallen en hem een pe nsioen vragen
om van te leven. Het bewjist, dat deze mogeljikheiel niet,zoover van hem ligt.
Neen, hoe zwartr deze elo ehters hem grieven, hier is geen algeheele en plotselinge ontwriehting van zijn wezen. Ik zal n niet verder lastig vallen, zegt hij
tot Goneril, lk wil u niet be knorren ; de schaamte zal u overvallen,
wanne er het u goedclnnkt; ik zal haar niet inroepcn; ik zal uw gedrag
niet vertellen aan den oppersten Rechter. Neem den tijd om u te verbeteren ; ik zal geduld weten te oefenen; ik kan zoolang bii Regan blijven. Nog eens: zoo zou Lear nor,it tot COl'delia heb ben gesproken. Rij
is zoo weinig van zelf in opstand tegen ztine dochters Regan en Goneril,
dat htj (2, 4, flan hiJt slot,) de Goden bidt hem te bewaren voor een
domme zaclttmoedigheid, bidt om een edelen toorn. Rij voelt cle tranen
opkomen, in plaats van c1e drift, maar bij wil niet weenen; wil niet, dat
tranen züne wangen bezoerlelen. Rji wil zulk een wraak nemen, clat ... ;
zulke dingen doen die... Verder komt hij niet. Rij weet zelf nog niet
wat hij c10en zal, maar het zal ve~schrikkelijk wezen. Spreekt zoo een
natul1rlijk en kmchtig gevoel? Vooral dat slot van 2, 4 is niet te begrijpen, tenzlj men aanneemt, dat hetgeen Lear van Regan en Goneril
onc1ervinc1t s lechts in zoover beteekenis voor hem heeft als het de wond
openriit, die c1e scheiding van Cordelia hem heeft geslagen. Dij de c1iepte
van (bt leed is het eenzaam zwerven op de heide onder het loeien van
den storm misschien hem meer welkom dan een rmtig leven onder het
dak van die twee vulgaire personen, met wie hlj twist krijgt over een
vertraagc1 middageten of een al te talrljke bediening Rij bemerkt dien
storm nauwlijks (I, 4); een veel hevlger storm woedt in zijn binnenste.
Of indien hij den storm bemerkt, zoo acht hij dat c1it noodweer hem
verhindert zich te verdiepen in zijn smart en daardoor den weg in te
slaan, die tot waanzin moet leiden.
Want tot eigenlijken waanzin komt het bij Lear niet altoos. Men zou
ten zijnen aanzien willen spreken van de dronkenschap der smart, gelijk
men spreekt Vdn de dronkenschap der vreugde. Vol van de smart spreekt
hij de waarheid, namelijk hetgeen hij van leven en menschheid waara.chtig denkt. Die naakte Edgar hij is eigenlijk de onvervalschte mensch.
6
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Sllijdend is zijn sarkasme tegenover Glocester, als deze met dan ook inderdaad onder deze omstandigheden onverdragelijke bedaardheid hem
zijn hulp komt aanbieden. Glol'ester acht zieh niet geroepen in alles aan
Regan en Goneril te gehoOrZl1mell, neen, niet in alles. \Vel hebben zij
hem gelast de deur te grendelcn; den Konir g aan den nacht ten prooi
te laten, ma.ar in weerwil dl1arvan heeft hij, Gloeester, dan toeh besloten,
er alles aan te wR,gen, Lear 0Jl te zoeken, hem te brengen waar vnnr en
voedsel iso Oat heeft hij besloten. Het is het gevolg van een redeneering.
Gehoorzaamheid en mec1edoogen heett hij tegenover elkanc1er in de weegsehaal gelegd. Lear antwoordt: dat is \Vel aardig; ik wil mij met dien
wijsgeer een weinig onclerhouden. Wel, wijsgeer, waar komt het onweder vandaan? Kom hier, geleerde Tbeb~Lan, edele Athener 9 latlm wij een
weinig kenvelen Gelijk hier de wijshegeerte treft straks zijn sarlmsme
de rechtspleging, de theologie, c1e zoogenaamrle fatsoenlijke samenleving. » Wij schreien als wij ter wereltl komen omc1at wij den grooten sehouwburg der menschelijke dwaa,heid ziin binnengegaan." Zooveel bitterheid getuigt van het bitter"t zielelijden. Als Cordelia
zieh over hem heen buigt en hij half ontwaakt, is zijn eerste woord:
\Vaarom mij aan het graf ontrukt; ik ben geklnisterd aan een vnrig
rad; mijn tranen branden als gesmolten lood. Geen twijfel of zelfverwiit heeft daarin zijn aandeel: ik weet, zegt hij tot Corc1elia, dat
gij mij niet lief hebt en g\i hebt daartoe eenige reden. Geen enkele
reden. geen enkele, snikt Cordclia, mafti· het troost hem niet. Hij brengt
het niet "erder dan tot dit weemoedige: Gij moet geduld met mij
hebben; vergeet en vergeef; ik ben een onel en zwak mun (4, 7).
De gevangeni~, waartoe Edmond hen veroordeelt, brengt Lear nadel'
tot Corelelia. Thans mag hij haar weer aJleen bezitten. Lear is weer
gelukkig. Kom, Cordelia, samen in de gevangeols, wij zullen er samen
zingen ah vogelen in ele kooi; als gij mij om mijn zegen zult Vl'agen,
zal ik nederknielen en n vergeving vragen; zoo zullen wij leven; wij
zullen bi.Iden, wij zullen zin~en, wij zullen elkaneler sprookjes verteIlen .... Heb ik u weergevonden? Hti die OUR zal willen >cheiden, zal uit
den hemel een brandhont moeten nemen om ons nit elkander te drijven,
Oe scheiding komt op eene andere wijs, of neen, d" hereeniging voor
eeuwig, maar in den dood. Hij overlepft zijne Cordelia eenige oogenblikkcn van namelooze smart, lang genoeg om het vlijmend kontrast
te gevoelen dat een hond en een rot leven heb ben en geen Jeven heeft
wat voor ons edelst en dierbaarst is op aarde.
In deze teekening van Lear vinden wij den geheelen Shakespeare
Weder. Oe ges~hiedenis heeft hij van elders overgenomen en er zieh
weinig over bekommerd of er een trenrspel van kon worden. Al wat
Lear in dat stuk tot het diep meelijdenswaardig toonbeeld maakt van
zelfzuchtige vaclerlijke liefde, is van Shakespeare's eigen vinding. Hij
heeft dit aangrijpend onderwerp aangedurfd; en naar geene oplossing,
geenerlei verzocning gezocht. Lear blijft de zelfzuchtige tot het einde
toe: gelukkig in de gevangenis, wanDeer Cordelia met hem is, en niet
bevroedende, dat een' vader de gevangenis zoeter kan zijn, wanneer hij,
zeH daarin zuchtende, zijn kind gelukkig weet.
Er is geen noodzaak om in ele ontwikkeling van de andere karakten
te tI·eden.
A. PIERSON.
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KONINKLIJKB: VER. HET NEDERL. TOONEEL.
AFDEELING AMST .•.•

Neen, neen, 't is waar ook, dat .Afdeeling Amste1"dam" kan worden
geschrapt. Er is nog maar eene sints Mei 1.1. De Afdeeling Rotterdam
is, ik brellg het straks nog uitvoeriger in herinnering, weer als vroeger
haar eigen weg opgegaan. lk geloof, niet tot schade der Vereeniging
zehe, ook om andere redenen dan de financieele. De beperking van
haren arbei.lskring tot Hoofdstad en Residentie stelt haar immers in
staat aan hare oudste dochtel' al haar aandaeht te wijden.
Ook deze intusschen leed in zieh zehe verliezen. Zij zag haar oudst,.
lid heengaan, haar steunpilaar in den aanvang. haar eer!" kroon tot aan
het slot. Op waardige wijze had zij haar uitgeleide gedaan bij het
afscheld nemen, hetwelk intusscbcn geen verbreking van banden ten
gevolge zou hcbben. Doch wij wcten bet allen, helaas ! dat de eerebetrekking van adviseerend lid van het gezelscbap, door den Raad van
Beheer der vertrekkende Mevr. K lei n e zoo kiesch aangeboden, door
baal' sleehts kort, zeer kort kon worden bekleed.
Maar al ware dit niet zoo geweest, er moest niettemin worden omgezien naar een plaatsvervangster voor haar, alsmede voor Mej.
J 0 s e phi n e d e G r 0 0 t, die, om reden van gezondheid, zich ten
2dm male aan het tooneelleven ging onttrekken . laat ons hopen ook
tnans, evenmin als de eerste keer, voor goed. Doch waar de twee
a.ctrices te vinden? Waar, vooral haar, die Mevr. K lei n e kon ver') Deze tuoneelkroniek I, een proeve, een prueve, waardoor getrneht wordt
tc gemo"t te komen aan het verlangen, der Redaetie van versehilIende zijdell
g:eopenbaard, dat in dit Tijdsehrift weer een plaats ZOll worden gegund aan de
g-eschiedenis van het Hedendaagseh Tooneel.
't Is bovendien vooral daarom een proeve, wijl het nu blijken moet of hetgeen in de
geringe, besehikbare ruimte kan worden vermeid, de moeite der kennisnemingloont. De sehr. heeft getracht, zooveel hij vermocht, in deze kroniek al de
gegevens op te nemen, welke later voor den beoefenaar onzer tooneelhistorie yan
belang konden zijn. Vandaar ook de Bij/agell. Voor medewerking en Bteull
houdt hij zich inmiddels evenzeer .. anbevolen als voor blijken van goed- of afkeuring, yoor op- en aanmerki ngen.
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vangen; laat ik liever zeggen opvolgen. Moeilijk probleem, door d~n
Raad van Beheer opgelost door het engagement van Mevr. Fr e n k e L
B 0 u w m e e s t e r, de betrekkelijk nog jeugdige actrice, die in nen
laat<ten tijd zich zoo ernstig beijverd had, om de uiterlijke gebrekel'l
van spraak en houding en manieren te boven te komen, om zelf aan
haar groote natuurlijke gaven alle recht te laten wedervaren - door
ze te culti veeren.
Of intusschen deze oplossing er eene is? - Niemand, die zal kunnen
ataande homlen, dat Mevr. Fr e n k el op 32-jarigen leeftijd de meres noble.•
zou kunnen speIen, waarin de meer dan 30 jaren oudere Mevr. K 1 ein e, in
het laatste decennium vooral, zooveel triumfen bebaalde. Niemand, die
beide, ook in temperament zoo verschillende, act.rices, vooralsnog op
eene lijn zou willen stellen. Indien eenig lid van bet gezelschap den
mantel van de afgestorvene op de schouders kon hangen, 't zou Mevrouw
d e V r i e s wezen. Haar optreden als ela/ilde d'El'r.'! in de Familie
Benoiton wijst dien weg reeds uit; daar Mevr. K I e j n e-G 0. r t man
die rol nog in '76 vervulde. En de omtrek van Mevr. Fr e n k e 1's
emplooi be~laat dan dit van Mej. d e G r 00 t, aan de eene zijde begrensd door dat van Mevr. d e V r i e s; aan elen anderen kant door
dat van Mej. v 0. TI Bi e n e. Men ziet het aanstonds, wanneer men zich
berinnert, dat zij in bet afgeloopen trimester optrad als MargUf3rite
Gautier, Gier- Wall.,!, Lea Henderson (Dan. Rochat) en Marie TudIJr.
Opmerkelijk is daarbij wel, dat juist in eene comedierol als Lea
Hender.~on, die met haar dramatisch temperament het minst schijnt
overeen te komen, zij het meest algemeen geroemd werd.
Nu ik over de artisten van dit gezelschap spreek, moet ik meteen
l'log twee gebeurtenissen herdenken. De eene droevig. Het verlies van
den heer T 0 u r n i 0. ire en vooral de jammerlijke aanleiding er toe. Er
ligt iets akelig weemoedigs in die zinsverbijstering bij etn jOIlg kunstenaar, die in zijne rollen de meest opgewekte aller menschen scheen, en
van wien thans bleek dat hij 0.1 lang neerslachtig en mismoedig was!
Men berinnert zich, om hem te heb ben gelachen, terwiil hij zeH misschien
treurrle! Waarover? - Wie zal dien sluier willen oplichten? - Zijhet
leven van den tooneelkunstenaar, evenals hij zelf, nog zoo zeer publiek
domein, er zijn grenzen, waarbinnen de kiescbe bescheidenheid zich terugtrekt. Siechts niet daar, gelukkig, waar het geldt de zijnen, die hij
niet meer steunen kan, de vriendelijke hand ter hulpe te bieden op
den moeilijken levensweg. Dat heeft de Vereeniging en bare kunstenaars, dat heert het Am~terdamsch en Haagsch publiek bewezen.
En acht dagen nadat het laat.te was opgekomen, om zijn penningen te
offeren voor den ongelukkigen kunstenaar, verscheen het ten schouwburg.
om zijn hulde te brengen aan de gelukkiger kunstzuster. Den 23sten
November, beter nog van den 23sten tot den 27sten, herdacht Mevr
So phi e d e V r i e 8 den dag van haar eerste optreden op de planken,
25 jaar geleden. Indien mijn bepp,rkte ruimte het mij niet verbood, hoe
gaarne zon ik spreken over haar leven - haar behaalde trinmfen, de hartelijke hulde haar gebracht, te Amsterdam, te Rotterdam en in aen Haag;
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over het gezellig samenzijn, waarbij zij na afloop van Je feestvoorstelling
te Amsterdam haar vrienden vereenigde. Thans moet ik mij er toe
bepalen, in aen noot naar enkele geschriften te verwiJzen, waarin veel
van dit alles in den breede te vinden iso 1)
Gaan wij nu de werkzaamheden van deze Ver. na, dan moet allereerst
met een enkel woord gewag worden gel1laakt van eene poging, eigenlijk
buiten haar om gedaan, om ook in de Hoofdstad eene reeks van abonnementsvoorstellingen te doen geven en in het bijzonder de Woentidagavonden daartoe te bestemmen. En dit niet alleen, omdat hierover
in enkele dagbladen vrij heftig gestreden is ~- men droomde al van
eene geld:uistocratische uitsluiting van den burgerman - maar vooral
omuat de heer A. C. Wertheim, Voorzitter der Ver., zich hierdoor genoopt gevoelde te dllen uitkomen, dat, tenzij het publiek haar door eene
trouwe opkomst steunde, de Ver. uit bloed-, d. i. geld verlies, spoedig
zou moeten verscheiden. ~)
Zijn mjjne waarnemingen betrollwbaar, dan heeft het pnbliek dien
stenn werkelijk niet onthollden. Gelukkig, wijl - trets veel wat op
het doen en laten dezer Vereeniging aan t~ merken bleek - zij niettemin veel heeft bijgedragen en bijdraagt om het beschaafde pnbliek voor
den Nederl. Schouwburg te winnen. Maar ook te recht, want het repertoirtl
bleek samengesteid naar het devies: >Elk W'Lt wils" en de keuze van stukken
evenals dier vertooning,was veelal gelukkig. Als zoogenaamd "Kassenstück"
mocht eigenlijk alleen het Tooneelspel van Mevr. v. Hili e r n~B ire h,
Gier- Wally, beschouwd worden, een stuk, waarmee de schrijfster, naar
het zeggen van een Duitsch criticus, een moord had begaan aan hare,
door een ieder, behalve dool" ha.ar zelve, geliefde novelle van dien naam.
Maar toch, mochten al decorateur en machinist een al te groot aandeel
hebben gehad aan het succes van dit stnk; mocht het vonnis, door den
landgenoot der schrijfster over ha,ar arbeicl uitgesproken, door de strenge
Rechtbn,nk van het Schoone worden onderschreven, het was een stuk
voor de kermismaand en bleef in elk geval ver boven het peil der
melodrama 'M en der 8ensatie~stukken. Eenige overeenkomst ermede
valt op te merken in Vi ü tor H u g 0' B 'poedig veroudercl drama, Marie
Tud01', hctwelk blijkbaur slechts opnieuw werd opgevoerd ter wille van
Merr. Fr e n k e 1, die inderdaad gelegenheid vond in de 2e akte te schitteren. Desniettemin wekte de reprise van dit stuk geen zeer groot61
belangstelling; het werd spoedig > geschrapt.«
Zeer gelukkig daarentegen was de Ver. met het reeds genoemd tooneelspelvan Sardoll,DanldRochat,waarindeheer Louis Bouwmeester,
mede evenals in Gier- Wall!f met zijne zuster optrad. Beiden slaagden er in,

.1) Zie artikelen in Amsterdammer (Dagblad) van 22 Nov. (de beer JUBtuB Tau
Maurik)j in de Amsterdammer (Weekblad) vau 22 Nov.; het Rotterd. Nieuwsblad
28 Nov. (de heer de VOS); lJe Portefeuille van 21 Nov. maarvooral het Vaderland
van 26 NOV. met hoogstbelangwekkende opmerkingen van den heer A. C. Loffelt.
~) Zie ook 't Verslag der Ver. 't Nederl. Tooneel over AQ. '1>4-'85.
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ook met behulp van de andere medespelers. dat stnk met zijne theologisch
wijsgeerige etrekking voor ons Holla,ndsch publiek in hooge mate aantrekkelijk te maken. Maar S a r d 0 u zou haar in deze drie maanden - bebalve
door zijn Fernnnde, betwelk terecht berhaald werd om bet keurig speI van
Mevr. d e V r i e s in de titelrol - nog aan een ander groot succes helpen.
De Familie Belluit()n, met welk stnk de Ver. in het seizoen '76 - '77 het eerst
Tasten voet kreeg in de Residentie, en waarvan indertijd de bezetting zeldzaam gelnkkig waR, I) wist opnieuw bet Haagscbe, en, ditmaal ook, het
Amsterdamsche publiek naar den Sebouwburg te lokken. Zeker droeg
ook th"ns de gelukkige vertolking daartoe zeer veel bii. Was het een
genot Mevr d e V l' i e s zoo fiin en keurig de 1'01 \'"n Gloti/de te zien
vertolken,men vond ook in het speI v"n de dames SI uyters, van Biene
We I man en L er je, en in dat der heeren :'vI 0 r in, S p 0 0 1', d e
B 0 e r, Clou S, S c h u I z e, S c h w "b en :'vI e y na die l' zeer veel
schoons te genieten De heer Clou s immers bcwees in dit stuk, als
in Fe rn ande , o)lnienw dat hij aanwint in ha.cht en losheid; de heeren
·d e TI 0 e r. Sc h u I z e en Me y 11 a die r typeerden allprgelukkigst; mej.
Welman bad weer eens gelegenheid te toonen, dat zij ook nog andere
dan diensthodenrollen weet te vervullen; ter'Wijl e'ndelijk de jengdige
Mal' i e S p 0 0 r "Is Fanfan door h,~ar lief gezichtje en intelligent speI
aller harten won. Als geheel droeg deze opvoering bovelldien dat
cacbet van bescbaving en vlugbeid, welke de vertooningen der Fmnsche
salonstukken bij dit gf'zelschap pleegt te kenmerken - als aLen op
dreef zijn eil de voorbereiding deugde1iik waB.
En bet Dnitscb~ en het oonpronkelijke repertoire? Het eerste werd,
in de hoofdstad althans, alleen vertegenwoordigd door die Gro .... e Glocke
van 0 s c ar BI um eilt haI, een schrijver '1'01 gee~t eil verlluft met
blijkbare tooneelkennis en tevens md een letterknndig ge'veten.
BI u m e n t haI berinnel't zeer aan Fransche schrijvers, en - tenzij de
dagteekening van beide werken mij logenstraffe, - waag ik de verollderstelling dat hij Le monde ou 1'010 ••'ennuie met groote aandacht gelezen

1) Ter vergelijking beide rolverdeelingen nRnst elkallder.
1876

Champrose
Hr.
Bcnoiton
Formichel
Didier
Prudent
Theodule
Mej.
Stephen
Hr.
Fanfan
,Tongej.
Clotilde
Mevr.
Martha
n
,Teanne
Mej.
Camille
n
Adoiphine Mevr.
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Hr. Morin
Morin
Spoor
Albregt
J. de Boer
K. Vos
Moor
Clous
Bigot
Schulze
Verwoert
;)Ieynadier
Ising
Schwab
" Marie Spoor
Sophie Spoor J ongej.
Men. S, de Vries
Kleine
Mej. S. van Biene
Ellenberger.
Marie Lorje
Ed. Kapper
Welman
A. Fuchs
n
Meve. Sluyters
Albregt
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Maar noch dit, noch de in het oog- Ioopende zwakheid van het
Iaa,tste bedrijf, belette ((at men deze proeve van een fIjner Duitsch bJijspel
flaurne zag; cn het gemis van v. S eh ö nt h an C.8. niet sterk gevoelde·
lIen 28sten N ovem ber had de eerste voorstelling }lJaats van ,·]lren zegf'
het. nieuwe blijspel van den hec1 J n B t 1I S va n Man I' i k Jnr.
Ik heb na die 1e vertooning gesproken van een zeer gemengde n
iVllruk, dien dit nieuwe stuk van den schrijver van Fijne Beschuiten
op m\i gemil,a,kt had. ') Sellcrt werd ik in staat geoteld het te lezen en
na,tllurlijk het op nicuw te zien, tnrwtit het zeH in den lande werd
rouugevoerd en nJom toejlliching vond bij hel pllbliek. Maar ook werd
h"t van vcr"chillende zijden getoetst en gewogf'n, en hier en da,ar, - door
een enkelen he,chollwer - zelfs gehe el f'n al te licht bevonden. Er
werden bezwaren gel)pperd tegen den opzet, vragen gest'lld 3,angaand e
,I,; ontwikkeli1)fl, gohreken ontclekt in den bouw en sterke aanmerkingen
gemaakt 0]1 de ontknl)oping. Overwpegt men al dit voor on tegen, on
toetst Illcn het werk zelf opniell\\', dan blijft ook ten slotte de indruk
gem:.ngd. Ved van dc in gebrachte bedcnkingen zjin zehr niet weg
te c!Jfcl'cn, cn van een volkmncn geshagd geheeI zal men moeielijk kunnen
sp:'eken. Wat clui,lcliik bliikt, het is dat de 8chrijvcr getracht heeft
het moeilijke vraagstuk: een b1iispel te scheppen dnt ~en grondgedachte
in het licht stelt, op te lossen 7.oncler, als voor Fiine ß~schuiten, zijn toevlucht te nemen tot Dllitsche voorbeelden, gelijk als die van von Mo s eren
I' Ar r 0 n g c. Er is een zucht tot vermiiding van het kluchtige merkbaar,
een poging 0111 een fijner blijspel in bet leven te roepen naar Franschen
trant. Dit blijkt o. ft. uit het soir6e-tooneel in het 3e beclrjif, uit de
schets van den misonneur, Mr, Kern, uit het gehrnik maken van kleine
hulpmidde1en, zooah \'an het briefje, hetwelk n zijne lotgevallen die der
personen medesleept. De groote vraag rijst, of deze poging al dan niet
geslaagcl mag heeten. En mij dunkt dat daar noch een absoluutj", noch
een ahsolnnt neen kau \\'orden uitgesproken, Tegen het eerste pleiten de
teekeuing vn,n enkele personen, die onduidclijk. vaag of al te sterk aangezet blijken: ik wijs op van Doorn en echtgenoot,op de dames Gulthof
en Plompcl'; voorts op de ongelijkheid in d,'n dialoog die, soms geestig, maar
hIer banaaJ, ginds al te sterk gepeperd is. Maar daar tegenover vinden wij
eene hoogst aantrekkelijke figuur als Auguste R,lymond, wier echt natuurlijke eenvoud en opreohtheid sterk afstekell tegen cle laagheid en het gehuichel vall hare omgeving, zoodat de toonee'en, waarin zij optreedt, ware
lichtpunten worden. En naast deze staat cle schildering van de soiree
musicale champi:tre ten huize der Gulthofs, die, ofsl:hoon een hors d'oeuvre,
indruk maakt omdat zij in den grond waar is, en het dilletantisme aan
de kaak stelt, hetwelk üp onze soirees triumfen viert - dank zij der ijdelheid der optredenden en der mama's, dank zij der conventioneele, zoogenaamd hoffelUke, onoprechtheid der toehoorders. Die geheeIe soiree is
een Vanity Fair, waar de een, dr. Bilius, te koop loopt met zijn quasi-
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geleerdheid, van Speuren klap loopt op de uitspraken van een autoriteit.
en mevrouw Gul thof: pronkt met hare doehters en haar gasten den beroemden dichter, en den vermaarden eritieus. En al is het waar, dat dit
tafel'eel onderdoet voor een gelijksoorti~ in de Groote Klok, en niet haIen
kan bij het bekende uit Le monde ou fon s'ennuie; men vergete niet dat
de heer va n Mau I' i k zieh daar bij begaf op een vroeger nooit door hem
betreden gebied. In hoeverre dit een ge weid plegen WilS aan zijn natuurlijk
talent. hetwelk tot nu in de schildering van breedere komiek zijn grootste
triumfen behaalde, zal alleen de toekollls t kunnen beslissen. In elk
geval hebben wij den schrijver alreeds te danken voor ziin onvermoeid
voorwaartsstreven en hem er voor erkentelijk te zijn. dat hij ons publiek
wederom eens in staat stelde van zijn groote ingenom enheid te doen blijken
met een oorspronkelijk Hollandsch stnk. Er moge in het sneces van
Men zegt bliJken van vooringenomenheid ziin waar te nemen voor den
algemeen geliefden schrijver, wie, die zieh over zulk een verschijnsel
beklagen zal? - J UJst daal'in ligt eene aanmoediging voor onze oorspro nkelijke antenrs, en eene aansporing Voor de direeties om onze nationale
tooneelletterkunde de behulpzame hand te reiken. BehoudenB uitzondering-en toont on~ pnbliek zieh gaarne bereiJ, terwille van echt N ederlandsehe
stukken en sehrijvers, icts, zelfs veel, door de vingers te zien.
Kleiner van omvang en bescheidener in aansp1'aken, was het andere
oorspronkelijke werk doo1' de Ver opgevoerd , nl. ValseIte Veeren, eene
klueht in 2 bedrijven door den heer G J. v. d. H 0 e ve. Diezelfde sehrijver
had in 1883 bij den beer v. Lier een stukje in gelijk genre doen vel'toonen,
en met deze kluebt »Een maaltijd met hindernissen" eveneens succcs
behaald. Steeds in gezelschap van Martha een van 0 h n e t 's vroegste
stukken, werd het door de Ver., te Alllsterdalll in het zomertheater en
daarna in den Haag, meer dan tien keeren voo!' het voetlieht gebracht. Van
groote oorspronkelijkheid evenwel getuigde het noch in onderwerp, noch in
de behandeJing, daar een gebruikelijke vel'warl'ing Cl' het hoofdmoment van
uitmaakt. Een oude jichtige Papa beeft, evenals zijn zoon, een oogje laten
vallen op het mooie nichtje, dat met haar III oetier bij den ouden heer
inwoont. Beiden, vader en zoon, maken €en afspraak met hetjonge meisje,
hetwelk hen 's avonds in het prieel zal wachten. Wanneer de heeren evenwel versehijnen, vinden zij inplaats van de dochter, de llloeder, die voor
haar persoon niet ongeneigd is den ouden weduwnaar als plaatsvervanger aan te nemen voor haar overleden eehtgenoot. Men hegrijpt,
hoe de zaken geschikt worden en dat in het eind jong bij jong en oud bij
oud zieh voegt, als in "Pa,tienten" van J 0 ha n G rarn waar een geltjksoortig
tooneel wordt aangetroften. Maar ook, dat het 9ueces van het stukje beslist
was. toen de dames S t 0 e t z en L 0 l' j Ei en de heeren Mol' in, I s i n g
en Sc h u I z e de vertolking op zieh namen. Alleen de bizondere wijze
reeds, waarop de laatste telkens weer "Pa" riep, deed het pllbliek
sehateren van lachen. En een klucht, waarbij men dit kan doen, beantwoordt aan het doe!.
Over ,,1l1artha" van 0 h n e t behoef ik niet veel te zeggen. 't Wat!
de vraag of het verstandig was, dezen vrij zwakken eel'Bteling van den
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Bchrijver van Le Mai/re de Forges ten tooneele te brengen, nadat dit
stuk zijn naam alhier geyestigd had. Niet iedereen wist, dat het VlLn
zooveel vroeger dagteekende en dus zwakker macht wezen. En als niet
de dames d e V r i e B, S t 0 e t z, R ö s s i n g en r.. 0 r j e met de heerfln
M 0 r in, S c h u 1 z e, v a n Dom m eie n en M e y n a die r er zooveel
zorg aan hadden besteed, 't zon zeker niet zoo wel ontvangen zijn als
het tlit nog werd.

SCHOUWßURGEN-VAN LIER.
Het Hollandsch gezelschap van den heer Van Lier is wel het talrijkst
hetwelk er ten onzent uestaat. Het telt niet minder dan 11 dames en
22 heeren, ongerekend diegenen. welke nog als utilites voorkomen.
Toen Mev r. Fr e n k e I-B 0 n w me e s t e r het verliet en daa,rdoor
een der beste krachten het ontviel, zoeht en vond de heer v. L i e r
eene plaatsvervangster voor haar in me j. Je a n n e d e G r 00 t, Jie
in den lrtatsten tijd, vooral door haar optreden als Denise, wederom
veler aandacht op zich gevestigd had. En zoo deze al nog niet in ~taat
mocht blijken de groote dramatische rollen over te nemen, de heer
v. Li e r rekende, en niet te vergcefs, op mevr. EIl e n be r ger. Meer
volk omen slaagde hij er in den heer Va n Ku y k, die met zijne echtgenoot naar Antwerpen wag vertrokken, te vervangen door den heer
M. 0 0 r, wiens verbintenis aan den Parksehouwbnrg door het faillissement oer Directie vanzelf verbroken was; terwijl mej. E v. Kap per
die in den laatsten tiid deel had uitgemaakt van het gE'zelschap van
het Alham bra te Brussel, directie H end r i c x, de tJlaats kwam innemen van mevr. v. Ku y k. En ten laatste slaagde de heer v. Li e r
er in, zijn jongedames-personeel eene niet overbodige versterking te
geven in mej. R 0 0 s, de veelbelovende leerling der Tooneelschool,
wier engagement bij deheeren Bam berg en Charlier haaroetening
en tooneelrontine geschonken had.
Werd ik geroe])en de emplooien van al die dames en heeren nauwkeurig te omschrijven, ik zou vrij verlegen zitten, vooral dewijl die
emplooien door de wijze van exploitatie van den heer v. Li e r nog al
eens door en in elkander loopen. Gaan wij dit systeem na, dan zouden
we kunnen zeggen, dat de heer v. Li e r dit omvangrijk personeel verdeelt
in drie afdeelingen, die elk een paar kunstenaars van naam aan het
hoofd hebben en voor het overige uit meer of minder verdienstelijke
leden van den 2den en natuurlük ook 4den rang bestaan.
Allereeriit dan hebben wij die, welke ik S.o\.LON-Al'DEELING zou kunnen
noemen, daar zij voor de vertolking van het fijnere moderne tooneelspeI bestemd is. Vooraan vin den wij er de twee pas genoemden, den
heer Moor en Mej. d e G r 00 t, in het midden den heer 11 al her b e
(jeune amoureux) met de dames G rad eren R 0 0 S; naast deze
voor de karakterrollen de heeren V 0 S, v, Be e m, Is. v. Li e l' eu
An d r e, Mevr. v. R 0 S s u m en soma Mevr. E 11 e n b erg e r, Deze
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la,atste staat met de heeren V e 1 t man en Pot h a r R t eigenlijk aan
bet hoofd van de atdeelillg MELODBAMA, als wier gebied in hoofdzaak
de schonwburg-Plantage te beschouwen iso En tusschen beide in, de
afdeeling voor bet llLIJ- EN KLUCHTSPEL met Mevronw Alb re g t-,
Eng e I m a, n en den beer ß i g 0 t, bijgestaan door de dames H u ij zer sR 08 e n v el t, va n Bi e n e en K i e bIen de heeren He s seI i n k,
La, g e m a 11, E Y1 der s en J n r gen s enz.
Het spreekt vftn zelve, dat deze afdeelingen van tijd tot tiid leentje
bunr speien en de een de ander van hfue leden afstftat. Vooral de
Iftatstgenoemde komt de tweede te bulp, wanneer deze behoefte IlCeft
aan personen voor komische rollen, gelijk voor Ne!l.'! bet bekende fabrikaftt van Mevr. Birch-Pfeiffer. En ,,"aareen~tukmetvollekrachten
veel praal moet worden gemonteerd, gelijk dit lllet Tlu!udora het geval
was, daar wprpt m .. n de scbeidsmuren om ver en trekken de drie regimenten ge7.ameolijk ten strijde.
aJ DE SALUl\-.\FDFELING.
01u. oftar ik ver t r,'11w, het exploitatiesysteem va,n den beer v. Li e r
mijllen lezers duidelijk zn'! zijn geworden, moet ik cen blik werpen op
do alJus \·erkregen uitkomsten.
Gemakkelijk te beoordeelen ziin deze intussehell niet, omda,t de werkzaamhetlen van dit gezelschap zieb niet concentreeren binnen een omtrek,
de houfdstad, en m 'I de gegen;",; ontbreken ter beoordeeling van hetgeen het daa,rbuiten tot stand bracht. Z'lO trad, om het duidelijkste voorbeeld te nemen, de SALON-AFD\<:ELING in dit trimester slecbts enkele
lllalen in de boofdstad op I): en reisde zij verder lloo [. bet gunsehe land,
zeker met verschilJende stukkcn, wier nalllen evenwel zelfs niet tot mij
doordrongen. Bepa,al ik roij tot Alllsterd,lm. dan vind ik als voornaaroste
uitvoeringen die van D/nise, van Vriel/den non Ons, on van Th"0 rJora ,
waarvan alleen de middelste geheel met eigen krachten tot stand kwam.
Imm,'rs blijkt uit de rol verdeeling, welke ik hier,LChter opnam "), dat zoo
voor bet eerste als het laatste stnk Mevr. E II e n be l' ger eo de h1'.
V e I t man hun steun verleenden. Zoo kan ik dus, ter kenschetsing
van betgeeo deze Atdeeling tot staud kan brengen, niet beter doen dan
even stil te staan bij de verto :ning van Vrienden van On8, cen stuk
hetwelk bovendien het voordeel van algemeene bekendbeid heeft.
Beschouwt men iedere 1'01 in het bizonder, dan kon, behoudens weinige
uitzonderinge1, aan de vertooners de lof worden gpschonken, dat zij
de karakteristiek der personen duidelijk deden uitkomen, en ons deden
medeleven met de handeling. DH-n mocht men deo heer Moor roemen
I) En dit tengevolge van de Dnitsche gastvoorstellingen door Lud w i g Bar nay
en Mevr. E l1 m e n r eie h. Dat ik deze voorstcllingen, hoe belangrjjk cn belangwekkend ook, hier onbesproken laat, en waarom dat gebeurt, behoeft zeker voor ge eil
lezer te worden in het licht gesteId.
2) BIJLAGE 1. Bjjlage H, bevattendc het overzicht van de voornaamste rollen
door ieder aeteur en actrice in het afgeloopell trimester vervuld altbans voor
zooverre mjj de gegevens daartoe ten dil,nste stonden, moest wegens plaatsgebrek
tot het volgende nummer bljjven liggen.
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om zijn lJesehaafd en geestig spei als dr. Tlwlo<an, schoon er aanmerkingen bleven op zijn wel wat overdreven mimiek; dan kon men in
M,"j. d e G l' 00 tals Cicile opnieuw baar aangeboren gratie bewonderen en
haar toejuichen om menig goed gelukt tooneel, al is zij dan ook - gelijk ik
het elders scbreef - nog niet los genoeg van zieh zelve; terwiJl men
in den heer Mal b erb e opnieuw een zeer verdienstelijken jeune amoureux kon zien, wien evellwel eveneens nog wat meer losbeid niet scb,:tden
zou, en die Zijll orgaan nog te be3chaven heeft. En de beeren v. Be e m
(als J1fun!cut) A 11 d. r e (als Vlgneu 1:') en Is. va n Li e r (a!s A bdallah)
gaven met \levr. v R 0 S S u m (als Mevr. Viglleux) ons de Yrienden te
zien. zooals S:l r d 0 u ze teekende, elkancler ge1iikende in zelfzuebt,
in de opvatting, dat zij om het aanuemen va·n Caussadc's vriendendiensten
recht hadden op di"ns erkentelijkheid; maar toch v''l'scheiden in hunne
~chai.~eeringen. En Mej. R 0 0 s en de heer R II Y s maakten v'tn hnnne
rolletjes als Ben/amine en Ra(ael wa.t er vau te maken was, terwijl de
heer K. V 0 s zijn best dced om ons als Callssade te doen vergeten, dat
zijn tijd voor het ve1"Vnllen van zulk een rol clgenliik voorbij is Een
g"heel derhalve hoogst verdienstelijk in zijlle ouderdeelen, hetwelk
evenwel slechts tlit gebrek bad, dat bet in sommige partijen dit fijnere
cachet miste, waaraan wij nu eenmaal in de laatste jaren ehlers gelukkig gewend raakten.
Ik kom tot
b) DE BI,I·J- EN KLUCfITSPEL

\FDE~LI"G

tot haar, die ons o. a. Janus 71l1p, de Lij(rente, Prettige Schoonouders en
Dh'k Govert Klaas:oon te zien gaf, maar wier repertoire aan degelijke
friscbbeid en vernieuwing te wenseben overliet. Welke krachten deze
in Meu. Albregt-Engelman en den heer Bigot bezit, hehoef ik
VOOI' geen mijner' lezers in bet licht te stellen. Hun groote verdiensten
als nauwgezette kunstemtars zijn genoegzaam bekend. In welkll rol
men hen zien moge, steeds is men zeker, dat zij er alles uit zullen
halen wat er in ligt; en met onverdeeld genoegen aanschouwt men
Tooral hun vertolking van de twee hoofdperwnen in van Mau r i k ' s
blijspel, Janus Tulp en Tante Betje. De rol van den aansprekerparvenu is in mijn oog een der dankbaarste van den hr. Bi g ot, terwijl Mevr. Albregt missebien als Mrs. Inniwin in Nelly nog grooter
~ucceB
verwerft.
Als "an Lellterom en l11ietekee in het gerekte
kluchtspel: PTett(qe Schoonu!ldLTS blijft dit paar, naar mijn smaak, door
te veel jacht op effed, beneden hun talent.
Wil men DU ook van de werkzaambeid van deze Afdeeling als geheel
een enkel voorbeeld, dan hoop ik aan dien wensch te voldoen, door
wat langer stil te staan bij een der hoofdgebel1l'tenissen in dit trimester: de eerste, de eenige, opvoering van bet blijspel, DiTk GOI,!!)"tKl(tas:::oon van MI'. P. C. Brooshooft, Bchrijver van Zijn mei.•Je
komt !lit en van J,ina Blond.
Misschien, dat bij het hooren van dit voornemen een deel mijner
lezers de wenkbrauwen fronst, en zich afvraagt of het niet kiescber

92

HET TOONEEL.

w~re jegens den schrbver, zijn product te laten rusten in de vergetelheld, waartoe hij het zelf zoo spoedig gedoemd heeft. Doch laat ik, ten
antwoord daarop, mogen zeggen dat VOJr den kroniekschrijver als voor
den critiClls in zeker opzicht eene mislukking gelijke beteekenis heeft
als een sllcces; en miju overzicht terecht onvolledig ZOll heeten, indien
ik niet tevellS constateerde, dat de heer B r 0 0 s h 00 f t zich opnieuw
bereid toonde onze tooneelletteren te baten met zijn pen, maar de uitslag niet bea,ntwoordde aan zijner en anderer verwachtingen; indien ik
niet trachtte aan te toonen, waaraan die mislnkking te wiit~n was.
De heer B r 00 S h 0 0 f t had zijn onderwerp ontleend aan de letterkundige
wereId ten onzent. Aanleiding tot het sehrijven van zijn blijspel waren
de feestvieringen, in het laatste decennium gehonden ter eere van de
nagedachtenis onzer groote dichters. In zijne hoedanigheid van satiricns zag hij in die open bare herdenking van, bij het algemeen publiek
(hehl,as!) weinig bekende mannen een groot gedeelte aanstellerij. 't
Publiek , zoo begreep hij de zaak, had aan al die feestelijkheden weinig
anders dan het voorrecht er toe te mogen bijdragen; de heeren daarentegen dineerden, en vereerden zichzelve in hunne vereering vOOt" den
onden dichter.
't V ..lt in het oog, dat deze laatste beschollwing yooral, hoog,t gevaarlijk was, voor den blijspeldichter n1. die geenszills tot regel mag
stellen wat blijkhaar uitzondering is, of tot hoofdmotief verhefi"en, Wi1.t
eerst in de derde of vierde plaats komt. Immers, wat er ook in dll
inrichting dier herinneringsteesten mogen te laken zijn - men leze
slechts de betreffende nummers van de Lantaarn over de Ereeroo-feesten niemand die er aan denkt kan onze letterkundigen, die ze tot stand
brachten, van louter jacht op persoonltike eer te beschuldigen en hun
iidelheid als de eenige springveer hunner handelingen te bescaonwen. Toen
de heer B r 0 0 s ho 0 ft derhalve op deze al het licht deed vallen, werd hij
zelt' oorzaak, dat zij.n sehets alreeds in dit opzicht tot charge werd.
Welnu, al wat hij er bijvoegde, strekte om zfjn voorstelling van
zulke feestelijkheden tot een geheel onherkenbaar beeld te maken van
de werkelijkheid. Zoo blijkt, om maar iets te noemen, gehe el de roem
Vlm den te vieren. onbekenden dichter te bermten cp de vervaardiging van een gedicht: "De Strijt der Harders en der Harderinnen,"
en deze roem vernietigd door de ontdekking, dat dit gedicht niet dan
eene vertaling is van een Latiinsch origineel; terwijl nog niemand
er zn de werkeliJkheid aan dacht, zulk een man van den 3d,u rang te eeren door
eene feestvieriug. Maar men ZOll er toe kunnen komen, niet waar? en
dan was toch dit niet onaardig uitgedacht? Ik gebruik die vraag "als een
vingerwijzing voor den schrijver en voor mijzelt, want zij wijst den weg
aan, dien hij had moeten inslaan, om een werkelijk geestige satire te
leveren. Zie hier, zoo had hij moeten zeggon, eene consequentie va,n
uwe zucht tot viering van llwe oude schrijvers, die ons volk ter nauwernood kent: Men zal er toe komen een gelijke eer te laten wedervaren
aan schriivers van den 4den rang, zoodra slechts, bij de toenemende aaudacht o0k dan deze lieden door de letterkundigen geschonken, de een
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of andere nasnufi'elaar eelle uitvoerige studie over bern gescbreven zal
bebben, en nu ook voor .zijn dicbter de algemeene belangstelling wiI
opwekken. Maar indien de beer' B. ons dit ~bad willen toonen, dan
bad bij niet een fictip,ven dicbter, maar een werkelijken moeten uitkiezen uit onze tallooze dii minores der 17e Eeuw, dan had de aanlegger V3.n het feest geen boogleeraar en d.e plaats der bandeling geen
Universiteitsstad moeten wezen. Breng geheel de bandeling over naar
eene kleine stad, laat daar een kleine grootbeid dit feestplan voor zfin
dichter, die tevens een iuboorling van die stad moest zijn, opperen; een
tweede kleine grootbeid vol .naijver dit plan tegenwerken, deze de feestviering midden onderbreken door het mededeelen zijner ontdekking, dat
de geroemde dicbter niet dan een vertaler zou zijn -- en betgeen tbans,
nu het door een hoogleeraar in een groote staJ gescbiedt een onmogelijkheld is, zal een in baar gebeel fantastiscbe scberts worden. Nu
stonden personen en toestanden alle met een been op den bodem der
werkelijkbeid, en terwijl het ander bing boven den afgrond der onwaarbeid. Geen wonder dat alles er scbeef uitzag, en men. na om de pot8ierlijkbeid der vertooning in bet begin gelacben te bebben. zicb afvroeg
of scbrijver en vertooners bezig waren een loopje met ons te nemen.
Er kwam bij, dat men in een tooneelstuk tocb ook e;:)n fabel, een
bandeling verlangt. voor welks afloop wij belangstellillg gevoelen. En,
betzij men aan de gescbiedenis van de feestviering en bet lot van bet
gevonden Latiinsche boekje zijn aandacbt scbonk, betzij men zich het
jonge paar, de dochter des hODgleeraars en diens ongeletterden, dus (?)
verworpen neef. en dier liefdeshistorie interesseeren wou, deze twee bandelingen waren noch op zich zelf, noch te zamen in staat ons 4 akten lang te
boeien. 'N at kon het ons veel sehelen, of die kwast van een Prof. Oudewijn
al di!n niet door bet bekend worden van het Latijnsche origineel ziJn gebeeIe
feest in duigen zou zien vallen? En hoeveeoi belang konden wij stellen
in de lotgevallen van bet jonge paar, betwelk zieh in niets on derseheidde van bonderden in romans, tooneelstukken en bet leven?
De zaak is, dat de sebrijver nocb in den omvang van ",ijn stuk. noch
in de teekening zijner personen maat heett weten te houden. De professor gedroeg zieh bier en daar als een clown en meestal als een gek,
zonder een grein verstand. (Stel u voor dat ook zijn oude huisboudsterhij is weduwnaar - in het middagunr, des noods met baar emmer
aardappelen, in de huiskamer moet komen zitten, om uit Vondet te
haoren voorlezen 1) En de mededinger van den Hoogleeraar, dr. W onder.
ontzag zich niet den feestredenaar midden in de rede te vallen1 terwijl
zijn hysterische vrouw den neef van dezen, den minnaar van Hageroos,
met haar aanbidding vervolgde 1
Mij dnnkt, het is na deze uiteenzetting duidelijk genoeg, wat Dirck
Govert Klaaszoon, aanvankelijk met welwillendheid, ja sympathie zeife
begroet, in den loop van den avond beide moest doen verliezen: dubbel,
waar het speI a1 dat schrille niet verzachtte, maar eer versterkte; en
enkele der vertooners het ons onmoge1ijk maakten te gelooven, dat wij
met menscben te doen hadden, die zich in de wereId weten te bewegen.
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Mevr. H n ij zer s- R 0 sen v eId t bijv. was als Mevr. IVonder onmogelijk in eenigen fatsoenlijken kring thuis te brengen, en noch de heer
Lag e man noch de heer v. E ij s den konden, de een als officier va.n
gezondheid, de ander als student, den indrnk geven dat we >heeren"
voor ons zagen. In dit opzicht tronwens is deze bJij- en klnchtspelaldeeling niet rijk gezegend; zij heeft groote behoefte aan acteurs voor
beschaafde jonge mannenrullen, als hoedanig noch deze genoemde heeren
noch ,le heer de Kenkelaere (de Jonkheer in Janus 7ulp) noch
de heer J n r gen s (in Prett(qe Srhoonouders) zieh genoegzaam weten
voor te doen. !\fen begrijpt dat ik daarmede niets af te dmgen hehben
op het vele verdienstelijke, door den laatste als 2den komiek, vaak geschonken. Zijn Barend (in Janus Tulp was bepaald zeer gelnkkig.
Maar ik mag nog geen afscheid nemen van des heeren B l' 0 0 s h 0 0 ft'.
arbeid, zonder er op te wijzen, hoeveel geest hij aan deze satire had
ten koste gelegd, en met welke jnistheid hii hier en ginds zijn, soms
wel wat rnwe, steken toebracht op hen die de sprenk: van een groot
man is niets gering, schromelijk overdrijven: op de haarkloverijeren der
letterknndige snntfelaars en critici; op velel' blinde vereering voor onze
ouden, die al hunne verzen en werken tot ds beste verklaart enz. Er
was tinteling van vernuft genoeg in, genoeg om ons te verzekeren, dat
de beer B r 0 0 s h 0 0 ft een schittel'ende revanche zal en kan nemen. Hi,i
is elat verplicht aan den schrijver van "ZiJn meisje kamt 1I1t" aan de verwachtingen. welke hU als zoodanig beeft opgewekt.
Op 1 Deo. bad de feestvoorstelling plaats tel' eel'e van het 25-jarig
jubilie van den heer C P. F. Bi g 0 t, bij welke geJegenbeid werd ge~peeld Prettige Schoonollrle1"s, en de jubilaris vele blijken van sympathie
ontving. Ook te 's-Gravenhage. waar hij 7.es jal'en alLn den sehollwburg
verbonden wa8, viercle hij met hezeltde stuk, den Zondag daarop, dit feest. I)
DE :lIELO·DRA)[ATISCHE AFDEELING.

Wie eenigszins vertronwd is met het oud-repertoire, ziet bij het we1'pen van een blik op ele achtersta::tnde lijst van stukken, tijdens dit trimester in den 2den schouwburg van den heer v. Lier gespeeld, aanstonds.
dat daar nog altijd het genre der zgn. draken wordt in eere gehouden,
Op zieh zelf nu ligt i'l dit versehijnsel nog geen grond om ons te ergeren, of
een weeklacht te wettigcn o\'"e1' kun9tverval. Er zijn onder die stukk:eu
versehillende, waartegen dool' den modernen ontwikkelden toesehouwer
feitelijk niets anders kan worden in gebracht , dan dat hun nevelaehtige,
eonventioneele karakteristiek; hun handeling, waarin de Voorzienigheid
zelve sehijnt tmsehen beiden te treden, om de deugd te beloonen en de
ondeugd te straffen, hem niet langer voldoen of boeien kunnen. Hij kan
niet meer meeleven met die engelaehtige helden voor wie geen zelf1)

Een bcknoptc levensschets van dezen

X (I. :1;3, van 28 ~ ovemher.
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opofiering te groot is, maar in die voor niets terugde:nzende verraders
slechts abstracties van het boosaardige zien. Het steeds wederkeerend
contrast tusschen den braven man des volks en den schurkachtigen ed~le
doet hem glimlachen om de na'iviteit van zulk een socialisme, gelijk
hij glimlacht om de voorstelling van Tollens, bij wien rijkdom steeds
met sleehtheid en ongeillk vereenzel vigd wordt. Het opgehflven mes van
den moordenaar doet hem niet meer huiveren en geheimzinnige duisternis
jaagt hem geen rilling door het lijf. Hij heeft andere idealen leeren kennen en waardeeren in de kunst; hij verlangt meer realitelt, meer verscheiden, en clieper kamkterteekening. Het is niet voor de toestanden
dat hij rich interesseert, maar in den mensch dat hij belang stelt. En
zoo raakt die oude kunst al meer en meer op den achtergrond en in
het vergeetboek. Het sprekende bewijs er voor is wel dit, dat, behoudens enkele uitzonderingen, maar die gelden jllist de echte draken, deze
stukken nog sleehts een weinig talrijk publiek tot zieh lokken.
Iets anders wonlt dit natllurlijk, zoodm cen modern sl'hrijver, die
gromlig bekend is met hetgeen een hedendaagsch puhliek verlangt en die
de niellwere mechaniek volkomen verstaat, zieh aan den arbeid zet om
naar de voorschriften dezer laatste een nieuwerwetsch melodrama te
schrijven, zoodra hij llaarbij tevens alle effeetmiddelen uitput, en de
sterkste tegenstellingen niet spaart. Men begrijpt dat ik over S ar d 0 u
en over zijn Theodora spreek, welk stllk door den heer v. Ller met groote
praal werd ten tooneele gebracht en waarin Mr. Ellen berger gelegenheid had, zich opnieuw een hoogst talentvolle en tec'hnisch geoefende
kunstenares te toonen. Dit stak werd, zooals ik zei, door het geheele ge
zelschap gegeven, daar Sardou een groot getal bijpet'sonen gebrUlkt.
Van de heeren hadLlen Ve I t ma n en Moor de hoofUrollen in handen
en onderscheidden zieh mede de heeren Potharst en Blaaser. Het
geheel maakt thans op mij den indruk van een fanfaremarsch of slotmanoeuvre bij Carre, met medewerking van het gansehe gezehchap dames en heeren. 't TB dns ook voor dit overzicht van de Schouwburgen
van Lier een uitmnntend slot.

SALON DES V ARIETltS.
Directie: BAMßERG en CHARLIER.
Wat ik in den aanvang schreef over het gezelschap van den heer
v. Lier, geldt mede vandatderheeren Bamberg en Charlier. Ook de
werkzaamheid van dit gezelschap ligt voor een goed deel buiten de hoofdstad,
en aldus buiten den kring mijner waarneming. Wat het hier beteekent i~
intllsBchen gemakkelijk aan te wijzen, en blijkt ook uit het hierachter vermeId repertoire gedurende de aatste drie maanden. Daarop
prijkt het woord btij- of klnchtspel schier zonder nitzondering; het
ooneelspel als het drama beschouwt de directie - gelukkig- als
buiten haar kader gelegen. Maar ook bespeurt men gemakkelijk, dat
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het 't Duit.•rhe blij- en lduchtspel iso hetwelk hier tiert, en dat von
Mo se r en l'A r r 0 n geer \Velkome gasten zijn. Is voor den geregelden
schouwburgbezoeker het reptntoire juist niet geheel nieuw, dit doet aan
den loop der toeschouwers weinig af. Hoofdvereischten ziin hier bovenal,
dat men zich voor 60 cts. entree vermake en de goedlachsheid kitteling vinde.
Gaat men nu na wat dit gezelschap presteert, dan mag men twee
zaken niet uit het oog verliezen, 1" dat men voor zijn lagen toegangsprijs geen al te groote eischen stellen mag. en 2" dat de beperkte
rnimte van tooneel en zaal de vrijheid van beweging der speIers zeer
belemmert en het eiTect sterk vermindert. En wanneer men deze twee
verzaehtende omstandigherlen in aanmerking neemt, dan kan men hoogstens
deze algemeene klrwhten tüten, dat de uitspraak en manieren van onderscheidene vertolkers juist niet geheel in overeenstemming zijn met die,
welke in den stand der door hen voorgeste1de "dames" en »heeren"
passen; en dat een enkel maal de keuze van stuk ben eden de waardigheid was ook van dit gezelschap.
Want inc1erdaad zijn er onder die 9 dames- en 11 heeren-Ieden (utilites
buiten gesloten) ollderscheidenen, die hunne plaatsen met eere vervullen.
Een groote aanwinst kregen ele heeren directeltren in den heer Ch. d e
la M a r, die mL de ontbineling van het gezelschap Parkschonwburg
met zijne echtgenoot naar hen overkwam, en de karakterrollen als o. a.
dr. Klau .• en Binkerstock (ln den Gemeenteraad) bij hen speelt. Voorts
hebben zij in Mevr. Boa s ee n beschau fele aetriee voor ele meres nobles,
in welke rollen MeV"!". Tor m ij n haar ter 7ijele staat. De zgn .• komieke" rollen zijn natuurlijk in handen van den hr. C h a r I i e r. die
door zijn groote zekerheiel en aplomb steeds het tooneel vult en o. a.
de zeer onderscheidene figuren van Fr i t s va n S t r e k sen (De
Salontiroler) en van Z a u rb ra i (ln dm Gemeenteraad) met veel versatiliteit wist voor te stellen. Van de dames noem ik nog Mevr.
d e B 0 e r-d e R ij k, die, bedrieg ik mij niet, voorheen deel uitmaakte
van het Rotterdamsch gezelschap en die met veel nauwgezetheid en kunst
baekfischrolletjes ~peelde (schoon met -haar individualiteit in strijd), tot
het der direetie nu dezer dagen gel ukte een actriee te engageeren,
Mej. M arg 0 C 0 h e n, om deze rolletjes van Mevr. d e B 0 e r over te
nemen. Deze ionge dame, bij de Amsterdamsche bezoekers van den
Schouwburg Frascati, directie Prot & Co., geen onbekendc, debuteerde
als Ada Binkerstoc, in »In den Gemeenteraadc en deed zieh kennen als
een jonge dame van gunstig en beschaafd voorkomen, die zich gemakkelijk beweegt, blijkbaar begrtipt wat haar te doen staat en dit zonder
moeite kan doen. Naast haar vinden wij de jonge dames SI u i i e rs
en Grad e r, wier gestalte evenwel niet veel buigzaamheid verraadt.
En voor de j ongemannenrollen bezit de Directie in den heer va n den
Heu v e 1 een jonkman van talent, die alleen zekere abruptheid van zegswijze en bewegingen heeft af te leeren, om bij voortdurende studie
Tan zijn toekomst zeker te zijn.
Men ziet het dus; er valt voor 60 ets. bij dit gezelschap inderda.ad
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nog al wat goeds te zien, en eene opvoering als van De Salontirolel' voor·
namelijk kon vcelszins worden geroemd. Vermag de heer deI a
M a r, wien de regie schijnt toevertrouwd, de toetsen van veler spElI te
doen verfijnen, dan is deze Salon des Varietes een goede practische
oefenscllool voor onze jongere acteurs.

VEREENIGDE ROTTERDAMSCHE
TOONEELISTEN.
Ik heb, voor ik verder ga, de verschooning mijner lezers er voor in te roepen, dat ik hen ga verhaIen van gebeurtenissen, die ik zelfslechts van in de
verte heb kunnen volgen, en hen ga rondleiden op een mij zelf slechts
half bekend terrein. Dat ik dit doe, is alleen het gevolg van mijn wensch
een zoo belangrijk deel van onze tooneelgescbiedenis, als in onze 2e
koopstad wordt afgespeeld, niet geheel en al onbesebeven te laten. Doeh
ik maak daarbij zeer zeker geene aanspraak op volledigheid; waar ik
hier alleen naar trachtte ia; nauwkeurigheid.
Welke veraudering in de WÜze van exploitatie van den grooten
Schouwburg sints Mei 1. 1. js gekomen, is mijnen lezera bekend. De
zgn. Rotterdamsche Afd. van dc Kon. Ver. "Het Nederl. Tooneelc is,
ten gevolge van onclerling overleg, weer geheel zelfstandig geworden, en
de contracten, welke de Ver. met de Rotterdamsche artisten had, zijn
overgenomen door eene combinatie van vier artisten, Mevr. B ß e r s man s
en de heeren LeG ras en H asp eIs. Ten einde hun den last van exploitatie te verlichten, werd hun door de Ver. het Neder1. Tooneel een deel
afgestaan van het Koninkl!jk subsidie, benevens de Zondags- en Kermisvoorstellingen in de Residentie.
Wat de oorzaak was voor deze verandering was voor iedereen duidelijk.
Al wat de Vereeniging van hare Rotterd. Afd. had ondervonden was
louter verdriet en geld verlies. De '" inst, elders behaald, werd door het Rotterdamsch te kort ger-geld ingeslokt. Noch de exploitatie van den G:rooten
Schouwburg in den winter, noch die vau het Zomertheater bleek rendeerend. Of het lag aan de mededinging van den kleinen Schouwburg,
of aau onvoldoenden uitgangslust bij de Rotterdammers, of aan de
samemtelling van bet gezelscbap en de keuze van stukken, of wel, ten
leste, aan een vooroordeel van het Rotterd. pub liek tegen een van uit
Amsterdam bestnurd gezelschap, valt moeilijk uit te maken. Misschien
was er van alles wat.
Intussehen, hoe het zij, de vier artisten namen de zeker niet gemakkelijke taak op zicb, het Rotterdamsch publiek naar den schouwb'l!'g
te lokken.
Om te beter te kunnen slagen, waren zij allereerst bedacht op een uitbreiding en versterking van hun gezelschap, vooral in het dames-ledental,
hetwelk het zwakst was en bovendien een belangrijk verlies leed dool'
het vertrek van mej. Je a n ne d e G r 0 0 t In hare plaats engageerde
de directie mevr. d e G raa f - Ver s t r a e t e, terwijl zij mej.
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J u li e t t e R 00 s, die het Salon des Varietcs stond te verlaten, zeer
serieuse aanbiedingen deed. Maar de eerste deed hare onderteekening
alsmede die van haren echtgenoot niet gestand, en olllstandigheden,
die het voor haar wenschelijk maakten in de hoofdstad te blijven, dedQn
de onderhandelingen met mej. R 0 0 8 ter elfder nre afspringen. Beter
slaagde de directie in hare po gingen bij mevr. C 0 e I i n g h - V 0 rder man, die het gezelschap van den heer v. Lier voor het hare verliet,
terwijl de heer v. Zu y I e n, nu zijn eigen directeurschap vervallen was,
de banden met zijne oud-mededirecLeuren weder aanknoopte en door
zijn toetreden hun een belangrijken steun kwam venchaffen. En de
heeren Sm i t h, oud-leerling der Tooneelschool en H. d e V I' i e s bleken
eveneens bereid op de roepstem der directie naar Rotterdam te komen.
nadat zij in het Salon des Val'ietes te Amsterdalll een proeftiid hadde!!
doorgebracht.
Kwam aldus het heerenpersooneel, zoo in oude als jonge garde en wat
ge tal en wat hoedanigheid betreft, schier de volkomenheid nabij, een
belangrijke afbrellk werd daaraan gedaan door het vertrek van den heer
.J an C. d e 'V 0 s, die het tooneel voor den Redacteurs-Iessenaar ging
verlaten. Want al mocht zijn stijl van speIen door abruptheid en haast
niet allen en niet altijd voldoen, en al leed zijn stern aan gebrek aan
buigzaamheicl, dit nam niet weg, dat een beilchaafd, klock en intelligent acteur als hij niet heel gemakkelijk te vervangen iso De toekomst
zal moeten leeren of de 21-jarige heer cl e V r i e s de krachten bezib, om
reeds nu de opvolger te wezen van den heer cl e V 0 s. Naar veler oordeel hoe kon het ei"enlijk anders? - ontbreekt hem tltans daartoe nog zeer veel.
Wil ik nu mijnen lezers mecledeelen, wat er tot nu in dit seizoen
voor belangrijks geschiedde bij dit gezezelschap, dan moet ik het licht
laten vallen op drie zaken.
Allereerst op de moei1iikheJen, waarmede de directie, gehe el buiten haar
toedoen, te worstelen had in de vervulling der damesrollen, vermits ongesteldheid twee barer leden tijdelijk buiten gevecht stelde. Dientengev0lge.
- de gevolgtrekking is geheel van mij - , optreden van Mevr. Ca t h Bel' l' sma n s in het blijspel, ah illargaretha in "de Sprookjes der Koningin van Navarre" als Mev!'. Binkerstok in "In den Gemeenter<1acl." Ik heb haar in
geen van beide rollen gezien en kan er dus niet over oordeelen, in hoeverre \r.ij vooral in de eerste 1'01 geslaagd iso Wel weet ik, dat de oordeelvellingen der heeren critici er zeer over uiteenliepen. Tronwens.
niets natuurlijker. Wij allen weten het, clat Mevr. Bel' r s man s, die voor
lJet treurspel geschapen is - h2"ar ,Warie TIl,zor was een onbetwist succes voor de losse en geestige COllleJie d'intrige haar persoonlijkbeid noch
haar stem mede heeft. Laat haar gevoel vertolken, weemoed en smartwees zeker dat zij u roert; hartstocht, en zü sleept u mede; maar
hoeveel is er van de:e in die Koningin van Navarre, wier schoonheid,
vernuft, kloekheid van handelen en levendigheid van gesprek u bekoren
en betooveren?: - de Margaretha is een der triumfen geweest van Mevr.
cl e V l' i e s. Doch wie zal het betwijfelen, of eene nanwgezette en gewetcnsvolle kl1nsten~res als mevr. Be e r s man s, weet in iedere 1'01, hoe ook
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buiten haar emplooi, en in strijd met hare persoonlijkheid, iets te leveren
wat der bespreking waard iBo De eritiek moest aldus tot twee versehillende uitkomsten geraken, al naarmate zij dacht: ~Hoe verecheiden
ia onze Beersmans toch!" of, »noe betrekkeliik weinig is zij geschikt voo r
zulk eene persoonlijkheid!" Het hing er van af, of zij lette op de
kunstenares dan wel up de voor te stellen vrouw.
Verscheidenneid van oordeelvelling! Bij welke gelegenheid kwam die
sterker uit dan bij de vertooning van een nieuw oorspronkelijk stuk
van den heer H. Th. B 0 eie n: »Gevaarlijk spei.?" Toen het den 2den
Nov. 11. ten tooneele werd gebracht voor de leden onzer Rotterd. Afdeeling, vermocht het geenszins de goedkeuring dier gasten te verwerven, die integendeel vrij heftig zieh er over uitlieten, dat de Directie
hun zoo iets had voorgezet; - men weet het van vroe:rer, onze leden
liiden niet aan overmaat van - gasten bedeesdheid. Maar terwijl de
N. Rott. Cour. zieh tot tolk van dezen indruk maakte, gaf het Rott.
Nieuwsblad een geheel tegenovergesteld oordeel; en ook latere beoordeelaars vetschilden niet weinig in hun vonnissen. ') Schijnt deze tegenstrijdigheid onverklaarbaar, W1lnneer men de zaak oppervlakkig beziet;
inderd,tad is zij dit evenwel geenszins. Üok hier hangt alles af van
het standpunt, waarop men zieh plaat~t. Hecht men sterk arm het
woord drama, door den sehr~iver minder gelukkig gekozen; wordt men
enkel nog geboeid door een intrige in den trant van Sardou; begeert
men sterke hartstochten, .diepe, doorwrochte karaktel·teekening - dan
kan men niet anders dan, »Gevaarl{jk spei" als onvoldoende kenschetsen.
Houdt men daarentegen in het oog, dat »Gevaarlijk spei" een werk ia
van 's heeren B 0 e 1 e n souderdom en derhalve de hartstochtelijkheid vau
s heeren d e V 0 s' Susanne er niet in te ver wachten was; kan men
behalve een schilder\i vol perspcetief, ook een decoratief behandelde
fresco, een scheh waardeereo; trekt men de vergelijking met Au g i er'"
Gauriel/e, - ook hieman herinnert dit familiedrama - niet alleen Olll
zich er van te vergewissen waarin dit Hollandsehe stuk bij het Fransche
len achter staat, maar bovenal waarin het zieh van het laatste on,zer~clteidt; welnu dan kan men dit in beschaafd, mis~chien alte beseh,.afd
Nederlandsch geschreven stukje met genoegen lezen en zien. De vertolking er van was bovenal gelukkig in die passages, waarin het er
op aankwam den dilt!oog van den schrijver leven bij te zetten. Jammer
was het zeker, dat Mej. Vi n k voor de dramati5cbe partijen niet meer
buigzaamheid bezat, de heer v a n Zu y 1 e n, door al te groote breedheid, ons het herkennen van den vrouwenveroveraar Frans minder gemakkelijk maakte, en de heer cl e V 0 s niet meer duar was om, als de
Vorstenberg, aan de slottooneelen tuss\.:hen de jonge echtgenooten riie
dramatische kracht bij te zelten, welke de heer d e V r i e s natlllulijk nüg
mist. Maar Mevr. Be e r s man s maakte haar laatste scene mtt Frw ..,

Il

1) Vgl. dc Portefeuille: No. 37 (12 Dec. '85) W i n 8 t e n Ver I i es r e k ei n g v all "GevaaJ"lijk spei," 0 p g C m 11 akt d 0 0 1" d e K r i t i e k.
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tot een juweeltje van haute Comedie, de heer Fa ass e n typeerde den
ouden boekhouder met zijn gewone keurigheid; de heeren S mit h en
Pool man gaven ons zeer beschaafde jongelui te zien.
Of zii evenwel echt studentekoos waren in het voorspel? - Het orgaan
van d.: Leidsche studenten beweerde het tegendeel en van de vertolkers
en van de schepping des Bchrijvers. Zeker waren de drukfouten in het
10 Vivat al heel ongelukkige in haar soort.
Heb ik al \'erhaald dat de heer v. Zu y I enden 14den Dec. zijn 25-jarigen
Tooneeldienst vierde met Vriend Frits? Mej. Vi n k speelde de Suze, door
Mevr. E gen er-va n Da m bij dit gezelschap gecreeeru. Dat den jubelaris ruimschoots de sympathie van het publiek werd betooml, behoeft
geen opzettelijke vermelding. Men weet het, ook zonder deze I).

NIEUWE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG·Mij.
Directeur ALEX. F AASSEN.

Mijn overzicht loopt ten einde. Wat ik van deze Maatschappij nog
te verteIlen heb, kan uit den aard der zaak niet veel wezen. 1mmers
ik was buiten staat dit gezelschap zelfs maar eenmaal in dit seizoen
te zien. Doch zijne faits et gestes uit de verte volgend, geloof ik te
mogen zeggen, dat het zijn repertoire, waarbij melodrama en Duitsche
klncht· en blijspelen elkander afwisselen, in vele opzichten hoogst ver·
dienstelijk ten tooneele brengt. Er zijn ongetwijfeld zeer goede kracht<>T1
in dit gezelschap, hetwelk bij den aanvaug van het seizoen verstp.rkt
werd door het toetreden van den heer en Mevr. Ru ij s b r 0 e k, en van
Mej. A. He ij bIo m, daar de verbintenis met den Parkschollwburg
om de bekende redenen verbroken werd. Daartegenover stond het vertrek van Mej. H. K I e y, die in het particuliere leven terugtrad.
Zooals dit gezeischap thans is zamengesteld telt het negen danws
(de Graeff-Verstraete, W. Kley, van Korlaar, Bruijn.
Sablairolles, A. Heiiblom, Tartaucl·KiehI, Ruijsbroek,
An c hel aren E. va n R ij k) en twaalf heeren (A. Mut t e r s, Ale x,
Fa ass e n, ,J. Ta r tau d. M. v. Nie u w I a n d, G. W a gern a n H
B. Ru ij s b r 0 e k, F. Lee u wen da I, Wie b e s, v. K 0 s t e r, C. v an
Dijk, Sprinckhuyzen en Krellkniet). Waarom zien wij het
evenwel nooit eens in de hoofdstad?
Ik zou ten slotte onvolledig zijn als ik niet mededeelde dat den llden
Dec. ook een lid van dit gezelschap een jnbelfeest vierde. De heer
v. D ij k herdacht zijn betreden der planken, 50 jaar geleden. Men
gaf te zijner eere het historisch drama in 5 bedr. jVfoederliefde en
Heldenmoed van A. Ru ij B C h, waarin de jubelaris de rol speelde van
Cominale, kolonel in het Spaansche leger.
En hiermede neem ik voorloopig afscheid van mijne lezers, on der
dankbetuiging aan allen, die mij welwillend de vervulling mijner taak
mogelijk maakten, door het verstrekken van inlichtingen en gegevens.
Amst., 15 Dec. '85.
L. SIMONS Mz.
I)

"'ln

Üver den heer v. Zu ij I e n zie Lalltaa,'" no. 24 en het Leidsehr Drr.qblad
21 Dec., heide artikclen van den heer J. C. d e V 0 s.
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B IJ LAG E J.

LIJST VAN OPGEVOERDE STUKKEN.
(1 Sept.-15 Deo. '85)

A.

KONINKLIJKE VER. HET NEDERL. TOONEEL.

2 Sept.
5 Sept.

1 Oet.

6 Oet.
10 Oet.
21 Oet.

24 Oct.

25 Oet.

28 Oct.

11 Nov.

18 Nov.
23 Nov.
2 Dec.

9 Dee.

Marguerite Gautier, Toonsp. 5 Bedr. Al. Dumas. (lHargwlrite, Mevr. Fr e n k e I) (Amst. 2. 's H. 3 opv.)
Gier-Wally, Toonsp. 5 Bedr. of 6 Taf. en Voorsp. v. Frau
Hili ern - B ire h; vert. J. H. Rössing, (Amst. 20's HA opv.)
(Gier-TVallp, ~1evr. Frenkel-Bouwmeestel':; BeerenJozej; hl'. L. B 0 u w m e e s tel') .
De groote Klok, B1ijsp. 4 Bedr 0 sc. BI urne n t hai, vert.
Marie (Amst. 3. 's H. 2 opv.)
De Lijfarts, Blijsp. 4 Bedl'. (6 ta.f.) Leopold Günthers
('s H. 2 opv.)
.
Daniel Rooha t, Toon. 5 bedr. Vi c t. S a I' d 0 ~vert. P. Boudier
(Amst. 8. 's R.2 opv.) (Daniel, L. B 0 u w m e es te 1'; Lea IIenderson, Mevr. Frenkel-Bouwmeester.)
Marthe, Toon. 4Bedr. Georges Ohnet, \ reprise, va.n
vert. jlarie.
( Zomer-theater.
Valsohe Veeren, Kluchtsp. in 2 bedr. \ lAmsterdam 1,
\
door G. J. v. d. H 0 e v e .
's H. 2 opv.
Een Amsterdamsche Jongen, Toon.5Bedr. Mr.J. van
Lennep. (reprise) (Amst. 1., 's R. 1 opv.)
Fernande, Toon. <1 Bedr. Vi c t. S ar d 0 u ve1't. 1\1. King
(repr.) (Am. 2. 'sR. 2 opv.) (Clotilde, Mevr. S. de Vries;
Fernande, l\Iej. S. v. B i e n e; Andre des Arcies, Rr. C 10 u S;
Philippe de Pomerol, 1\1 0 r in.)
Men Zegt ... ßlijsp. 5 Bedr. Justus van ~laurik JI11'.
(Amst. H. 'sR. 30pv.)
{ Het onbekende Meesterstuk,dramaJ Bedr. v.Cbarles
,
Lafont. (Amst.1. 'sR. 2opv.)
~ Invaliden in het huwelijk, Blijsp. 3 Bedr. Du manoi l' e n
L a fa l' g U e, vert. J. Roosingh (repI'. v. Zomer-theater.)
Demi-Monde, Toon. 5 Bedr. Ale x. Du m a s fils. (repr. )
(Am. 1. opv.) (Barones d'Ange. Mevr. S. de Vries; Olivier
de J alin . M 0 r i 11. )
(Feestvoorstelling, 25-jarig jubile Mevr. S. d e V ri es.)
De Familie Benoiton, Blijsp. 5 bedr. Vi c t. S a r d 0 u.
(Amst. 8. 'sll. 2opv.)
Fijne Beschuiten, Blijsp. 5 bedr. Jus tu sv. Mauri k Jn r.
(repr.) (Amst. 1. 'sH. lopv.)
Marie Tudor, drama 4 taf. Vi c t. H u g 0 vert. L. J. Veltman.
(Amst. 4 opv.)
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SCHOUWBURG- VAN LIER (Amstelstraat.) 1)
1 Sept.
3

5

9

11

l

De Roovers, Treurspel, 5 bedr. Sc hili er. (4 opv.)
Door tantes opgevoed, Blijspel 4 bedr. (2 opv.)
De oude Doos
fI
1
fI
G. Z 11 Pu t t 1i t z.
Richard ur, (Twee Rozen) of de grafkelder der
grijze monniken, drama 5 bedr. Vi c t. S ej 0 ur; vert.

F. H. Greb. (7 opv.) (Richard, Veltman; KoninginWeduwe, Mev!". El1enber~er).
D€mise, Toon. 4 bedr. Alex. Dumas; (2 opv.) (Denise,
mej. J e a n n e d e G r 00 t; frlartha, mej. G rad er; Clarisse
mej. Roos: Brissot, Veltman; Graaf Andre', Malherbe;
mevr. de Thau::ette, mevr. Ellenberger; FeTnand, Andre;
de Tlwuvenin, I s. v. Li e r).
In het voorvertrek van den Minister, Toon. 2 bedr.
\
vert. C. 1'. T. Bigat.
) Haar hart is onlwaakt, Blijspel 1 bedr. Konin gsw i nt er, vert. A. J. J. Landre. (li edu' ig , me.i. II 0 0 s.)
\c Eigenzinnigheid, blijsp., 1 bedr., Lion Y. Lier. (1 opv.)
Mijnheer SchimmeJ, blijspel met zang, '" bellr. nit Hgd.
C. P T Bigot. (21 opv.)
JanusTulp, blijspel4bedr., JllstllS v. JIaurik .Tr. (4opv.)
Zoo heer, zoo knecht, blijspel 3 bedr. naar't Fransch (4 () pv.l

r

12
5 Oct.

6
10

AJbert Beaujolais, de goochelaar van Montmorency,
drama.

Bedr.

(4

opv.)

~Ir. 1'.
vertooning teruggenomen).
De Lijfrente, blijspel 5 bedr. v. G. von l\f () S er, "ert.
C. P. T. Bigot (6 opv.) (Te Rotterdam gespeeld (mder dcn
titel Schmoll, Kratzer & Co.)
Nelly, drama 10 tai"e!'eeJen door Ch, Birch Pfeiffer; vert.
C. T. Roobol (1 opv.) (NeUy, mej. v. Biene; Quilp, hr.
Veltman; mistress.lniwin, mevr. Albregt-Engelman).
Paul Jones of de Kaperkapitein, hist. drama 5 bedr.
Alex. Dumas. (5 opv.)
De armen van Paris, drama in 7 tafereelen. (3 opv.)
Vrienden van Ons, blijspel 4 bedr. v. Vi c t. S ar d 0 u,
vert. J. 111. Anne. (2 opv.) (Tholo.~an, 11100 r; fr[adca,
v. Be e m; Causade, V 0 S; Cecile, mej. d e G r 00 t; Benjamine,
mej. Roos).
Feestvoorstelling, 25·jarig jubile van den hr. C. P. T. Bi go t).
Prettige Schoonouders, blijspel 4 bedr. T h ibo U 8 t en
Barriere. (lopv.) v. Leuterom, Bigot; Afietekee, mevr.
Al br egt·Eng e 1m an).

B

28
5 Nov.
6

14
23

4,

Dirck Govert Klaaszoon, oorspr. blijsp. 4 bedr.

20

11

1 Dec.

r0

0

sh0

0

f t. (werd na

1e

') Hierbij zijn natullrlijk da Duitsche voorstellingen weer buiten rekeuing gelaten; terwijl wanneer een stuk een enkel maal in den anderen schouwburg werd
gespeeld, die enkelQ keer ter vereenvoudiging bij de overige ia gerekend.
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Een Satanskind, blijspel K n eis e1. (1 opv.)
Theodora, Sensatie·drama 8 taL v. Viet. Sardou, vert.

C. P. T. Bigat. (9 opv.) (TMadora, mevr. Ellenberger
Andreas Moor; Ii.ei:el· JlIstianllS, Yeltman.)

C. SCHOUWBURG VAN LlER, (Plantage.)
3 Sept.
8 N
9
10

N

Haar Korporaal. Blijsp. 1 benr. nuar Ca r I Co s ta (6 opv.)
Mensch, erger je niet, Blijsp. met zallg, 4 bedr., v. L e 0 n
T re p t 0 w, door C. 1'. T. Bigot. (4 OPy.)

De gouden schoenpoetser of het Te<:tament van een
Zonderling, drama;' bedr. naar eh s. Die k e n s (Our l\Iutual
Friend) (2 OPy.) (Debut yan den heer Moor als Jolm Rousey.)

15

K

24

N

26

N

1 Oet.
8
30

N

15

27 K
1 Nov.
7 K

14
21

N

De giftmengster, Toon. 5 bedr. TI 0 11 rgeois enD eil n e ry,
vert. wijlen J. C. Roobel (ß OPy.) (Hortense d' Auberive,
Mej. Je a II n C d e G r 00 t ; Georges ]}[aurice, de hr. 111 0 0 r.)
De gebochelde, gl'oot melo-drama in 5 bedr. (2 OPy.) (Mevr.
Eil e n b erg er, de hh. V e I t m a 11 en Pot 11 ars t.)
De Koerier van Lyon, hist. drama in 7 taf. 1110 r e a u
Se r a <I d i n eIl d c La Co u I' vert. C. H. R. Spoor. (5 OPy.)
(Lesurques cu Dlluuse Ue heer Moor; Julie, Mej. J. R 0 0 s.)
Cath. Howard of de twee Schijndooden, drama 5 bedr.
vau Du m asP er e (3 opv.)
De Zeekapitein, drama in 5 bedr. of 8 taf. (1 opv.)
Marie Antoinette, hist. toon. 9 taL door W. N. Peijpers
(8 opv.)
Jan de Huurkoetsier, drama in 5 bedr. en een voorspel in
2 taL Voor Vrou w eu Kind, naar het fransch Jean le Cocher.
(8 opv.) (Jan ne heer Potharst; Luidgi, dehr.Veltman
Genellieve, Mevr. E 11 e n b erg er.)
Joh. Gray, hist. drama 5 bedr. (50pv.)
Paul Jones of da Kaperkapitein, (zie onder B) (2 opv.)
De voddanrapar van Parijs, beroemd volksstuk in 8 taf.
en een voorspel van Fe I ix P y a t (1 opv.)
Lazaro de Veehoeder, drama 4 bedr. en voorsp. (50pv.)
Sara of de wraak eener Creoolsche, drama 5 bedr. vall
D u e 0 ure II e en J a i IU e f i I s, vert. .T. de Vries (5 opv.)

D. SALON DES VARIETES (Directie Bamberg on Charlier. )
1 Sept.

Mijn naam is Lehman, bl ijspel 4 bedr. van W i I h. Me j o.

7

Jansen hier, Jansen daar! Jansen overall nieuwe (")

(6 opv.)

K

kluchtige Vaudeville in 5 bedr. met coupletten enz. (220pv.\
(opgevoerd in 1875·'76 iu den Stadssehouwburg onder Albregt
en van Ollefen" onder den titel Jansen de ongeluksvogel.
(Hd. Peehsehulze)

104

HIOT TOONEEL.

Onverstandige Vrouwen, !:Jlijsp. in

28 Sept.

4, bedr. naar 't Hgd.
van Hugo Bürger: "Eine unvernünftige Fraü" vert. Jac.
de Vos. (50pv.)
3 Oct.
De Salontiroler, Blijsp. met zang in 4, bedr. door G. von
1110 s e r, vert. v. VuLpis (2 opv).
1 Oct. [' Het Bloemenmeisje van Parijs, Comedie Valldeville
, in3 Bedr. nau Bayard door H. E. Capadose (80pv).
Twee dooven, blijsp. In een bedrijf naar 't Fransclt door
C. H. de G raa f.
2 Nov. Geld! Geld! Geld! nieu w groot blijspel met zang en dans
van E mi I. Po h I, met koren, coupletten enz. door P. Boas,
W. N. Pe.~peJ"s en Chs. de La JIal' (16 opv).
18 Nov. Dr. Klaus, blijsp. in 5 bedr. v. L'Arronge, vert J. H.
R6ssing (15 0 pv) .
28 Nov. R! R! R! Of Maatschappelijke plichten, !:Jlijspel in 4 bedr
van Jules Rosen. (40pv).
5 Dec.
Afschrikwekkende voorbeelden, (7 opv).
12 Dec. In den Gemeenteraad, naarder "Hypochondrist" van G.v 0 11
Mosel'. (De!:Juut van JlIej. 1IIargot Cohen als Ada
Binkerotok) (3 opv.)

I

E. VEREENIGDE ROTTERDAMSCHß TOONEELISTEN.
(Directie: LE GRAS cu HASPELS).
22 Sept. 'Anna Lise en Leopold van Anhalt-Dessau, Toon. {)
~ !:Jedr. v. Her man n He rs c h, vert. D. Haspels. (30pv).
~ Dokter Peschke of Kleine Heeren, killchtsp. met zang
\ 1 bedr. nit't Duitsch van D. Kaliseh.
29 I:lept. De Sprookjes der Koningin van Navarre, TOOIl. 5bedr.
Scribe en LegolIve, vert. Nemv. (lJIargaretlw, Mevr.
Cath. Beersmans). (30pv.)
9 Oct.
In den Gemeenteraad. blijsp. 5 bedr. G. von Mo se r,
vert. v. SOl' a n u s (9 opv.)
27 Oct.
Dr. Klaus, blijsp. in 5 bedr. v. L' Ar ro n ge (t opv., reprise.)
2 Nov. Gevaarlijk SpeI, drama 4 bedr. en voorspel v. H. T h.
B 0 eI e n. (3 opv.)
10 Nov. De Kiesvereeniging van Stellendijk, blijsp. 4 bedr.
L 0 d. 1\1 u 1 cl er. (1 opv.)
13 Nov. Anne Mie, tooneelsp. 4 bedr. Rosier Faassen. (topv.
17 "
Marie TUdor, drama 4 taf. V i c tor H u go. (Marie Tudor,
mevr. Catharina Beersmans; Jane, Mej. Marie
Vink; GiLbert, hr. D. Haspels; Faliiano Fabiani, hr.
H. Cle Vries.) (50pv.)
6 Dec. POlitiezaken, (Der Goldne Spinne). Blijsp. 4 bedr. Fr. Y.
Schönthan. Loranus. (30pv.)
14 Dec. (Feestvoorstelling 25·jarig jllbile W. va n Zu ij 1e n. Vriend
Frits. Tooneelsp. 3 bedr. Erckman·Chatrian. (lopv.)
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P. NIEUWE

ROTTERDAMSCHE SCHOUWßURG-MAATSCHAPPIJ.
Directeur ALEX FAASSEN.

22 Sept.

Schmoll, Kratzer & Co. (De Lijfrente) blUspel 5 bedr.

G. v. JlIoser, vert. Jac. de vos. (8opy.)
Otto Körner, Alex. Faassen.
I JulIr. Kalmus,
mevr BruynSa bl airo Ile;
Jenny,zijn dochter, mevr. Tartaud; Wilh. Stöckel. hr. Tertaud;
George Hartwig, hr. Ru y s b r 0 e Ir; Geertruida, meyr. de Gra a f-- Ver
str aete;
Sohmoll, hr. JlIutters;
Zippe, hr Y. Nieuwland;
Kratzer, hr. Wagemans;
Winkler, hr. Wiebes;
27 Sept. Laurierboom & Bedelstaf, Toon. 7 taf. C. Y. Hol t e y. (lopv.)
28 11
De M an met de Wassenbeelden, drama. (3 OPy.)
40ct.
Klaveren Aas, drama 8 taro Pierre Decourcelle, vert.
y. Korlaar. (120py.)
26
Da Salontyroler, blijsp. met :tang 4 bedr. door G. von
Mo s er. (reprise) (2 op v.)
1 Noy. Bankroetjes, blijsp. in 4 bedr. van Julius Rosen. (3 OPy.)
8
Köpnickerstrasse 110, van G. von Jlloser en Heiden.
(reprise) (1 OPy.)
15 11
John Koke of Engeland in 1651, geschiedk. drama in fi tH.
van Ziegler. (2opv.)
22
De Zwarte Dokter, drama 7 taf. Anicet,Bourgeois en
Dumanoir. (lopy.)
\ Mijn naam is Lehman, blijsp. 4 bedr. W il h e m 111 e.i o.
29
,
(reprise) (1 OPy.)
( Mevrouw Slaapt, blijsp. 1 bedr.
7 Dec. Hoe soms de Liefde heerseht, blijsp. 4 bedr. I'Arronge
vert. D. v.ll. Linden (1 OPy.)
11
(Fecstvoorstelling aO-jarig jubile v. d. hl'. C. J. va n D ij k).
Moederliefde en Heldenmoed, geschiedk drama 3 bedl'
van J. A. Ruysch (1 opv.)
13 11
Margaretha Gautier, drama 5 bedrijyen, v. Ale x Du m a s
(1 opv.) (lJlal'garethaGautier, mevr. de Graaf-Verstraete.)
NB. Wie bekend is met de moeite, welke het kost, de verschillende gegevens voor een overzicht als dit bijeen te krügen,
zal opgemerkte, mogelüke, kleine onnauwkcurighedcll en
omissies niet al te zwaar aanrekcnen. Algeheele volledigheid ware alle~n te vcrkrijgen, indien de verschillende looneeldireclies mü geregel<! een Ex. van hunne programma's wilden
doen tockolllen; zooals de Hr. B Ü loye Id, Administrateur
van het Nederl. Tooneel, in de Resi<!entie, zoo welwillend
is te docn van al de abonnements-programma's en rle
heer LeG ras van die der voornaamste voorstellingen. L. S.
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De Tooneelspeelkunst in Utrecht en de Utrechtsche
Schouwburg. Door "Mr. W. G. F. A. van Sorgen.
Met illustraties van A. G. A. van Rappard en
L. W. R. Wenckebach. A. RÖSSIKG.
's-Grrwenhrzge, 1885. 4°, 106 blz.

Een geillustreerde omslag, vier platen en een duidelijke, flinke druk
geven een aardig aanzien aan het bovengenoemde boekje, dat voor een
paar uagen het licht heeft gezien. Het heeft anders die versiering niet
noodig, want het werk bevat heel wat nieuws voor de geschiedenis van
ons tooneel. Terwijl de Am8terdamsche Schouwburg zijn geschiedschrijver heeft gevonden in C. N. Wijbranrls en Haverkorn van Rij~ewijk voor
een paar jaren zijne nitstekendfl geschiedenis van het Rotterdamsche
tooneel uitgaf, biedt thans de heer van Sorgen ons zijn werk over de
tooneelspeelkunst te Utrecht aan. Van drie der groote eteden in het
midden van ons land bezitten wij dus nu eene tooneelgescbiedenis. Als
nu Leiden en den Haag, waarover Mr. van der Bergh in zijne 's Gra,'enlwagsclte B!ioondel'hrden een en ander meedeelt, volgen, is het belangrijkste bijeengebracht, wat er van de geschiedenis van ans nationaal
tooneel is op te sporen.
Uit den titel van De Tooneelspeelkllnst in Utrccht blijkt niet volkomen
duidelijk welk aandeel de drie genoemde heeren aan bet werk heb ben ;
want het woord ~illustraties" op den omslag wordt vervangen door "bijlagen." Maar het Bchijnt, dat wij den heer van Sorgen als den schrijver
en bewerker ook der bijlagen heb ben te begroeten en de beide andere heeren
als teekenaars. Die teekeningen, over het algemeen goed geslaagd, geven
ons de tegenwoordige schouwbnrgzaal, den schouwburg van Koppedrajer
en dien van van Leeuwen te zien, eu eindelijk Meinke, den grijzen machinist. (He meer dan 50 jaren aan den Utrecbtschen Scnouwbnrg was verbonden. Maar met allen eerbied voor den ouden man, aun wien de heer
van Sorgen dank verschuldigd is voor vele inlichtingen, schijnt toch zijn
portret in een werk, dat de geschiedenis der tooneelspeelkunst gedurende vier en eene halve eeuw behandelt, eenigszins misplaatst.
Evenals de illustraties zijn ook de bijlagen vier in getal. Zij bevatten
eenige aanhalingen nit de notulen van gedeputeerde Btaten en vroedschap, eene lijst van de gezelschappen, die in de jaren 1613-1817 te
Utrecht zijn opgetreden of verlof daartoe hebben aangevraagd, den afscheidsgroet, uitgesproken bij de laatste voorstelling in den vorigen schouwburg, op 5 April 1881, en een programma van 1856. Van deze bijlagen
is vooral de tweede zeer belangrijk; zij is opgemaakt uit gegevens, die
in het archief waren te vinden en vormt grootendeels het materiaal,
waaruit de heer van Sorgen zijne geschiedenis der tooneelspeelknnst te
Ctrecht heeft opgebouwd. Want de schrijver heeft nanwgezette naspo-
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ringen gedaan en brengt uit ongedrukte bescheiden belangrijke zaken
aan het licht.
In eene kleine inleiding wordt gewezeu op de liefde voor het tooneel
in de bisschopsstad, op de groote sommen, die de acteurs aan de armen
mo esten betalen voor het verlof om te mogen speIen - Rijndorp in 1711 voor 20 voorsteUingen f2000, en in 1712 tijdens het vredescongres f 2:!00 aan de aalmoezenierskamer - op de plaats voor de tenten,
n1. het Vreeburg, den tijd der voorstellingen, de voortdurende tegenwerking der geestelijkheid, enz. En dan volgt eene opsomming van de
voorstellingen te Utrecht naar tijdsorde. De rij wordt geopend met het
mysteriespel van K aninck Be Taues, dat in 1418 in de domkerk door geestelijken ",erd opgevoerd. In de volgende eeuw treft men de rederijkers
aan, en wel voor het eerst in 1519; twee karners worden genoemd, De
violetten en ~Vt1'echte Liefd'. lets later treden »die clercquen van Hyero·
nimus" op, d. i. de Latijnsche schooljeugd, die meermalen in het Latijn of
Holbnasch speelde. In 1586 treffen wij te Utrecht, bij den intocht van Leicester, een Engelsch tooneelspeler aan. Hetjaartal is hier verkeerd opgegeven; in het laatst van 1585 kwam Leicester in ons land en 1 April 1586 trok
hij voor het eerst Utrecht binnen. Later komen er herhaaldelijk Engelsche acteurs in de bissehopsstad. Fransche tooneelspelers verschijnen
er voor de eerste maal in 1619, Italianen in 1672. Maar over het algemeen
zijn gednrende de 17 de eeuw de aanvragen Oill te mogen speien gering
in aantal en ontmoeten wij alleen buitenlanders en hethebbers.
In de 18de eeuw worden de vOOl'stellingen vcel talrijker. De bekende
.Tacob van Rijndorp trad zeer dikwijls met zijn gezelschap te Utrecht op
en gaf in 1711 aanleiding tot den strijd tusschen professor Burman en
de Utrechtsche predikanten. Deze twist had wel een weinig uitvoeriger
behandeld mogen worden, hoewel er vroeger al over geschreven is
want hij hoort in dit werk te huis. In 1712 tijclens de vredesonderhandelingen was de tooneelcampagne bijzonder Inisterrijk; er was een Fran·
sehe opera en comedie en de troep van Rijndorp, terwijl er bovendien
in het Italiaansch en Duitsch W .. d gespeeld. De Amsterdamsche tooneel~pelers verschijnen in 1717 voor het eerst binnen Utrechts muren ten
tijde van de kermis en in het midden der 18de eeuw treffen wij telkens
de bekende namen aan van Antho n)' Spatsier, Jan Starren berg, en iets
later van Bouhon, Corver en N eijts.
Tot 1796 was er altijd in eene te nt gespeeld, maar in dat jaar kreeg
Utrecht zijn eersten vasten schonwburg. Twee ondernemende ingezetenen,
Cornelis Koppedrajer en Laurens Swart, verzochten den raad »een royaale
tent of gebouw op steenen fundeering" te mogen plaatsen, om daardoor
aan hunne medeburgers de gelegenheid te verschaffen ook des winters
dramatisch genot te kunnen smaken. Hun verzoek werd toegestaan; de
schonwburg verrees zeer snel op het Vreebnrg en kwam tot grooten
bloei, vooral tijdens het verblijf van koning Lodewijk te Utrecht. Maar
in den nacht van 15 op 16 Februari 1808 brandde het gebouw af. Vol~ens een pamflet, in het Fransch geschreven eR in 1823 nitgekomen,
was onvoorzichtigheid van een minnaar van 8ene der schoone dochters
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van den portier de oorzaak van dit ongelllk. De heer van Sorgen drukt
het verhaaltje af - ik betwijfel echter de geloofwaardigheid, omdat dr,
toon, waarin het vertelReltje wordt gegeven, buitengewoon riekt naar
chroniqlle scandaleilse. De koning drong aan (lP den bOllW van een
nieuw theater, maar dit ging niet zoo spoedig en daarom werd de stadllconcertzaal - het koor der oude Mariakerk - voorloopig in schouwburg herschapen
Eerst in 1815 hadden er onderhandelingen
plaatB over een nieuw gebollw tusschen de stedelijke regeering
en den ingezetene Uornelis van Leeuwen, maar zij kregen niet terstond
haar besbg. Eerst in 1821 werd deze nieuwe Bchouwburg, die evenals
de vroegera op het Vrf'ebnrg stond, geopend met eene voorstelling door
het Amsterkamsche gezelschap van Snoek.
De schonwburg van van Leeuwen stond na den dood van den p.igenaar
een tijd lang onder het bestnur van J. E. de Vries en werd in 1880
verkocht aan eene combinatie > Utrechtsche Heeren en Vrouwen." De
zaal werd herbollwd terwijl er aau het tooneel weinig werd veranderd, en den 22· ten September 1882 werd de eerste voorstelling in het
vernieuwde gebouw gegeven; bij die gelegenheid werd een tooneelspel
van de hand van den heer van Sorgen opgevoerd.
Deze enkele hoofdpnnten, die ik nit het werk aanstipte, mogen de
belangrijkheid er van bewijzen. Het is maar een klein deel van het vele
merkwaardige, dat het boek bevat. Want de bijlagcn verschaffen vele
gegevens voor de geschiedenis van ons tooneel in het algemeen, 0 a.
voor de samenstelling van verschillende troepen, die dikwijls te Utrecht
optraden. En al is de veronderstelJing van den schrijver, .dat men in
geen stad van ons vaderland zoo hartstochtclijk gehecht was aall tooneelspeI als in Utrecht, en dat er bijna in geen stad z66 veel en z66 druk
komedie gespeeld is," misschien wat gewaagd, de bijlagen toonen, dat
die hypothese niet op losse gronden berust.
In het begin van zijn boek zegt de heer van Sorgen, dat het hem
zal zijn, als men hem wiI wijzen op bronnen, die hij ongebrnikt
heeft gelaten. Van het gegeven verlof wensch ik gebrllik te maken.
Niemand zal zeker den schrijver, die nit bronnen putte, welke maar
voor weinigen toegankelijk zijn, met recht knnnen verwijten, dat hii
uit deze niet alles heeft bijeengebraeht, wat voor zijn onderwerp van
belang was. Maar wltarom werd er, terwijl zooveel met moeite moest
worden opgespoord, geene kennis genomen van datgene, wat in ieders
bereik ligt. De heer van Sorgen heeft de werken over onze tooneelgeschiedenis niet of weinig geraadpleegd; had hij het gedaan, dan Züude
hij somrnige :.mken beter hebben knonen ophelderen. Terwijl hij bijv.
hier en daar kla~Lgt, dat het repertoire van het een of ander gezelschap
hem niet bekend is geworden, voegt hij er aan toe, dat in de Utrechtsehe conrant geene advertenties van de voorstellingen zijn te vinden,
maar wel van den verkoop van "brochnres van stnkken," zooals hij ze
noemt. Maar jnist die uitgaven van op te voeren tooneelwerken werden aan den schouwbnrg verkocht en door de toeschonwers gehruikt,
a~tngenaam
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evenals thans opera-tekstboekjes, en zoo zou eene opsomming van die
advertenties ons het re.pertoire van menig gezelschap hebhen doen kennen.
Nog enkele dingep wil ik aanstippen, die in het werk opgenomen
hadden knnnen worden. Bij het vermelden der feesten ter eere van den
intocht van Leicester wordt Motley aangehaald. Waarom hier geene
ondere bronnen geraadpleegd? Hooft en Bor vermelden weinig van de
feestelijkheden, maar zonder twijfel is er te Utrecht meer over te vinden.
Immers die intocht ging niet onbezongen en onbeschreven voorbij; mij
althans zijn bij name het Elogiwn Robati Comitis Leyces/rii van
Amold van Eick en de Brevis narratio Triumphi qua a Senatu populoq'le
Traiectino Robertus Dudlaeus comes helcestrius ete. Traiecti Batavorum
exceptus est bekend, welke beide werkjes in 1586 te Utrecht bij Henricus
Borculaus het licht zagen. De schrijver maakt verder geene melding
van de Engelsche tooneelspelers, die in 159'1 utrecht bezochten, zooals
de kameraars-rekeningen leeren, die in Dodts Archiej ziin opgenomen
(dl. 111, blz. 271). Den 31"eo Juli van dat jaar werd nl. aan >sekere
Engelsche comedianten, voor hore speelen opten Statlhnyse" wijn geBchonken. Voor de Engelsche acteurs had Cohn's bekend werk geraadpleegd kunnen worden. John Grim of Johan Grijen, zooals hij genoemd
wordt, als hij in 1613 en 1620 te Utrecht optreedt, is zonder twijfel de
bekende John Green, over wien in het bovengenoemde boek een en ander
staat opgeteekend.
Bij name is mij verder bekend een Voorspel voor Arminiu.~, vertoond tot
on/haal van Burgemeesteren en Vroedschappen van Utrecht, 28 A ug. 1719;
het treurspel Arminiu.• van Dr. Pieter Bernagie werd toen dus ten tooneele
gebracht. Den lOden Juli 1780 öpenden de gecombineerde troepen van
den Amsterdamschen en Rotterdamschen Schouwburg en de Neder·
dnitsche Opera hunne voorstellingen te Utrecht. Zij gaven op dien dag
om 5 uur de opera De Volkplanting en de operette Ros" en Colas, terwijl daarna te 9 uur werd gespeeld Melanie en De I'erstandzoekster. Het
repertoire van den Rotterdamschen troep tijdens zijn verblijf te Utrecht
in Juli 1785 is geheel bekend. Deze heide mededeelingen vindt men
o. a. in Haverkorn van Rijsewijk's boek, De oude R Itterdamsche SclWUlOburg. En wat al nieuws bracht dat zelfde werk over Corver, die toch
ook dikwijls te Utrecht ia opgetrelen!
Het zou niet moeilijk vallen deze aanvullingen met andere te vermeerderen. Waren er meer gedrukte bronnen geraadpleegd, dan ZOll
de 8chrijver zijn werk nog belangrijker hebben gemaakt. Men ZOll de
geschiedenis van het tooneel te Utrecht dan meer in het licht geplaatst
zien van wat ons in het algemeen van onze tooneelgeschiedenis bekend
iso Maar dit neemt niet weg, dat ook nu de heer van Sorgen daarvoor eene
leer belangrijke en welkome bijdrage heeft geleverd.
Dr. J. A. WORP.
Groningen, 9 Dec 181"5.
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EEN ERI ~jF U1T LEIDEN.
Geachte Redactie!
Een vraag, vaak op veler lippen komend, is deze: wat doen de
Afdeelingen van ons Verbond toch wel voor de goede zaak? En zeker,
dikwiils moet een beschamend stilzwiJgen volgen. Gelukkig niet waar
het de studentenafdeeling geldt. In deze zit leven; ongetwijfeld dank
zij het jeugdige bloed, dat bestllur en leden door de <tderen vloeit.
Beschuldig mij niet van vooringenomenheid wanneer ik dit getuigenis
afleg van de Leidsche studentenafdeeling Want ik kan de feiten
laten spreken - onwederlegbare getuigen. Of ia niet groeien een
teeken van leven, in de natuur, en figuurlijk, in de scheppingen
der menschen? Welnu. wij groeien aan in ledental op eene wijze
uitermate zeer groot U heri nnert u dat wij honderd leden telden,
lwnderdl'Ujtig nog; welnu, thans zijn wij niet 140, gelijk in de vorige
aflevering abusieveliik vermeId ,taat, maar 240, zegge tweelwlldel'rl
veel·tig leden sterk. Een schoone toeneming, niet waar?
En buiten en behalve deze zijn er nog andere teekenen van leven.
Wij spelen comedie. Uit onze studentenafdeeling is eene studententooneelvereeniging voortgekomen. die eenige malen in den winter eene
uitvoering geeft voor onze gewone led"n met dames. Het is terwille
van deze uitvoeringen dat wij van de Alg. Verg. gevraagd hebben onil
toe te staan f 2.50 per lid in de algemeene kas te storten in plaats
van f 3. ~ Want wij rekenen, dat wij, door n1. 50 Cts. per lid te
gebruiken voor onze uitvoeringen, dit geld goed besteden en productief
verteren. En ligt Riet in die sterke toeneming van ons ledental het
bewijs, dat onze rekening sluit als een bus? 240 X f 2.50 is precies
gelijk aan 200 X f 3. en dan nog altijd te veronderstellen, dat
wij, bij gebreke van die uitvoeringen, 200 leden zouden hebben en
Züuden kunnen behouden!
Ja, Waarde Redactie. ik durf het volhouden, onze Tooneelvereeniging
acht ik een groot geluk. Spreek mij niet van dilettantisme en concurrentie der vaste gezelschappen, verwijs me nog minder naar de aartsvaderlijkbeid der Utrethtscbe vroede mannen der 18e Eeuw, die, naar
mr. Van Sorgen ons verhaalt - eere hebbe zijn onvermoeid onderzoek
en belangloozen ijver! - het comediespelen den liefhebbers verboden,
wijl er zooveel kostbare tijd mee heenging. lk voor mij ben van meening, dat, mits de optredenden hun knnst ernstig tel' harte nemen, er
nit de beoefening der edele tooneelspeelkunde voor onze liefhebbers
niets dan goeds kan voortkomen. En dan nog gezwegen van hetgeen
er voor de zaak van ons tooneel gewonnen wordt, wanneer aldu8 de
kiem der beiangstelling gelegd wordt in zoovele jonge harten en hootden, die later toch aan het toppunt on zer schare van ontwikkelden
hopen te komen!
Glimlacht nn niet, lezers, wanneer ik van deze algemeene, ideale
beschouwing overga tot de werkeliikheid. Wel erken ik. dat er reden
toe zou bestaan, om de ietwat breede klove, welke de oppervlakkige
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besehouwer bij dien overgang sehijnt te bespeuren. Maar toeh, wie
bedenkt - dat stlldentenvereenigingen bovenal lijden onder een voortdnrende afwisseling van personeei; er steeds ieder jaar anderen afgaan
en jongeren bijkomen; die jongeren eerst met de onderen moeten leeren
samenwerken; zelf een oefeningstijd heb ben te doorloopen; aldlls van
zelf iedere eerste voorstelling van het seizoen tot een soort van vnurproef wordt - die zal moeten erkennen, dat ons Studententooneel een
bewijs van verstandige zelfkennis gaf, door zich niet aanstonds voor
een al te heet vnnr te plaatsen; door zich thans nog te bepalen tot
een drietal stnkjes. die niet al te veel vergden van de krachten der
speIers, maar volkomen binnnen hnn bereik lagen. En zoo men al wat
meer afwisseling in de keuze had knnnen wensehen - we kregen thans
enkel iets vroolijks te zien, twee blijspelen en een klncht, alle in een
akten - men weet, dat wii geen dames onder onze medewerkenden tellen,
en dat goede stnkjes zonder damesrollen al even zeldzaam zijn als een
gelukkig leven zonder vrouw.
Van al die drie stukjes was - het spreekwoord ten spot - het eerste
\'erreweg het beste. 't \Vas dan ook van Scribe, en de titel er van
De [wee Sdwolmeesters. De een een echte, de auder een gewaande, een
weggeloopen lakkei, die zieh met de grootste onheschaamdheid weet in
te dringen als Gonverneur van een levenslnstigen zoon van een rijken
maar dommen landeigenaar ; en die, telkens en telkens weer gevaar
loopend van ontmaskerd te worden, door woordenpralerij den naijverigen,
maar echten schoolmeester van zijn stoel praat, en door weergaloos
aplomb den ouden heer steeds van ziin argwaan weet te genezen. Dat
hij eindelijk, in een gezelsch,tp van jolige vrienden zijns leerlings, door
de mand valt, ontdekt wordt en weggejaagd, laat zieh gemakkelijk
gissen.
De vertolking viel in alle opzichten te roemen, zoo van ieder in het
bijzonder als van allen te zamen. Er zat bepaald kar<tkter in dien
htndeigenaar, dien lakei-gouverneur, dien oolijken zoon, dien naijverigen
sehoolmeester. En dan, de drie vrolijke vrienden, die eenigszins zwierend
en in opgewonden toestand ten tooneele versehenen, hoe vermakelijk
werden zij ons vool'gesteld en toch zonder ovel'drijving :
Zal ik U ook nog de aardigheid verteilen van de vVeddenschap, de
bekende weddenscha,p van de studenten, die een waard de taak opleggen,
gedurencle een zekeren tijd, bij iedere nitgeblazen rookwolk, c1e woorden
te herhalen: puf, daar gaat ie! en die, wanneer de waard de weddenschap gewonneu acht, gevlogen bljjken. U kent het verh'1.al zeker al
lang, welnu, hier kt'egen wij 't opnieuw, maar de studenten waren
landloopers, de pijp een kiok, de rook een slinger van een nurwerk
geworden en deo tfl,ak was veranderd in' het vijf minuten lang met den
vinger den slinger te volgEn, ondet· het mompelen van »hier gaat-ie
daar gaat-ie!. U ziet, de inhond beteekenL niet veel, maar - de
vel'toonel's dekten den schriiver.
Zij c1eclen hct ook in De Lellgenaar, een - ik zei u al, er viel aan te
merken op de kellze van stnkken, maa.r ik vit niet graag . een samenraap,el dttn van qui-proqao's, onzinnige ontmoetingen, vreemdsoortige
gamempralcen. Zeker Jroegen, met het spei, een viertal op on~e stuclentenwerelcl toepasselijke coupletten, dool' een der speIers gedicht en
gezong:eJl, llie~ weinig bij tot de gunstige ontvangst, welke het publiek
ook dlt stukJe ten deel liet vallen. Eu men speelde los en vlug en
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bewees tot aan het einde, dat ons studententooneel inderdaad goede en
nieuwe krachten heeft bijgeworven.
Aldue dan kunnen wij de toekomst weer hoopvol tegemoet gaan. Nu
de eerste proef zoo gelukkig is doorgestaan, zal ongetwijfeld bij eene
2e opvoering meer aan de hoogere en fijuere kunst worden geofferd!
Onzen jeugdigen speIers moed en lust en volharding! Proficiat! voor
bet Leidscbe studententooneel, voor de Leidsche studentenafdeeling,
voor ons Verbond ! Want met het oog op onze financieelfi moeielijkheden, die het hoofdbestuur de handen binden, zou ik ten slotte met een
kleine verandering de regels willen aanhalen uit deJoan Woutersz.:
~O, had toch ons Verbond meer zonen zooals gij,
Een vendel van Uw moed, het Roofdbestuur waar vrij!<
VALE.
BATAvus.
Lugdunum Batavorum.
(niet DROOGSTOPPEL.)

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
Aan de leden wordt bericbt dat volgens officieuse mededeeling de
Koninkl goedkeuring op de Statuten is verleend. Deze worden dus
afgedrukt. Ret benoodigde aantal exemplaren zal derhalve spoedig
den afdeelingsbesturen worden toegezonden.
De alg secretaris:
Amst., 5 J an. 86.
M. A. PERK.
In het bestuur der Groningsche afdeeling is een verandering gekomen. In plaats van de HH. Jhr. A. A. J. M. Verheijen en Jhr. Mr.
M. J Quintus zijn respect. als penningmeester en seCl·etaris opgetreden
de HH. Jbr. J. E. van Panhuis en de Heer E. Dun, leden van het bestuur.
De afgetreden dignitarissen bleven evenwel in het bestuur zitting houden.
E.-ratum. In ons vorig nummer is pag. 46 het ledental der Leidsehe
Afdeeling abusievelijk opgegeven als 140. Dit meet zijn 2 .. 0.
'H Hertogenbosch, 3 Dec. 1885.
De opvoering, door de Koninklijke
Vereeniging .Het Nederlandsch Tooneel" van Amsterdam, van Justus
van Maurik's .Men zegt ... ", gaf aan het Bestuur der Afdeeling 's Rertogenbosch van het Neder!. 1'ooneelverbond eene gewenschte gelegenheid
om aan de gevierde kunstenares Mevr. Sophie de Vries, zijne vreugde
te betuigen, dat zij zoo kort na haar zilveren feest hier optrad.
Toen zij in het begin van het Je bedrijf voor de eerste maal het
tooneel betrad werd baar, onder de fu,nfares van het orcbest en de
levendige toejuiching der honderden aanwezigen, eene prachtige bouquet,
namens dit bestuur, overhandigd.
In de pauze werd het bestuur bij haar toegelaten en werd haar, bij monde
van den voorzitter der Afdeeling. in hartelijke bewoordingen hulde gebracht, met den wensch dat het haar nog lang gegeven worde te schitteren met hare talenten.
Allerhartelijkst werd door Mevr. de Vries op deze toespraak geantwoord,
waarna bij de bouquet eene keurig bewerkte porte-bouquet gevoegd werd.
Ret was haar aan te zien, dat het haar genoegen versehafte te bemerken, dat haar talent ook buiten de plaatsen, waar zij gewoon is te
Bchitteren, naar waardc wordt geschat.
De opvoering slaagde, dankzij het meesterlijk speI van alle personen,
uitmuntend.
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CONCEPT-REGLEMENT
VAN DE

TOONEELSCHOOL
ONTWORPEN

DOOR HET HOOFDBESTUUR IN OVERLEG MET DE
COMMISSIE V AN BEHEER EN TOEZICHT.
-~

HOOFDSTUK I.
ALGEM EENE BEPALINGEN.
ARTIKEL

De

1.

is eene insteJling van het NEDERLANDSCH
TOONEELVERBOND en als zoodanig ingericht yolgens de Statuten
van dat Verbond en de besluiten der Algemeene Vergadering.
TOONEELSCHOOL

ART.

2.

Zij bestaat uit twee afdeelingen: eene Voorbereidel1de Vakschool
en eene eigenlijke Vakschool.
Hel onderwijs word! gegeven in een vijfjarigen cursus en
omvat voor iedere klasse de volgende vakken:
EERSTE EN TWEEDE KLASSE.
1.

(litspraak en

2.

Lezen en Voordracht.

3.
4.
5.

N ederlandschc Taal.
Fransche Taal.
Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis.

6.

Land- en Volkenkunde.

7.
8.

Rekenknnde.
Dansell en Schermen, verbonden met Mimische en Plastische oefeningen.

9.
10.

Stemvormi~,

Costnumnaaien.
Teekenen.

het laatete ook door middel van den zang.
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DERDE KLASSE.

1. Uitspraak en Stemvorming, als boven.
2. Voordracht en eerste oefeDlngen in SpeI.
3. Nederlandsche Taal en Letterkunde.
4. Fransche Taal en Letterkunde.
5. Hoogduitsche Taa!.
6. Algemeene GC3chiedenis.
7. Land- eu Volkenkunde.
8. Mythologie.
9. Dansen en Schermen, als boven.
10. Costuumnaaien.
11. Teekenen.
VIERDE KLASS 1':.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Uitspraak en Stemvorming, als boven.
Voordracht en Spe!.
Voordracht in Fransch.
Tfchniek van het Drama eu Geschi~denis van het
Costu:Imkunde.
Aesthetica.
Nederlandsche Letterkunde.
Fransche Letterkunde.
Hoogduitsche Letterkunde .
Engelsehe Taa!.
Aigemeene Geschiedenis.
Mythologie.
Dansen en Schermen, als boven.
Costuumnaaien.
'reekenen.

,n~l.

VIJFDE KLASSE.
Dezelf(le vakken als in de vierde klasse, alleen vermeerderd met
Voordracht iu Hoogduitsch.
Mimiek en Costumeeren.
Grimeerkunde,
terwijl voor Mythologie in de plaats treedt:
Kenuis der Oudheid.
NB. De klasseu I-lII vormen de Voorbereidende Vakschool, IV en V cle
eigen lijke Vakschool.
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ART.

3.

Het leerjaar vangt aan op of omstreeks een September en
eindigt bij den aanvang der groote vacantie, den 1,len Zaterdag
in Juli.

ART. 4.
Er zijn drie vacanti!!n: een van veertien dagen omstreeks
Kersttijd, een van den W oensdag v66r tot den W oensdag na
Paschen, en een van den 1 aton Zaterdag in Juli tot op of omstreeks een September.
ART.

5.

Met den aanvang van ieder leerjaar wordt een programma
openbaar gemaakt, de mededeeling bevattende van het aantal
uren, in elke klasse aan de verschiliende vakken van onderwijs
te besteden. Tevens verschijnt een rooster van de dagen en
de uren, waarop de lessen gegcven worden.
ART.

6.

Het schoolgeld is verschuldigd bij vooruitbetaling, hetzij
maandelijks, hetzij per kwartaal, en bedraagt per jaar voor alle
lessen {50.-, voor lessen in een enkel yak t 15.-. De gelde n
voor de lessen in enkele vakken verschuldigd, gaan het be·
drag van t 50.- niet te boven. Bij het tusschentijds verlaten
der school heeft geen teruggave der schoolgelden plaats.
Zij, die het eindexamen met gunstigen uitslag hebben
afgelegd, hebben geen schoolgeld te betalen, wanHeer zij enkele
lessen willen blij ven volgen.

8*
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HOOFDSTUK 11.
V AN HET BEHEER EN TOEZICHT.

ART. 7.
Hel beheer en toezicht over de Tooneelschool is opgedragen
aan eene Oommissie van negen leden, die van al hare werkzaamheden verantwoording schuldig is aan het Hoofdbestuur.
De Oommissie benoemt jaarlijks uit haar midden een Voorzitter, vice-Voorzitter en Secretaris. Zij geeft van die benoemingen kennis aan het Hoofdbestuur.
ART. 8.
De Commissie bestaat uit: twee leden van het comite der
Dames-Patronessen, twee leden van hel Hoofdbestuur deI'
Maalschappij tot Nut van 't Algemeen en vijf leden, door
de Aig. Vergadering van hel Ned. Tooneelverbond benoemd,
waarvan drie leden der Amsterdamsche Afdeeling moeten zijn.
Bij het ontstaan eener vacature geeft de commissie hiervan
zoo spoedig mogelijk bericht aan het betrokken collegie.
ART. 9.
De Oommii>sie treedt omtrent al wat den bloei en de verbetering der Tooneelschool kan bevorderen in overleg met hel
Hoofdbestuur en doet daaraan de voorstellen, die zij in het belang van het onderwijs noodig acht, voor zoover zij zelve
hierin niet kan voorzien.
Voorgestelde maatregelen, die wijziging van het Reglement
noodig maken, kunnen niet worden toegepast dan na goerlkeuring door de Algemeene Vergadering.
ART. 10.
De Commissie vergadert zoo dikwijls zij het noodig oordeelt,
·en geeft van hare vergadering lelkens kennis aan de gedelegeerde der afdeelingen (Art. 17 Statuten.) Zij regelt hare werkzaamheden bij een reglement van orde, waarvan zij aan hel
Hoofdbestuur mededeeling uoet.
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11.

De Commissie zendt jaarlijks v66r 15 Maart aan het Hoofdbestuur een Ontwerp-begrooting van de kosten der Tooneelschool
voor het volgende Leerjaar.
Indien de begrooting door de Algemeene Vergadering is
goedgekeurd, wordt aan de Commissie bij den Penningmeester
van het Hoofdbestuur een crediet geopend tot het, op de begrooting geraamd bedrag.
Overschrijving van den eenen post op den anderen kan door
de Commissie geschieden; voor de verhooging der verschillende posten, die in het eindcijfer wijziging brengt, is de
goedkeuring van het Hoofdbestuur noodig.
ART.

12.

De Commissie brengt jaarlijks v66r 1 April en 1 October bij het
Hoofdbestuur schriftelijk verslag uit harer werkzaamheden, en
doet het laatste verslag vergezeld gaan van eene rekening en
verantwoording der haar toegestane gelden en van een afschrift
van het verslag, door den Directeur over het onderwijs uitgebracht. (zie art. 25.)
ART.

13.

De leden van het Hoofdbestuur, die der Qommissie en de
gedelegeerden der Afdeelingen hebben te allen tijde toegang
tot de schoo!.

ART. 14.
De Commissie heeft het recht den Directeur en de Leeraren
in het belang van het onderwijs te hooren zoo dikwijls zij
dit noodig oordeeIt
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HOOFDSTUK II!.
VAN DEN DIRECTEUR EN DE LEERAREN.
ART.

15.

De leiding en het dagelijksch bestuul' der Tooneelschool is,
onder toezicht der in Art. 7 bedoelde Commissie, toevertrouwd
aan een Directeur, die tevens met een ot meer vakken van
onderwijs kan worden belast.
De Directeur wordt uit eene voordracht van drie personen,
door de Commissie opgemaakt, door het Hoofdbestuur benoemd.
Zijne jaarwedde wordt bij de benoeming vastgesteld.
ART.

16.

Het aantal leeraren ~taat in verhouding tot de behoeften van
het onderwijs en wordt door de Commissie bepaald.
De leeraren worden door de Commisf!ie henoemd. Van elke benoeming wordt onyerwijld kennis gegeven aan het Hoofdbestuur.
In de gevallen, bij dit artikel bedoeld, beslist de Commissie
niet dan na den Directeur te hebben gehoord.
ART.

17.

De leeraren genieten eene jaarwedde, door de Aig. Vergadering vastgesteld. De Commissie wijst het yak of de vakken
aan, waarin elke leeraar gehouden is onderwijs te geven.
ART.

18.

Bij ontstentenis van den Directeur treedt een der leeraren,
daartoe telken jare door de Commissie in overleg met den
Directeur aan te wijzen, in zijne plaats.
Indien door ontstentenis van den Directeur of een der leeraren
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het onderwijs in een of meer vakken nadeellijdt, wordt hierin
door de Commissie, zoo mogelijk na den Directeur te hebben
gehoord, vonrzien.
ART.

19.

Ten
inste tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls de Directeur dit noodig oordeelt, of ten minste drie leeraren dit wensehen, wordt on der voorzitterschap van den Directeur, eene
vergadering van Directeur en leeraren gehouden tel' bespreking
der belangen van het onderwijs. Ter bevordering dier belangen
<ioen zij de noodige voorstellen aan de Commissie.
ART.

20.

De verdeeling van het onderwijs in de verschillende klassen
tusschen de leeraren geschiedt volgens het programma der lessen,
dat overeenkomstig art. 5 voor ieder leerjaar door de Commissie
v66r den 1·len Juli wordt 1"astgesteld, na door Directeur en
leeraren ontworpen en v66r 1 Juni, met opgave der boeken en
hulpmiddelm die zij bij hunne lessen wensehen te gebruiken,
Lij de Commissie te zijn ingediend.
Verandering in het programma kan s)echts onder goedkeuring der Commissie plaats hebben.
ART.

21.

De Directeur zendt, in overeenstemming met de leeraren,
op het einde der maanden December, Maart en Juni, aan de
Commissie het oordeel der leeraren over het gedrag, de vlijt
en de 1"orderingen der leerlingen, in ieder vak van studie
afzonderlijk.
ART.

22.

Alles wat betrekking heeft op de schooltucht en op de
wijze, waarop de vorderingen der leerlingen beoordeeld wor-
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den, wordt hij huishoudelijk reglement door den Directeur in
overleg met de leeraren ontworpen en door de Commissi e
vastgesteld.
ART.

23.

De leeraren gedragen zich in alle zaken, die de schooltucht
en de inwendige huishouding der school betreffen, naar de
beslissing van den Directeur, behoudens beroep op de Commissie.
ART.

24.

De Directeur zorgt, dat de lessen door alle leeraren geregeld
worden gegeven.
Hij heeft de bevoegdheid om, ook zonder het advies der
leeraren te hebben gevraagd, aan de Comm issie voorsteJlen
in het belang van de school en het onderwijs te doen.
ART.

25.

De Directeur zendt jaarlijks vMr 15 Juli aan de Commissie
een beredeneerd verslag over den toestand van de school en
van het onderwijs. De leeraren verschaffen hem daartoe de
noodige bouwstoffen; de opmerkingen door hen r;emaakt
worden, indien zij dit verlangen, woordelijk in het verslag
vermeid.
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HO 0 F D S T U K IV.
VAN DE LEERLINGEN.

AFDEELING

1.

Van d e To elating.
ART. 26.

In den regel moeten zij, die als leerlingen worden toegelaten, den leeftijd van 13 jaren hebben bereikt.
Slechts in zeer bijzondere gevallen kan, met goedkeuring
dm' Commissie, van dezen regel worden afgeweken.
ART.

27.

Een, zooveel mogelijk blijkbare aanleg en geschiktheid voor
het tooneel is een algemeen vereischte om als leerling te worden aangenomen.
Bovendien behooren zij, die de lessen in de eerste klasse
wensehen te volgen, gewoon lager onderwijs met vrucht te
hebben genoten. Met name moeten zij bewijzen geven van
goed te kunnen lezen en schrijven, en bedreven te zijn in de
beginselen der Nederlandsche Taal, den Vaderlandsche geschiedenis, der aardrijkskunde en van het rekenen.
ART.

Zij,
schen
klasse
heden

28.

die dadelijk tot de lessen van eene hoogere klasse wente worden toegelaten, moeten, met het oog op de in die
onderwezen vakken, van het bezit der noodige kundigdoen blijken.
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ART.

29.

Over de toelating, in de beide vorige artikels bedoeld, wordt
beslist duor den Directeur en de leeraren, na een door hen,
in tegenwoordigheid der Commissie afgenomen examen.
ART.

30.

Dit examen wordt eenmaal 's jaars, v66r den aanvang van
het leerjaar, op de in tijds aangekondigde uren en plaats gehouden.
In buitengewone gevallen kunnen ook leerlingen, na afgelegd examen, in den loop van het leerjaar door den Directeur
en met vergunnin~ der Commissie worden toegelaten.
ART. 31.

Zij, die, zonder leerlingen van de school te zijn, de lessen
in een of meer vakken wensehen te volg-en, moeten daartoe
vergunning gekregen hebben van den Directeur en de Commissie.
Zij zijn gedurende de les aan de bepalingen onderworpen
voor de leerlingen vastgesteld.
ART.

32.

Met toestemming der Commissie en onder de door haar gestelde voorwaarden, kan de Directeur ook aan hen, die geen
leerlingen der school zijn, de gelegenheid geven zieh onder
jijne leidiDg of die der leeraren in het vel'toonen van tooneelstukken te oefenen.
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H.

Van de Examens.
ART.

33.

Jaarlijks, voor het einde van het leerjaar, nemen de Directeur
en de leeraren, in tegenwoordigheid van de Commissie en genoodigden, een examen van de leerlingen van alle klassen af.
Leden van het Verbond hebben, op vertoon van hun
diploma, toegang tot het examen.
ART.

34.

Naar aanleiding van de, in 't vorig artikel hedoelde examens
hepalen Directeur en leeraren, welke leerlingen onvoorwaardelijk tot eene hoogere klasse kunnen overgaan of de school
verlaten, welke tot het doen van een her-examen in een
of meer vakken voM het begin van het volgende leerjaar
worden toegelaten, en welke onhekwaam worden geoordeeld om
tot eene hoogere klasse over te gaan of de school \e verlaten.
Na het her-examen beslissen Directeur en leeraren op gelijke
wijze over de al of niet toelating tot eene hoogere klasse, en
over het al of niet verlaten der school.
ART.

35.

Jaarlijks, in de maand Januari, zal door de leerlingen der
vijfde klasse een voorhereidend eind-examen worden afgelegd.
Onmiddellijk na den afloop van dit examen zal door den
Secretaris der Commissie aan de verllchillende afdeelingen
van het Nederlandsch Tooneelverhond worden me~gedeeld,
welke leerlingen het examen met gunslig gevolg hehhen
afgelegd.
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ART.

36.

De ouders, voogden of verzorgers der IeerImgen en de leerIingen zeIven, verLinden zieh sChrifteIijk om niet met het tooneelbestllur een engagement te sluiten, voor dat door den
betrokken leerling het in art. 35 genoemd examen met gunstig
gevolg is afgelegd. Bij overtreding van die verbintenis, wordt
de leerling, ten wiens behoeve oi" door wien het engagement
gesloten is, onmiddellijk van de sehool weggezonden.
ART.

37.

Aan de leerlingen, die het eind-examen met goed gevolg
hebben afgelegd, worden getuigsehriften afgegeven naar een
model, door den Directeur on der goedkeuring der Commissie
vaslgesteld. Deze getuigschriften worden door den Directeur,
door de leden der Commissie en door de leden van het Hoofdbestuur onderteekend.
In geen geval zullen zij, die tusschentijds de school verlaten, een getuigschrift ontvangen.
ART.

38.

Leerlingen der Vakseltool kunnen in voor hen geschikte
rollen, bij tooneelgezelschappen optreden, mits de toestemming
daartoe door de Commissie, op voorstel van den Directeur,
worde verleend.

AFDEELING

IH.

Van Belooningen en Toela.gen.
ART.

39.

De leerlingen gedragen zieh gehe el naar de voorschriften,
h un door den Directeur en da leeraren gegeven.
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40.

Geldelijke toelagen ter bestrijding van kosten en onderhoud,
in de eerste plaats uit het Tooneelschoolfonds, gestieht door
den Heer J. L. WERTREIM, kunnen door hel Hoofdbestuur, op
voordraeht der Commissie, aan een of meer leerJingen worden
verstrekt.
ART.

41.

Er kunnen belooningen in geld worden toegekend aan de
leerlingen der versehillende klassen, die bij hel overgangs- of
ei nd-examen naar hel oordeel der Commissie blijken hebben
gegeven van buitengewonen aanleg en groote pliehtsbetraehting.
De Commissie, die deze belooning toekent, bepaalt in overleg
met het Hoofdbestuur, het bedrag.
ART.

42.

De in hel vorig artikel bedoelde geldsom wordt niet aan
de leerlingen uitgereikt, maar op h un na am in een daartoe
bestemd en bij het Hoofdbestuur berustend register ingeschreyen en zooveel mogelijk te hunnen ba te belegd.
De gelden worden met de renten een jaar na volbraehten
leertijd uitgereikt, indien de betrokken persoon, naar het oordeel
der Commissie, zieh deze belooning niet door later wangedrag
heeft onwaardig gemaakt en zieh na het verlaten der sehool
naar de wenken der Commissie heeft blijven gedragen.
ART.

43.

Het willekeurig en tusschentijds verJaten der school, het door
plichtverzuim veroorzaakt ontslag en hel niet opvolgen der
\'oorschriften en wenken, na het einde vanden leertijd, heeft verbeurte der in de twee vorige artikelen bedoelde gelden ten
gevolge.
In dat geval komen de gelden ten bate der algemeene kas
van het Verbond.
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HET TOONEEL TE GRONINGEN.
't Was in October 1883, dat ik in dit tijdschrift (zie den 13denjaarg.
blz. en v: v.) eene schQts gaf van den schouwburg te Groningen en van
de opening, thans meen ik op nieuw de aandacht te moeten vestigen'
op hetgeen ten aanzien van het tooneel in deze stad voorvalt. Veel belangrijks is het evenwel niet, da ar alle hier opgevoerde stukken reeds
meermalen in Holland zijn vertoond, als wij er voor 't eerst kennis mede
maken. Dit ontslaat me van de moeite om een kort overzicht er van
te geven en ik behoef slechts de mededeeling te doen, dat in 1883 en 84
hier nu en dan optraden de heer W. van Zuylen met zijn gezelschap,
de Amsterdamsche en de Rotterdamsche afdeeling van het »N ederlandsch
Tooneel", alsmede het gezelschap van den heer A. van Lier, Buitendien
heb ben we enkele opera-voorstellingen gehad onder directie van den
heer Jozef Juhasz en van de heeren G. Prot en Zoon, terwijl het Nationaal
Antwerpsch tooneelgezelscbap onder leiding van den heer A. van Zuylen
den 8 Maart 1884 een enkele buitengewone voorstelling gaf en later op
zijn »kunstreis door Nederland" nog eene.
Er is dus ook in Groningen vrij wat afwisseling op dit gebied en gelegenheid genoeg om letterkundig genot te smaken. OngQlukkig valt
dit genot niet veel in den smaak, want over 't algemeen worden dB
tooneelvoorstellingen niet best bezocht, en de hier verschijnende dagbladen zien hunne telken keer gedane moeite om het publiek naar den
schouwburg te lokken niet beloond. Nog onlangs schreefb. v. de N. Gron.
et.: »de schouwburg was gisteravond bezet; wij dachten anders dat het
pub liek den weg naar de komedie vergeten had." Niet ten onrechte
Bchreven we vroeger dan ook reeds 1): .Toen het tooneel nog de verb oden
boom was, vond het warme sympathie; nu er niet meer tegen geijverd
wordt, sehijnt de aardigheid er af te zijn, de belangstelling ten minste
is zeer verflauwd. '
Toch gebeurt het ook niet zelden, dat de nieuwe schouwburg geheel
bezet is, wanneer er iets bijzonders wordt opgevoerd of plaats heeft
Uit de vele voorbeelden haIen we b. v. aan toen ~De Tooneelspeler des
Keizers" door de Amsterdamsche afdeeling van het N ed. Tooneel gegeven
werd (in dien tijd bestond de Rotterd. afdeeling nog), alsmede den 16
April 1885, toen de benefice-voorstelling voor (wijlen) mevr. Kleine-Gattman
plaats had. Bij zl1lke gelegenheden is onze nieuwe schollwburg veel te klein.
Meer dan de nieuwe SChollwburg wacht op dit oogenblik het lot der
oude komedie onze belangstelling: zij heeft n. 1. het lot van hare voorgangster ondergaan. In October 1884 publiek te koop gepresenteerd
vond zij geen kooper, maar werd in '85 uit de hand verkocht aan een
timmerman, voor 17000 terwijl het decoratief voor 1100 wegging in de
hand des heeren A. van Lier, directeur van het bekend tooneelgezel') Zie mijn werkje: De opkomst van het tooneel te Groningen, blz. III.
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schap te Amsterdam. Op de plaats waar komedie en koffiezaal stonden
vindt men thans zes niet onaardige bnrgerhuisjes van eene verdieping.
En daarmede zou iedere L.erinnering aan den ouden schouwburg voor
goed verdwenen zijn, terwijl de nakomelingschap slechts uit de overleveringen van het oude geslacht zich nog eenig denkbeeld konde
vormen van wat hU geweest is, want geene enkele teekening bestaat er
van, had ondergeteekende niet gezorgd, hem door de photographie aan
de ve'rgetelheid te ontrukken. Ik heb me n. 1. voor den tweeden druk
van mijn boven aangehaald werkje, die wel na korteren oflangeren tijd
verschijnen zal, een drietal photographieen laten maken, waarvan eene
de afbeelding de gevel van 't gebouw is, een ander stelt een gözicht
op het tooneel voor en de derde, de zaal van het tooneel afgezien, terwijl
de platte grond eene voorstelling van de ruimte van het gebou" geeft.
Oi het oude gebouw die eer waardig was is rn. i. geen vraag; want
zijne geschiedenis gunt ons een juisten blik op het leven en streven
onzer burgerij in de negentiende eeuw. Wat heeft die komedie zonderlinge lotgevallen gehad! In 1806 uit de Groote Leliestraat naar de
Groote Kruisstraat verplaats kreeg het tot devies: .utilitatis et incunditatis
ergo" en den naam "Heeren-Komedüi" in te;enstelling van de BurgerKomedie. Zij was toen het eigendom van eenige heeren, die schatten
gelds door de daarin gegeven voorstellingen zoek brachten. In 1817 werd
zij, na allerlei lotwisselingen ondergaan te hebben, heropend met eene
zinnebeeidige voorstelling, getiteld Hulde aan Groningen, vervaardigd
door H. van Overvest Kup. Zij droeg toen den naam van Societeit,
waarvan het lidmaatschap f 10 per jaar bedroeg. Acteurs waren de aandeelhouders en hunne vrienden, terwijl zich later ook dames aan het
tooneel verbonden. Na vele wederwaa,rdigheden. die zeer zonderling zijn,
ging in 1870 de schouwburg in handen van den heer J. A. Ellenberger over,
die hem sinds dien tijd exploiteerde. De beste, maar ook minder goede gezelschappen, beproefden er hunne krachten. Sinds genoemd jaar hadden
er gedllreU(le het winterhalfjaar geregeld volksvoorstellingen des Zondagsavonds plaats, voorstellingen, die over het geheel druk bezocht werden.
Ook mag men er niet laag op neerzien. al bestond het publiek ook voor
een groot deel uit dienstmeisjes en dames en heeren van den kleinen burgerstand, want- acteurs en actrices van naam gaven er het hunne ten
beste. We herinneren ons b. v., dat Victor lJriessens met zijne
voortreffelijke Vlamingen eene reeks volksvoorstellingen in den ouden
schouwburg gaf; we herinneren, dat Mevr. Beermans bij bedoelde dames
en heeren een goe-bekende ,> as en om strijd bewonderd en toegej nicht
werd, toen 7.ij nog niet de actrice van heden bij het groot publiek was
In lalere jaren hadden we er des zondags gezelschappen van minder
naam, doch ook daaronder waren er, die thans bij Hinke troepen geengageerd, een goed figuur maken en met lof genoemd worden. Het
gezelschap dat wij in 't zoogenaamde winterseizoen telken zondagavond
zagen optreden was dat van D. W. Jacqui en Co, Ook voor de talrijke
rederijkerskamers was de oude sehonwburg een uitstekende localiteit,
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Dat alles is thans voorbij, voor eeuwig voorbij. Moge de oude schouwburg voor het meer ontwikkelde volk ook geen aantrekkingspunt in de
laatst') jaren nog geweest zijn, voor den minderen stand is zijn verdwijnen een groot verlies.
Middelbert (bij Groningen) Januari 1886
K. R VELTHUYS,

HET GOED REOHT VAN DEN TOONEELSPEI,ER.
Het is wel noodig, er op te wijzen, dat de tooneelspeler het recht
heeft, beschouwd te worden als kunstenaar en niet als de telefoon,
waardoor de dramatist zijn stuk aan het publiek toeroept
Er is geen enkele eisch, buiten de tooneelspeelkunst om, die niet door
dezen of genen betrekkelijk een tooneelstuk wordt uitgeBproken. De
een wH een mooi vertelsei, de an der de behandeling eener ingrijpende
vraag, een derde geestige gezegden, een vierde mooi decoratief en
prachtige costumes, nog een ander - en zeer velen met hem - eene
schoone zedeles, nog anderen mooie woorden of schoone verzen of nuttige leering of wel une piece a./emmes met aant.rekkelijke toilett~n.
Dwaas mag hij genoemd worden, die van den schilder uitsluitend
vraagt een· kijkje in de historie of een verhaal in beeld of een treffend
voorval aanschouwelijk gemaakt, zonder dat hij in de eerste plaats naar
de kunst des schilders zelve vraagt.
Moet de componist even als in Mo zar t 's Schlittenfahrt de bellen
der paarden, het slaan der hoeven en het dansen der reizigers nabootsen,
of heeft zijne kunst gehe el andere en zeer eigenaardige eischen?
De acteur heeft daarom het recht, te vorderen, dat men in een drama
in de eerste plaats speelbaarheid vordere en aan den vertolker voor
alles den eisch stelle, dat hij door gelaat, kleeding, houding, stem en
gebaren de personen voorstelle, met hun wisselend gemoedsleven. Een
goedgeschreven rol is er een, die den acteur gelegenheid geeft den
mensch te vertoonen, zoo als de auteur dien bedoelde, daargelaten of
de auteur uitvoerig genoeg geteekend heeft; heeft hij dat niet, dan
vult de aeteur het ontbrekende door zijn speI aan en is, wat hij zijn
moet: de kunstenaar, die den arbeid des dramatisten vertolkt.
De auteur, de regisseur en de acteur ziedaar het driemanschap, dat
het stuk op de planken brengt.
Men bewondere dus den aeteur in ziin eigen kunst, even als men dat
andere knnstenaars doet.
Maar dan brenge men den acteur ook de ware hulde op dezelfde
wijze, waarop men dat aan andere kunstenaars doet en schepe hem niet
af met waanzinnig voetgetrap en handgekJap of met eenige guldens
bewondering in bloemen, gekocht lang voor dat men bewonderen kon.
Hooger, edeler hulde voor den actenr en hem beoordeeld naar den
eisch van zijn eigen kunst.
TACO

H.

DE BEER.

NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND
16e ALGEMEENE VERGADERING,
te HAARLEM,
Vrijdng' " JIei 1886, des voormiddags Olll elf uur

in de Bovenzaal van de Societeit "Vereeniging", Lange Bagijnestraat.

punteu UllU JeJ.ltljrijUiug.
1. Opening der Vergadering.
2. Verslag van den Algemeenen Secretaris over het afgeloopen Bondsjaar.
3. Begrooting voor 1886/87.
a. Algemeene Begrooting.

Ontvangsten:
Art.
"

I.

Uitgaven:

Contributien •............ / 5000.-

2- Tc kort .................. " 1015.-

Art. l. Bijdragc Tooncelschool. .... f5140.2. Tijdschrift...... . . . . . . . . . .
600.3. Reiskosten ......... _...... " 50.4. Drukwerk ................ " 100.5. Bureaukosten . . . . . . . . . . . .." 25.6. Onkosten Algemeene Yergadering ................ " 25.7. Onkosten inning van gelden
25S. Onvool'ziene uitgaven ...... "

/6015.-

50.-

/6015.9
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b. Begrooting looneelschool.

Uitgaven:

Ontvangsten :
Art. 1. Bijdrage van Z. M. den
Koning . . . . . . . . . . . . . ..
2. Bijdrage van het Rijk ....
3. Bijdrage der Provincie
Noord-Holland •........
4. Bijdrage der Gemeente Amsterdam .............. .
5. Schoolgelden ............
6. Giften, jaarlijksche bij(hagen ................
7. Rente Fonds Hacke van
"
Mijnden ...............
8. Bijdrage uit de algemeene
kas ...................

f 5000." memorie.

Art. 1. J aarwedde Directeur,

tevens onderwijzer in Jezen. algemeene

" memorie
"

2000.650.-

"

150.-

"

60.-

"

5140.-

f 4000.-

r~~~~~e~:~!s,. .~e~er.le~ds~he. t~l. e~

2. Jaarwedden onderwijzend
personcel I):
a.

Leersres in spei en voor-

dracht . . ... . . . . f 900.Leeraar in voordracht en
grimeeren . . . . • • • . » 900.c. Leerstes in uitsprsak en
stemvorming. .
. . l) 640._
d. Leeraar in mimiek, resthe.

b.

e.

f.
g.

h.
i.

k.
i.

m.
Q.

tica en teekenen ...

.

J)

350.-

Leeraar in
voordracht
(Fransch en Duitllch~ .. memorie
Leeraar in teclmiek V8n
het drama . . . . . . . memorie
Leeraar in kostuumkunde. memorie
Leerarfs in Fransch en
Duits('.h . . . . • . . • . f 1500.Lperares in Engelseh . . . J) 100.Leeraar in mythologie . . J) 100.Leeraar in a.ardrijkskunde J) 150.Leer&ar in rekenen . . . . " 150.Leeraar in gymnastiek
en schelmen • . . . . . " 1:>0.Leeraar in damen . • • . . J) 150.-

- - - " 5090.-

"

"
"

"
"
"

f

13000.-

Memorie: Rerm,m Linde·Fonds ..• l

148.02

3. Toelage aun de llirectrice. "
kostgelden
4. Achterstallige
voor inwonende leerlingcn
5. Belasting, vuur en licht... "
6. Erfpacht tcrrein ..... , ....
7. Rente der 4 pet. Leening,
grout per resto f 6500. .. "
8. Aflossing van 1/248 Aandeel
(het twaalfde) ......... .
9. Schoolbehoeften ......... .
10. Bibliotheck ............. .
11. Bureankosten ........... .
12. Onderhoud Gebouw en kosten van schoeiing ~) .... .,
13. ge tcrmijn Pijpgascompagnie "
14. Pianohuur .............. .
15. Rum van kuchels en gymnastieklokual ........... "
16. Onvoorzienc uitgavcn 3) .••

f

300.-

209.50
784.28
300.260.500.200.200.40.500.84.26
f,5.-

64.402.ge

13000.-

1) Bij vergelijkillg met de begrol)ting van lSf513ö en lS~41S5
zal blijken, dat hl't a&ntal onderwijzers. in plasts van }6,
tlJSDs 14 beriraagt, en dat heL onderwijs in Ned. taa1 en letter.
kunde, algem. en vaderl geschiedenis. g~heel en al deol den
directeur zaI worden gf'gevell, terwijl het onderwijs in tel·kenen
met dat van hoog re mimiek en aesthetica verb·:mden wordt.
~) Eell ni.,uwe IIchoeiilJg ia noodzakeJijk geworden door het
nr,rmalisepren van de achter hf't gebouw liggende ~ingelgracht,
De onko~tf'n daarvan bt.>dragen pl.m. f ·!nO.:3) De ouvoorzielle uitgaven zijn hoogt'r dan gewoonHjk. omd&t men hoopt in den loop van het ja.a.r ef'n uieuwen L~ eraar
in de kOiituumkunde, wiens salaris slechts VO'Jr memorie is uitgetrokken, in plaats van den Heer H lFnuK, die z:ijn ontslag
heeft verlocht, aan de Senool te kunrJen nrbinden.
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4. Aanwijzing der Afdeeling, aan welke rekening en verantwoording moet worden
gedaan (art. 14 Statuten)
5. Vaststelling van het reglement der Tooneelschool. Het ontwerp door het Hoofdbestuur, in overleg met de Commissie van beheer en toezicht over de School,
opgemaakt, is geplaatst in de 3& aflevering van het Tijdschrift, bladz. 113 en ver v .
6. Benoeming van Hoofdbestuurders.
7. Benoeming der CommiBsie van beheer en toezicht over de Tooneelschool.
8. Benoeming van eoo redacteur van het Tijdschrift (art. 18 Statuten). Het Hoofdbestuur heeft de eer het volgende tweetal voor te dragen:
de Heeren TAOO H. DE BEER en L. Sn.roNS Mzn.
9. Bepaling van de plaats, waar de 17de alg. vergadering zal gehouden worden.
Uit naam van het Hoofdbestuur,
De Secretaris,
~L

A. P ERK.

Donderdag I) Mei, des avonds om 63/4 uur: Ontvangst van Hoofdbestuur en
Afgevaardigden in den Foyer van den Schouwbnrg, in de St. Jansstraat. Te 71/, uur
Tooneelvoorstelling in dien Schouwburg, aangeboden door de Afdeeling Haarlem, aan
de leden van het Hoofdbestuur, de Afgevaardigc1en en de Leden der Afdeeling Haarlem.
Na afloop der voorstelling: Gezellige Bijeenkomst van Hoofdbestuur, Afgevaarlligden en Leden in den Foyer.

Vrijdag 7 Mei, deR namiddags te half zes uur: Gemeenschappelijke Maaltijel

<1

l 5. - het Couvert met een halve Hesch Wijn, in het hotel Funckler (P. C. C. JACOBI

in de Kruisstraat.
Aan heeren Afgevaardigden, Hoofdbestuurders, Gewone Leden en Donateurs, die)
al\n den Maaltijd wenschen deel te nemen, wordt verzocht dit te melden v66r of uiterlijk op Dinsdag 4 Mei aan den Secretaris van het Afdeelingsbestuur, Mr. TH. DE HAAN
HUGENHOLTZ, Spaarne No.

9*
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VERSLAG DER 16e ALGEMEENE VERGADERTNG
te HAARLEM.

Tegenwoordig de leden van het Hoofdbestuur, de HH. Prof. B. J.
Stokvis, On der-Voorzitter, M. A. Perk, Secretaris, Joseph Jacobson,
Penningmeester.
De afgevaardigden der afdeelingen:
Rot t erd a m (tien stemmen): M. Horn, G. Pekelharing, P. Haverkorn van Rijsewijk.
Am s t erd a m (tien stemmen): W. A. v. d. Mandere, A. C. Wertheim ,
11'1. J. Waller.
Lei den (tien stemmen): J. v. d. Willigen.
's G ra v e n hag e (tien stemmen): D. F. v. Heyst, J. C. v. Brakel,
A. Ising en Jacobson.
U t r e c h t (zes stemmen): Fr. E. G. Selle en A. W. Wichers.
D 0 r d r e c h t (vier stemmen): Jhr. Mr. J. Schuurb eque Boeye.
Ha a r lern (twee stemmen): J. H. Krelage, Mr. Th. de Haan Hugenholtz, H. W. Groll.
's Her t 0 gen b 0 s c h (twee stemmen):' J. N. Houba.
Ti e 1 (een stern): J. L. van Lith de Jeude.
Go u d a (een stern): J. Post van der Burg,
te zamen uitbrengende zes-en-vijftig stemmen. De afdeelingen DeIft,
Gent en Groningen hebben zich verontschuldigd. Verder wordt de vergadering bijgewoond door de HH. J. N. van Hall, Eerelid, S. J. Bouberg
Wilson, Directeur der SchooI, Taco H. de Beer, Redacteur van het
tijdschrift en L. Simons Mnz. van Amsterdam.
Te elf uur opent de waarn. voorz. de vergadering met een warmen, levendig toegejuichten welkomstgroet. Hij wijst op de omstandigheid, dat het
Verbond voor de eerste maal vergaderd is in den zetel eener jonge, doch
la,ngzaam zich ontwikkelende en, naar allen hopen, spoedig bloeiende Afdeeling, die den vorigen avond getoond had een uitnemende gastvrouw te zijn
Voor 't eerst vergaderd ook onder nieuwe, pas in werking getreden statuten:
vergaderd ook niet meer zooals vroeger, in 't dichterlijk seizoen, waarin
de gele en verdorde bladeren een droefgeestige tint aan de natuur
geven. maar in de heerlijke, Iiefelijke lente, die van een nieuw leven,
van nieuwe kracht getuigt. Hij vindt daarin aanleiding om te wijzen
op de verjongingskuur, welke het Verbond als 't ware ondergaat,enom
de hoop uittespreken, dat dit blijken zal geven van met frissche
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krachten zich te wtjden aan het schoone doel, hetwelk het beoogt, en dat
alle wanklank moge verdwijnen 1'oor een kloek vertrouwen op de toekomst. Met dezen wensch verklaart hij de vergadering geopend.

2°. Hierna brengt de Alg. Secretaris, de heer lVL A. Perk, het volgend
jaarverslag uit:
M. }I,I. H. H.

Mijn verslag moet uiteraard kort zijn. Het loopt ditmaal slechts, ten
gevolge van de wijziging in de statuten gebracht,over een tiidperk van
ruim zes maanden. Daarenboven, is niet het vorige jaar de wenseh geuit,
dat het zich voortaan bepalen zou tot het mededeelen van feiten?
Niemand, die tegen dien wensch in verzet kwam. Uw secretaris moest uit
het stilzwijgen dus wel afleiden, dat het te kennen gegeven verlangen instemming vond. En daar hij de gehoorzame, zij het ook vrijwillige en
geheel onbezoldigde dien aar nwer vergadering is, heeft hij zich daarnaar geregeld, dankbaar voor de ontheffing van de moeite en lasten, die
hij zich vroeger getroosten moest voor de samenstelling van een eenigszins onderhondend verslag, dat, zoowel nit het oogpnnt van den vorm
als van den inhond, nwe aandacht niet geheel onwaardig was. Hij zal
zich nu dan ook bepalen tot een bloote mededeeling van feiten. Slechts
voor zoover de Afdeelingsseeretarissen in hun verslagen zieh verstoutten
beschouwingen te leveren, zal hij die onbeschroomd overnemen, op gevaar dat dit aanleiding geeft tot een herhaling van den wensch des
vorigen jaars, maar ditmaal dan van toepassing op die heeren, die wel
de geheeie verantwoordelijkheid zullen gelieven te aanvaarden voor wat
zij meenden, ook in het belang van ons Verbond, te moeten in he
midden brengen.
Tel' zake dus.
Niet alle besturen zonden de noodige opgaven in, die mij in de gele_
genheid moesten stellen u het juiste getal onzer leden te noemen en in
dit opzicht winst of verlies te boeken. Onze alg. penningmeester echter
verschafte mij, op mijn verzoek, de hem bekende, zij het ook niet voor
ledige, gegevens, zoodat ik tot mijn blijdschap en zeker ook van de
nwe, in staat ben u te melden dat wij geen der afdeelingen
verloren.
Al beperkten eenigen haar arbeid tot het innen en
overmaken harer contributien, zij bleven de oude vaan getronw.
Het gezamelijk aantal leden echter vermeerderde met een honderdtal.
Die aanwinst hebben wij te danken voornamelijk aan de Afdeeling in
de hoofdstad, die haar ledeneijfer van 340 tot 424 zag stijgen, terwijl
onze jeugdige Studenten-afdeeling te Leiden eveneens met 50 toenam.
Delft ging met vijf, 's Bosch en Tiel elk met twee leden vooruit.
Rotterdam, Goes en Gent oudergingeu geen verandering. Wij willen
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hopen dat dit ook het geval ia met dIe van Zaandijk en Leeuwarden,
waarvan ik niets vernam. (Zie noot bladz. 140). De geheeIe winst
zou grooter geweest zijn, stond niet daartegen een verlies van 23leden,
waarin Utrecht voor 7, Groningen en Haarlem elk voor 4, Den Haag
en Middelbnrg elk voor 3, Gouda en Dordrecht voor een lid ieder deelden.
Het geheeIe getal leden bedraagt thans 1809 tegenover ongeveer 1700
in het vorige jaar. Het cijfer algemeene leden van 32 onderging geen
wijziging. Een hunner bedankte, doch een nieuw Hd trad toe.
Het Hoofdbestuur heeft zich, na afloop der vorige vergadering, onverwijld bezig gehouden met de nitvoering der toen genomen besluiten
In de eerste plaats had het zijn zorgen te wijden aan de eindredactie
der Statuten en het bekomen der Koninklijke goedkeuring. Het kweet
zich van zijn taak en meent, wat het laatste punt betreft, met dankbaarheid te moeten gewagen van de voortreffelijke hul p, die het daarbij
heeft mogen ondervinden van onzen wakkeren vriend, den oud-secretaris
der Haagsche Afdeeling, Mr. A. Wm. Jacobson. Door diens persoonlijke
bemoeiingen liep de zaak vrij gemakkelijk en spoedig van stapel, en ook
met besparing van anders onvermijdelijke kosten. Hem komt deswege het is, laat mij dit even opmerken, een feit, dat ik vermeId M. H.!
en geen bijzondere beschouwing, waarin ik treed - een woord van
hulde en dank toe.
Elke afdeeling ontving een belangrijk grooter aantal exemplaren der
statuten dan zij leden telt. Zij heeft dus ettelijke jaren voorraad genoeg.
Er bleven voor de verzending nog 250 exemplaren in depöt bij de drukkers, de Heeren Gebroeders Binger.
Te bekwamer tijd heeft het Hoofdbestuur in overleg met de Oommissie
van Toezicht en Beheer een reglement voor de Tooneelschool ontworpen.
Door middel van het tijdschrift bracht het dit ter kennis van al onze
leden. Wat het lot zal zijn van dezen arbeid, zal straks bij de beraadslagingen blijken.
Verschillende omstandigheden, en daaronder ambtsplichten van den
secretaris, die als lid der synode van de Nederl. Herv. Kerk de buitengewone vergaderingen van dit collegie in Februari en in Maart moest
biiwonen; een buitenlandsche reis van den voorzitter, en het in April
invallende Paaschfeest hebben verhinderd in den aanvang van dit jaar
eeu buitengewone vergadering van het Verbond biieen te roepen ter
behandeling van het ontwerp. Het Hoofdbestuur meende hiermede tot
de gewone jaarvergadering des te veiliger te kunnen wachten, daar toch
in den loop van het schooljaar geen wijziging in het onderwijs kon
aangebracht worden.
Minder gelukkig was het met de uitvoering van het besluit der vorige
vergadering, betreffende het stichten van een monument op het graf
van Mevr. Kleine. Zooals gij u zult herinneren, werd het Hoofdbestuur
uitgenoodigd zich aan het hoofd eener beweging tot dat doel te stellen.
Het deed de noodige stappen om gevolg te geven aaR die uitnoodiging,
en constitueerde zich als Hoofdcommissie, met toevoeging van den heer
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directeur der school als secretaris-penningmeester. Een eireulaire met
inschrijvingsbiljet werd verspreid. De inhoud is u bekend. leder uwer
heeft ongetwijfeld een exemplaar ontvangen. De oogst echter was tot
dusver bijster schmal. Maar het Hoofdbestuur blijft, in afwaehting van
betere tijden, zijn aanda.-:bt wijden aan de taak, die het in deze met
ingenomenheid op zieh nam. Hoe groot, ja schier onwederstaanbaar de
verzoeking voor mij is, hier in eenige beschouwingen te treden, getrouw aan
mijn program, doe ik mij ge weId aan om mij daarvan te onthouden.
Dit wat de werkzaamheden van het Hoofdbestuur aangaat. Wij gaan
thans over tot die der bijzondere Afdeelingen.
In de eerste rij staat Rotterdam. Wat wordt omtrent haar arbeid en
'toestand ge meld ?
Het verslag der afdeeling ROTTERDAM kan ditmaal kort zijn, schrijft
de geaehte seeretaris. Slechts cene gebeurtenis van gewicht kenmerkte
het afgeloopen jaar, nl. de opvoering van: « Gevaarlijk spel », van den
heer H. Th. Boelen. Den leden onzer afdeeling werd daardoor eene
eerste vertooning aangeboden van een oorspronkelijk Nederlandsch stuk.
Zonder in critiek te treden, mogen wij niet nalaten te verklaren, dat
·dit stuk niet gehe el aan de verwachtingen heeft voldaan.
Ofsehoon het aantal leden der afdeeling opnieuw verminderde, geschiedde dit in zoo geringe mate, dat er, vergeleken bij het vorige jaar,
reden tot tevredenheid bestaat. Immers, bij den aanvang was het aantal
leden 488, in den loop des jaars bedankten er 17, maar wij mochten er
14 nieuwe aanwerven, zoodat het gansehe aantal nu 485 bedraagt.
In de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging.
Het bestuur der afdeeling heeft met genoegen opgemerki, dat bij het
samenstellen van het ontwerp-reglement voor de Tooneelschool rekening
gehouden is met de denkbeelden, door de afdeeling Rotterdam op dat
stuk ter vorige algemeene vergadering ontwikkeld. Een op ruimer schaal
in toepassing brengen van die denkbeelden, zou het bestuur evenwel
met ingenomenheid hebben begroet.
Het verslag van Amsterdam luidt als volgt:
Onze afdeeling verloor door overlijden en bedanken 14 leden, maar
kan zich da!l.ren te gen verheugen in een aanwinst van 102 nieuwe leden,
zoodat de lijst thans 424 namen telt; van sommigen echter is het niet
enwaa;rsehijnlijk, dat de contribntie niet gelnd zal kunnen worden,
zoodat het getal 424 niet geheel zeker iso
De vraag rijst nu, waaraan deze buitengewone toename te danken is?
In de eerste plaa,ts zeker aan de groote krachtsinspanning, waarvan
-onze afdeeling in het vorig jaar blijk gaf. Het welgeslaagd feest ter
viering van het 10jarig bestaan der tooneelschool moge niet op gunstige
finantieele resultaten kunnen wijzen (het tekort, voorloopig door het
Bestuur gedekt. is nog niet ingehaald), m.lar het won der afdeeling
vele vrienden. Toen dan ook in het najaar van 85 een circulaire aan
alle leden werd verzonden met dringend verzoek, dat ieder in eigen kring
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nieuwe leden ZOU werven, vond die roepstem gehoor, en traden van alle
zijden beg uns tigers toe, voor een deel zekcr aangetrokken door de verschillende voorrechten, die het lidmaatschap on zer afdeeling aanbiedt,
maar voor een groot gedeelte ook gedreven door warme sympathie voor
het streven van het Tooneelverbond.
Het Bestuur hield den eersten Zaterdagavond van elke maand geregeld zijne vergadering ter bespreking van allerlei loopende zaken en
ter voorbereidir g van verschillende plannen, die voor een deel nog niet
tot rijpheid zijn gekomen, maar waarvan een enkel tot een u!tstekencl
resultaat leidcle. Op DOllclerdag 15 April toch waren de leden der
Afcleeling met hunne dames uitgenoodigd tot een bijeenkomst in Maison
Stroucken, waar eenige leerlingell van cle Tooneelschool proeven van
hun bekwaamheicl zouden aBeggen. Hoezeer aller belangstelling was
opgewekt bleek uit het feit, clat reeds v66r acht uur de groote zaal
van Maison Stroucken geheel gevulcl WRS.
Een met overleg samengesteid programma werd ten beste gegeven en
verwierf de tevredenheid van het publiek. Natnurlijk was de uitvoering
niet volmaakt, maar het geheel gaf blijken van zorgvuldige voorbereiding, terwijl enkele rollen met zooveel talent werden vervuld, dat wij
gegronde redenen hebben om te verwachten, dat uit de ontwikkeling
elier talenten iets uitstekends zal geboren worden. De rewltaten op
den 15den April verkregen, leveren krachtige argumenten voor het
bestaan der Tooneelschool.
Nog enkele feiten, in het afgeloopen jaar voorgevallen, dienen in dit
verslag vermeId te worden.
De leden onzer afdeeling werden achtereenvolgens uitgenoodigd door
de Koninklijke Vereeniging »Het N ederlandsch Tooneel" bij de wederopvoering van Heyst's George de Lalaing op 17 Februari '86 en door
den heer Van Lier tO,t een voorstelling op 2 Maart 86, wa,arop' Uitgaan"
van Glanor, en »Manus de Snorder" van Rosier Faassen ten tooneele
werden gebracht. Het Bestuur bood aan de dames-artisten bouquetten
aan, en bracht den beiden gastheeren hartelijken dank voor hun guUe
ontvangst, die vooral als blijk van sympathie hoog werd gewaarde9rd.
Nog was het Bestuur der Afdeeling vertegenwoordigd bij de voordracht der buste van Mevrouw Kleine aan het Stedelijk Bestunr.
Recapituteerend komen wij tot de overtuiging. dat het afgeloopen
seizoen ons veel goeds bracht, dat er allerins reden tot tevredenheid
be staat, maar tevens, dat alleen onvermoeicle ijver in staat is, da in dit
iaar verkregen resultaten te behouden en voor de toekomst dienstbaar
te maken aan de belangen van het Tooneelverbond
Leiden. - Het ledental van onze afdeeling, dus berichtte mij de
secretaris, nam dit jaar zeer toe, aangezien dit klom van 176 tot 242.
Dool' deze toename mocht onze bijdrage aan het Verbond, ondanks de
vermindering van / 3.- op /2.50 per lid, in totaal die van het vorige
jaar overtreffen.
Het jaar 1885/86 is voor onze afdeeling zeer gunstig geweest. De eerste
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voo1'stelling werd gegeven op 19 N ov. 1885, de tweede op 31 Maa1't 1886.
Bij beide voorstellingen mocht onze afdeeling zieh in een groot succes
·lerheugen.
De eerste maa1 werden opgevoerd: «De twee Schoolmeesters ", van
Scribe en Leonard; (De Weddenschap ", uit het Duitsch vertaald; «Een
Leugenaa1" _, door Se1'vaas de Brnyn.
Bij de tweede voor~telling werd een stukje opgevoe1'd, geschreven
doo1' een der leden van onze afdeeling, getiteld: « De ll;foord op hel Kasteei.
of «Wraak en Vergelding ».
De recensie's der studenten- en enkele dagbladen gaven ons overtnigende bewijzen, dat de schrijver deze eerste pennevrucht met succes
bek1'oond mocht zien.
Vervolgens werd ook nog voorgedragen «De Werkstaking van Pranr;ois
Coppee" en opgevoerd « llian en Vade?" doch Vr01llO noch Kind ».
Aan het einde van dit verslag gekomen knnnen wij niet nalaten op
het verblijdend verschijnsel te wijzen, dat onze afdeeling steeds in ledental
blijft toenemen, en de sympathie, zoowel onder de leden van ons corps
als onder de Leidsehe burgerij, voor onze afdeeling steeds groot blijft.
Uit den Haag wordt gemeld: Aan de opwekking, in de vorige Algemeene Vergadering tot de Afdeelingsbesturen gericht om in hun kring
belangstelling en medewerking op te wekken voor het welslagen der
pogingen van de Alll8terdamsche Afdeeling der Ve1'eeniging »Schlaraffia"
ten bate der Tooneelschool, is door ons bestuur voldaan door het houden
eener beschouwing van het door die Vereeniging bijeengebrachte en ons
voor dien avond welwillend afgestane

Wer/heim-alb1lm.

De kunstbe-

schouwing werd gegeven in eene bnitengewone ledenvergadering des
avonds van den 24'ten December 1.1., en de leden en hunne dames, die
tot die vergadering zijn opgekomen, hebben de uitgebreide en kostbare
verzameling met hooge ingenomenheid bezichtigd. Onze Voorzitter licht te
de bestemming van het Album toe en sprak den wensch uit, dat vele
leden. door het nemen van een aandeel in de verloting, ook langs dezen
weg den bloei van onze Tooneelschool zouden helpen bevorderen.
In den korten tijd, die sedert de jongste Alg. Vergadering verliep,
had onze Afdeeling gelegenheid om de belangstelling in het nationaal
tooneel op verschillende wijzen te verlevendigen. Wegens den minder
gunstigen toestand der kas kon (lit jaar slechts de helft der tot heden
gegeven jaarlijksche bijdrage in de kosten der opleiding van mejuffronw
Anna Benkers aan de Tooneelschool verstrekt worden. Omtrent hare
vorderingen als leerlinge dier school mocht de Afdeeling wederom zeer
gllnstige inlichtingen ontvangen. Van den gang en de resultaten van
het onderwijs aan de school heeft de Afdeeling zich kunnen overtnigen
door bijwoning van de onlangs plaats gehad hebbende examens, waartoe
het Bestuur zijn medelid, den heer A. Ising, afvaardigde.
Met groote ingenomenheid mag het Bestuur gewag maken van de
medewerking der Kon. Vereeniging .het Necl Tooneel" in zijn streven
om de belangstelling van de leden in het nationaal tooneel levendig te
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hüuden. Op de meest welwillende wijze werd het verzoek van ons Bestuur
om aan de leden wederom een voorstelling aan te bieden, niet slechts
ingewilligd, maar mocht het Bestuur 00 k, ingevolge zijn wensch, de keuze
bepaald zien op een oorspronkelijk vaderlandsch stuk, D. F van Heyst's
hist. tooneelspel. George de Lalaing, graal van Rennenberg •. Wegens een
treurige ge bellrtenis, die den heer Bouwmeester in rou w dom pelde, moest
aan den vooravond der opvoering het programma veranderd wOlden.
De afdeelingsleden en hunne dames badden dientengevolge aan den
avond van 2 Maart het genoegen, een zeer goede opvoering bij te wonen
van het uit 't Fransch vertaalde tooneelstllk "Antoinette Rigeaud. en van
een bewerking van het oorspronkelijk Duitsche blijspel, ode SchonlriJdsten,'
en de Raad van Beheer van .het Nederl. Tooneel" had bovendien de
welwillendheic1, op het verzoek van de Afdeeling, een tweede feestvoorstelling aan te bieden, ditmaal van het voornoemde tooneelstuk des
heeren van Heyst. Mocht het Bestuur de eerste maal bij den Raad van
Beheer niet Blagen in het verkrijgen van eene voorste'ling buiten abonnement, waartoe de Directie, wegens verplichtingen jegens hare geabonneerden, tot haar leedwezen niet kon besluiten, - bij de tweede voorstelling
was, dank zij eene welwillende beschikking van het Gemeentebestuur
in overleg met ons Bestnur, een buitengewone avond voor deze voorstelling
aangewezen, zoodat de leden een tweede uitnoodiging ontvingen en bij
die gelegenheid over de beste plaatsen konden beschikken. Tot ons leedwezen moesten wij echter ervaren, dat enkele leden hunne wenschen
nog verder uitstrekten en, bij verhindering om zehen van de uitnoodiging
van .het Ned. Tooneel" gebruik te maken, hunne plaatsen door anderen
wenschten te doen innemen, aan welk verlangen de Diredie niet kon
tegemoet komen. Het Bestuur moest toen de ervaring opdoen, dat enkele
leden, naar aanleiding van het hun v66r de uitvoering te kennen gegeven
VErlangen van ,het Nederl. Tooneel" om de tot hen gerichte uitnoodiging
als strikt persoonlijk te beschouwen, vOOr hun lidmaatschap bedankten.
Zoowel aa.n den avond van 2 Maart als tijdens de opvoering van
cGeorge de Lalaing» den 31sten Maart, werd door de Haagsche Afdeeling
hulde gpbracht aan de medewerkende artisten, en mocht zij tevens het
genoegen maken, de verdienstelijken schrijver van «George de Lalaing.
voor het voetlicht te roepen en hem onder de krachtige bewijzen van
ßympathie van het publiek, een lauwerkrans aan te bieden. Na afloop
der voorstelling vereenigden zich de leden van het Bestuur en hunne
dames in den foyer van den schouwburg en ontvingen daar de artisten
-en den schrijver van het stuk, die deze gelegenheid aangreep om aan
de leden van het gezelschap een woord van waardeering voor hunne
vertolking toe te spreken.
Aan een der verdienstelijke leden van het gezelschap, mevrouw Sophie
de Yries, bood het Rest.uur namens de Afdeeling een hartelijken gelukwenach aan, vergezeld van een bloemenhulde, aan den avond, toen zij
ook te dezer stede in eene voorstelling haar 25-jarig jubile als tooneelspeelster vierde.
Het deficit, waarmede de vorige jaarrekening sloot, hoopt het Bestuur
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a.an het einde van het nog loopende genootschappelijk jaar te hebben
gedekt. Aanwinst van het ledental blijft wenschelijk. Het bedraagt
thans 217.
Behalve een aantal bestuursvergaderingen, werd den 28sten Nov. 1.1.
eene gewone ledenvergadering gehouden, die zich kenmerkte door een
protest van de afgevaardigden ter Alg. Verga,dering, de heeren Mr. Banck,
Gram en Haaxman, tegen hun medeafgevaarde Mr. A. Wm. Jacobson,
die op de Alg. Vergadering te Utrecht, in strijd lrret het. aan de delegatie gegeven mandaat, zich tegen een voorstel van de Haagsche AfdeeBng verklaarde, zonder van die gevoelens in de vergadering der Haagsehe
Afdeeling, die hem tot afg!:vaardigde benoemde, blijk te hebben gegeven.
In antwoord op nwe aanvrage om 't verslag toe te zenden, dns
1!chrijft de secretaris van de Utrechtsehe afdeeling, meld ik n, dat de
Afdeeling Utrecht telt 106 leden, en dat zij, behalve de ontvangst van
de Algemeene Vergadering in October ll. en de voorstelling der leerlingen, waarop zij hare leden noodigde, nog eens eene voorstelling aan
bare leden in het afgeloopen jaar heeft aangeboden.
Door de eerstgenoemde feestelijkheid had echter de kas zeer geleden
zoodat dit jaar de grootste zuinigheid moest in acht genomen worden
Het Bestun!" gaf echter eene vrijwillige bijdrage, maar niette;nin bedraagt mijn voorschot nog pI. m. f 70. Onze hoop voor het finantieele
gedeelte is op het volgend jaar gevestigd, daar de leden (in spijt van
dit sobere jaar) toch niet bedankten.
Uit Dordrecht vernamen wij dat het ledental een WeIlllg verminderd
is, terwijl het bestnur het oog op vermeerdering gevestigd houdt, en
de vergaderingen bij voortdnring sIecht bezocht werden. Het gevolg
van die v66r de Alg. Verg. te Utrecht ia geweest eene missive aan
Hoofdbestuur, aan de Commissie v. T. over de Tooneelschool en aan
de Afdeelingen, waarin werd aangedrongen om zooveel mogelijk den
bestaanden toestand te behouden. Aan de leden werd van wege de Afd.
eene voorstelling aangeboden van: «Men Zegt >, van J. v. Maurik.
Het bestnur der afdeeling Deift van het Nederlandsch Tooneelverbond
rekende het zich tot eene aangename taak op den toenemenden bloei
der afdeeling te kunnen wijzen. KQesterde het in het begin van het
jaar een gegronde vrees, clat door gebrek aan medewerking van buiten,
de jonge vereeniging een tijdperk van verval te gemoet zou gaan, thans
heeft gelnkkig die vrees voor betere verwachtingen mogen plaats maken.
Zoowel voor de afdeeling als ook, naar het bestuur vertrouwt, voo
de Tooneelschool was de avond van 31 Maart jl. een groot sncces.Door
de welwillende medewerking van de commissie van toezicht en beheer
en van den directeur der Tooneelschool was men in staat den leden
der afdeeling en hunnen genoodigden een voorstelling aan te bieden
der leerlingen van de twee hoogste klassen van bovengenoemde school.
Hoogst aangenaam is het ons, zegt het uestuur, u de verzekering te
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kunnen geven, dat de leden onzer afdeeling met zeer veel genoegen
kennis hebben genomen van de resl1ltaten der school.
Bij gelegenhoid der herdenking van de dertigjarige loopbaan als too_
neelspeler van den heer W. van Zuylen, werd hem namens de afdeeling
een krans aangeboden. Een gelijke onderscheiding viel den heer D. Haspels bij de viering van zijn jubile te beurt.
Van Leeuwarden kwam geen bericht in van de reconstructie der afdeeling. Van de aanvolling van het bestuur zoo vaak reeds toegezegd, is,
in spijt der van ons herhaaldelijk uitgegane opwekking, niets gebleken. I)
Groningen en Haarlem bepaalden zich tot de mededeeling van het
aantal leden en de samenstE'lling harer besturen. De eerste telt 39,
de tweede 20 leden.

Het speet den secretarig der afdeeling jl;fjddelburg bijna niets te kunnen
melden in zijn verslag. De door het bestuur uitgeschreven vergaderingen
werden door niet een lid bezocht.
Eene poging om een gevierd spreker eene lezing te doen houden,
tegen entree, om daardoor eenige bate voor de Tooneelscbool te bekomen,
leed schipbreuk. Twee daartoe door het bestuur uitgenoodigde heeren
konden, om VOOr hen overwegende en d 00 r 0 n s z e erg e b i I 1 ij k t e
redenen, daaraan niet voldoen.
Het eenige wat de afdeeling deed, zegt de secretaris. was den 4 ~Iaart
een krans schenken aan den heer D. Haspels, als hulde voor de groote
verdiensten, die deze kunstenaar heeft en zijn p r a c t i s c h streven tot
verheffing der tooneelspeelkunst, waarnaar het Tooneelverbond ook zoozeer streeft, en dat hem dus erkentelijk moet zijn.
Zijn jubile, kort te voren gevierd, gaf aanleiding tot deze eenvondige
maar niet minder welgemeende ovatie. Door vertrek van twee inge_
zetenen nit de gemeente verminderde het aantal leden der afdeeling
Dit bedraagt thans 26. terwijl wij bovendien ons in het bezit van een
donatenr mogen verhengen. Het bestuur bleef onveranderd.
Behalve de mededeeling, dat de afdeeIing bestaat nit 23 leden endat
de Hr. Justus van Maurik een avond voor de leden optrad, is er van
hier niets te melden wat niet al reede in het Tijdschrift is opgenomen,
schreef men uit 's Hertogenbosch.
Den 18 Decbr. 1885 had de Afd. Tiel, wier ledental thans 18 bedraagt,
I) Even voor de aanvang der Vergadering kwam een schrijven in van den
heer Mr. A. BIQembergen, inhoudende, dat 't bestuur werkelijk gerecon~trneerd
is, en het ledental, tot op 37gedaald, eerstdaags weder tot 60 zal zijn
geklommen. Ongetwijfeld een verblijdend bericht, dat mondeling door den
secretaris medegedeeld op deze plaats, ook met ingenomenheid door de vergadering werd ycrnomen.
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het voorrecht "het DeUtsche Studenten-Tooneelgezelschap" in haar
midden te zien. Op zeer verdienstelijke wijze werd door hen opgevoerd:
cDom Frederib door Huf van Buren en «De Stiefdochter,. door Labiche.
AUe ac·teurs kweten zich uitstekend van hunne taak en werden door
het talrijke publiek telkens teruggeroepen en ook met een krans vereerd.
De Studenten, die de Damesrollen vervulden, ontvingen bouquetten.
Ook de schrijver, de ge achte President der Afdeeling, werd ten tooneele
geroepen en ontving mede een lauwerkrans.
7 en 21 Januari j.l. werden de Leden der Afd. door Dr. Ph. Küthe
alhier, uitgenoodigd, tot het bijwonen eener voordracht door hem tc
houden in de Fransche Taal over "Les Confessions d'Ars?me Houssaye."
Van deze uitnoodiging werd door de Leden een ruim gebruik gemaakt.
ZaandijJt liet niets van zich hooren.

De afdeeling Gouda bepaalde zich ditmaal tot de gewone werkzaamheden. Bij gelegenheid van het jubile van den tooneelspeler Dirk
Haspels, werd dezen gevierden kunstenaar namens haar een lauwerkrans
aangeboden als een bewijs van hulde en erkentelijkheid.
Ons jaarverslag, dus vangt de secretaris van Goes aan, kan ditmaal
uitmunten door kortheid, aangezien de voor onze afdeeling belangrijke
gebeurtenissen in het afgeloopen dienstjaar uiterst schaarsch zijn.Wij
achten ons echter gelukkig hieraan dadelijk te kunnen totlvoegen, dat
ze van zeer gunstigen aard zijn.
Beginnende met den financieelen toestand onzer afdeeling, doet het
ons genoegen te kunnen mededeelen. dat deze vrij wat gunstiger ia dan
ten vorigen jare. Niet dat ons ledental is toegenomen: dit bleef hetzelfde
als in ons vorig verslag is gemeld, namelijk twaalf. Niet ook, dat de door
ons gere gelde tooneelvoorstellingen een batig saldo opleverden: de eenige.
die door onze afdeeling werd ondernomen leverde een niet onbelangrijk
deficit op. De oorzaak van deze gunstige financieele wending vindt haar
ontstaan in de hulpvaardigheid van den heer Justns van Manrik Jr.,
die, toen hem de geldelijke nood onzer afdeeling was medegedeeld,
dadelijk bereid was op de voor ons meest welwillende vOQrwaarden
alhier als spreker op te treden. Welken indruk de heer Van Manrik
hier bij zijn vorig optreden heeft gemaakt, bleek wel het best nit
het overtalrijk publiek, d:;tt ook ditma:;tl was opgekomen om den
gevierden spreker te hooren, eene omstandigheid, waardoor onze kas
op eenmaal haar niet onbelangrijk deficit in een batig saldo zag
verkeeren. Wij brengen dan ook gaarne hier openlijk een woord van
dank aan den heer Van Maurik, in de eerste plaats voor den genotrijken avond, welken hij aan het publiek van Goes heeft verschaft, maar
ook voor zijne betoonde hulp, waardooI weder ten volle bleek, welk
een groot vriend hij is van het tooneel en van ons verbond.
Behalve de zooeven bedoelde tooneelvoorstelling nam onze afdeeling,
op verzoek van de vereeniging "De Vereenigde Tooneelisten" uit Rot
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terdam, het patronaat op zieh over eene, door dat gezelschn,p te geven
voorstelling. welke uitstekend slaagde. Bij die gelegenheid werd ten
tooneele gevoerd "Mejonkvrouw De la Seigliere" van Jnles Sandean,
waarin wij het voorrecht hadden o. a. te zien optreden den heer
D. Haspels, die dezen winter zijn 25jarig jnbile als tooneelspeler herdacht
Andere feiten van eenig belang vallen er van deze afdeeling niet te
melden. Wij niten gaame de beste wensehen voor onzen Bond, en wij
hopen in staat te zullen zijn en bl ijven onze afdeeling geleidelijk in
bloei te do€n toenemen.
Ten slotte Gent. - Van daar kwam een verblijdend levensteeken. Het
bestnur was eenigzins gewijzigd, schreef men ons, en in de vergadering
den 23 April geh on den, was besloten door een afgevaardigde de afdeeling
op de Algemeene vergadering te doen vel'tegenwoordigen. Als zoodanig
was de heer professor PanI Fredericq benoemd. Het blijk vltn belangstelling in ons streven, gegeven door onze Znidelijke broeders, zal u
zeker niet minder aangenaam zijn uan nan het hoofdbestnur. - Het
ledental schiint onveranderd gebleven te zijn.
Thans blijft nog over, u te spreken Over onze T 0 0 n e eIs c h 0 01.
Eenige gunstige berichten omtrent den welstand en de voorspoedige
entwikkeling van dit ens pleegkind, zullen u welkem zijn. Ik entleende die aan de mededeelingen van den geachten directeur, die
voortdurend met onbezweken ijver en grooten takt, en - getuige de
afstand van een gedeelte zijner jaarwedde ten vorigen jare - met eene
niet genoeg te waardeeren toewijding hare belangen blijft beha,rtigen.
Op dit oogenblik telt de school 20 leerlingen voor het volledige
onderwijs en 2 vakleerlingen. Bij den aanvang van den nienwen cursus
keerden 12 van de 15 ondleerlingen terug; dril.! nieuwe leerlingen en
twee vakleerlingen werden tot de bijwoning der lessen, na gehonden
examen, toegelaten; twee vakleerlingen en twee ondere verlieten de
inrichting in den loop des jaars. Daarentegen werden er 7 gewone en
2 vakleerlingen aangenomen.
Zaterdag 7 Februltri werd het voorloopig eindexamen afgenomen.
De ongesteldheid van Mevronw Sioetz was oorzaak dat dit niet op den
bij de Wet vastgestelden termijn kon geschieden (Jannari). Aan alle :>
leerlingen werd toestemming verleend het definitief eindexamen afte leggen.
Des avonds voor de Algem. Verg. v. h. Tooneelverbond te Utrecht
Jegden aldaar proeven af van Voordracht en SpeI: Anna Benkers,
Betsy v. Gelder, Adr. v. d. Horst en Sophie Dnsa.ult. Dezelfde eleves
hielden ieder twee voordrachten ter opening van de soirees der Interna~ionale Kun~tvereeniging. Sophie Dnsault vervulde de rol van Bertha
in Faassen's Oude KaSSler (voorstelling der vereeniging Hooger Zij Ons
Doel); terwijl hetzelfde 4tal ook voordrachten hield na eene lezing van
den c1irecteur, den Heer Wilson, in de Maatschij. van den Werkenden
Stand, waar Anna BenkerR dit da.a.rna nog tweemaal deec1. Bovendien
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werkte Betsy v. Gelder nog twee keeren mee bij particuliere voor_
stell ingen, de laatste maal in de rol van Infante in Feit's »Ines de Castro."
De Hr. Van Dragt geeft in dezen cursus niet langer les in Nederl.
taal en Algem. Geschied. in I a en b - wat de Directeur va,n hem
heeft overgenomen - terwijl hij daarentegen diens uren Nederl. Taal
en Lett. in II, vervult. Dit ging gepaard met eene vermindering van
9 tot 5 les~en per week. - De uren van Mw. Rennefeld zijn vervallen. De Hr. Hagedoorn geeft, niettegenstaande zijne vermindering van traktement, toch hetzelfde aantal uren (2) als vroeger. De Hr. Veth,
plaatsver'.'anger van den leeraar in teekenen, den Hr. Van Looy, staakte
zijne lessen einde September en werd sedert vervangen door den Hr.
Simons, reeds leeraar in aesthetica en hoogere mimiek. Deze wordt
voorgedragen voor eene definitive benoeming in teekenen. Mej. Kuypers
geeft hare lessen van dezen cursus af om gezondheidsredeuen, slechts
van October tot Juni. De Hr. Hofdijk is, door de aanwezigheid eener
hoogste klasse, dit jaar weer aan de school verbonden. Ongelukkig
moeten wij den grondigen kenner van het costuum met het eiud van
dezen cnrsus missen, daar hij om zijn leeftijd ontslag neemt.
~levrouw Kleine, reeds bij den aanvang van den cursus ernstig ongesteld, stelde einde Septr. als hare plaatvervangster aan Mw. Christina
Stoetz. DOOf den kort daarop gevolgden dood der eerste werd de laatste
door de Commissie als hare tijdelijke opvolgster benoemd. Dat is zij
nog; maar na de gunstige door haar verkregen resultaten bij het voorloopig eindexamen, heeft de Voorzitter der Commissie haar meegedeeld,
dat hij haar voor eene vaste benoeming ZOll voordragen, - wat eerstclaags staat te gebeuren. Aanvankelijk meende de Commissie de taak
der overledene tusschen haar en Mw. Cath. Beersmans te müeten deelen,
vooral ook in deze voorgelicht door de vol~jverige Rotterdamsche afdeeling v. h. Verbond. Echter kon deze artiste den haar aangeboden werkkring ongelukkig dOOf gebrek aan tijd niet aanvltarden. Mw. Stoetz
blijkt in menig opzich teen waltrc1 ige oJ.'lvolgster harer gestorven kunstzuster te zijn. Aan ijver, belangstelling en intelligentie ontbreekt het
haar allerminst; zij heeft zieh de toegenegenheid harer leerlingen in
sterke mate verworven en er uit weten te haIen wat er in zit· Van
verzuim is zfllden sprake, en is zij er cloo r hafe andere verpliehtingev
toe gedwongen of cloor ongesteldheicl (een enkele maal), clan haalt zij
steed, in, deels altn cle School zelve en herhaaldelijk cloor cle eleves
bij zieh aan huis te ontvangen.
En hiermecle M. M. H. H. besluit ik de /!loote mededeeling cler feiten,
die de geschiedenis van ons verbond in de laatste zes maanden kenmerkten,
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Het vers lag werd met toegejuichingen ontvangen. De voorzitter zegt,
na die toejuichingen, zich te kunnen onthouden van het vertolken van
den dank der vergadering. Hij stelt de bespreking van het aangehoorde verslag aan de orde, nadat hij nog medegedeeld had, dat de
HH. Lodewijk Mulder en Mr. Bloembergen schriftelijk hun leedwezen
badden betuigd over de onmogeliikheid waarin zij verkeerden, om de
vergadering te kunnen bijwonen.
De Heer Ising (den Haag) vraagt daarop het woord, naal' aanleiding
van hetgeen in het vers lag voorkomt over het plan om op het graf
van mevr. Kleine een monument op te richten, en uit den wensch, dat
dit verrijze, niet op het kerkhof, maar op het pleiu voor den Grooten
Schouwburg te Amsterdam. De voorzitter betreurt, dat die wensch in
strijd is met het besluit, ten vorigen jare genomen, en het hoofdbestuur
aan dit besluit gehonden iso Mochten echter de bijdragen zoo mildelijk
vloeien, dan zou men het eene kunnen doen zoowel als bet andere.
De afgevaardigde der afdeeling Rotterdam, de heer Haverkorn van
Rijsewijk, vl'aagt verlof om een paar opmerkingen te maken over het verslag van de vorige algemeene vergadering, Jpgenomen in het 1e nommer
van den 15den jaargang vall het Orgaan van het Verbond. Ten eerste
heeft men vernomen, dat ook te Amsterdam (in strijd met wat op bId.
40 beweerd ia) de 2e editie van het eoneept tot herziening van de inrichting der Tooneelschool tijdig is ontvangen, en Rotterdam dus niet
schuldig is aan verzuim in de verzending ; ten 2e wordt gevraagd of het
WltU is, dat de voorstelling der leerlingen van de Tooneeischool te Utrecht
niet door die afdeeling bekostigd is, maar uit de kas der Vereeniging zelve; ten 3e dat de afd. bij haar vool'3tel tot wijziging van de
verdeeling der stemmen, aan de afdeelingen toegekend, niet wilde de
kleinere door de grootere laten overvleugelen, zooals iu het verslag
stond vermeId op blz. 39
De eerste opmerking word t voo~· kennisgeving aangenomen, De tweede
beantwoordde de voorzitter met een stellige ontkenning, terwijl de seeretaris verwijst na'!r het verslag d?r Utreehtsche afdeeling. Wat het rierde
punt aangaat, verklaart deze dat in werkeIijkheid bij het mededeelen
van den uitslag der stemming de zaak geconstateerd is, en herhaaldelijk
in de debatten op het gevaar van overvleugeling is gewezen. De VOOl'zitter bevestigt dat. De heer Haverkorn repIiceerende, verklaart, dat het
geenszins in de bedoeling der Afd. Rotterdam heeft gelegen.
30. De begrooting van het Verbond (sluitende met een tekort vanf 1015)
komt nu aan de orde. Op voorstel van Rotterdam wordt eerst de begrooting der Tooneelschool bebandeld. Deze sluit in ontvangst en nit
gaaf op een bedrag van f 13.000.
Een der afgevaardigden van Rotterdam, de heer Pekelharing, wijst
bij verscheidene posten aan, dat deze hooger zijn dan vroeger en
verleden jaar werd voorgespiegeld, en ook niet voldoende toegelicht. De
voorzitter antwoordt hierop dat deze begrooting de uitdrukking jg yan df'
meening van 't hoofdbestuur omtrent hetgeen de Tooneelschooll1loet zijn.
Beantwoordt c1e raming der ontvangsten in den loop van het jaar
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aan de werkelijkheid, dan kunnen de uitgaven daarnaar worden verminderd. Betreffende achterstallige koatgelden van inwonende leerlingen
-dient, dat de ouders ofvoogden ofpatronen (Afdeelingen van het Verbond)
onderhandelden met de directrice, maar aan het einde van het j aar
soms niet betaalden Hier geldt het een veelbelovend leerIing, die men
niet gaarne verliezen zou. Ook is in het concept-reglement hierop geIet.
Schoolbehoeften en bibliotheek werden in de laatste jaren niet voldoende
behartigd. Het fonds Hacke van Mijnden eischt, dat er f60 besteed
wordt aan deze zaken. Beantwoorden de ontvangsten niet aan de verwachting, dan zal ook hierop bezuinigd worden.
De afgevaardigde van Den Haag, de heer van Heyst, uit den
wenach, dat de leerlin gen meer geoefend worden in den zang. Naar
aanleiding van dien wens('h vraagt de heer Ising, hoe het staat met de
vroeger in overweging gegeven samenwerking met het Conservatorium
der Maatschapnij van Toonkunst.
De secretaris bericht, d2t de onderhandelingen niet veel verder ziin
gevorderd dan door hem in het vorige jaarverslag is medegedeeld, en
verwijst daarnaar. Zoolang (>r nog geen leerlingen in den dramatischen
'lang opgeleid worden, bestaat er geen aanleiding tot samenwerking.
Nog enkele opmerkingen worden gemaakt omtrent verschillende
posten en door de leden van het hoofdbestuur beantwoord.
De heer Haverkom van Rijsewijk zegt, dat tot nu de beschouwingen
geloopen hebben over dltails. De hoofdzaak is echter, dat dealgemeene
begrooting sluit met een tekort van /1015. Tot nu toe hebben wij
telkens met financieele bezwaren te kampen gehad; de inrichtlng
ia kostbaarder dan vroeger, en toch overtreffen de leerlingen die uit
-de eerste periode van haar bestaan volstrekt niet. De tering moet
naar de nering gezet worden. Dit zij het beginsel. en niet, zooals
nu gedaan wordt, rekenen op ontvangsten. die nog in de lncht han·
gen. Vielen de verwachtingen eens tegen, dan zou de Tooneelschool
Voor zeer groote moeilijkheden kunnen komen te staan. Verleden
jaar heeft de Commissie van toezicht en beheer verklaard, te hebben
nagegaan, welke bezuinigingen zouden kunnen worden gemaakt zonder
nadeel voor het karakter en het programma. Toch is de raming nu
booger. Men moet nu voorzichtig zijn: de behoetten van ons Ikleine
land aan tooneelspelers moet voocal in het oog worden gehouden.
Ongp,veer twee leerlingen kunnen per jaar bij de gezelschappen geplaatst worden.
De vroegere leerlingen klagen nu over de verplichting om te ondergeschikte rollen te moeten vervullen. Zijn nu de kosten der school in
overstemming met het resultaat, dat men bereiken moet? De afdeeling Rotterdam heeft een mandaat gegeven lI,an zijne afgevaardigden,
om te stemmen tegen de begrooting, omdat zij niet is in overeenstemming met de werkelijke, financieele krachten van het Verbond.
De heer Horn deelt mede, dat de vooruitzichten voor jeugdige, verdien i telijke toonetlspelers zeer treurig zijn. Een leeft met vrouw en
kind van f13 per wcek; een ander zoekt eene betrekking als zanger
10
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in een eafe-ehantant. ~Ien gaat dns te ver, zelfs wanneer er maar twee
per jaar worden afgeleverd.
De heer A. C. Wertheim (Amsterdam) beantwoordt de beide vorige
sprekers. Volgens hem kan wat zij begeeren, gelijk staan met opheffing van de Tooneelsehool. Hij begrijpt niet, hoe bezuinigingen op het
onderwijs mogelijk zijn. Hij beroept zieh op zijne ervaring als tooneelbestnurder en verklaart, dat goede kunstenaars goed betaald worden.
Die geen voldoende betaling ontvangen, zijn alleen in eigen oog goede
kunstenaars. Er zijn ja, veel personen, die zieh ver be eIden kunstenaars
te l!:iJn, maar 't niet zijn. De besten onder hen heb ben een zeer !<oede
positie. Maar degenen die een diploma van de school hebben, hebben
nog jaren noodig om zieh te gewennen aan het emplooi, eer ze aanspraak
kunnen maken op de eerste rollen. We moeten ons deze vraag stellen:
Wil men een goede tooneelschool, of wil men een sehijn-onderwijs? In
het eerste geval moet men de inriehting behouden, zooals die nn is,
anders haar opheffen, en hij verwaeht van de afd. Rotterdam een voorstel
daartoe strekkend Maar spr. zegt dat het tooneel alleen gebaat kan worden
door vol te houden en voort te gg,an in cle goeele richting, de cijfers te
rcspecteeren, en te gelooven aau de toekomst. Heft men de school op door
haar onmogelijk te maken, dan neemt men de raison cl'etre van het Tooneelverbond weg. Hij zou het zt!er betreuren, want dan zou al hetgeen in
al die jaren was besteeel aan de school, weggeworpen geld zijn.
De heer Horn antwoordt met een betoog, dat dienen moet om aan te
toonen dat er te veel leerlingen worden opgenomen, zelfs ongesehikte
en er onder de tegenwoordige leerlingen' twee "lijn, die scheel zien
Verder beroept hij zieh op Schimmels verklaring, dat van de Tooneelschool in haar tegenwoordigen vorm weinig te verwaehten valt, tegenover
de ingenomenheid van den heer Wertheim met die school.
De heer Jos. Jacobson heeft met leedwezen gehoord de verklaring
van Rotterdam. Hoe men door inkrimpiug van uitgaven meenen kan
betere resultaten te bereiken, is hem onverklaarbaar. Hij betreurt het,
dat iUen door besnoeiingen het ,,'erk wil afbreken, waaraan men zoo
lang werkt. Hij vreest, dat bij besnoeiing van de uitgaven de resultaten
nog veel minder sehitterend zullen zijn. Het doel van het verbond was
belangstelling te wekken en leerlingen te ontwikkelen die de stukken
beter zonden vertolken. Het resultaat van al die jaren is bevredigend te
noemen. Hij betreurt het zeer, (lat men de zl1inigheid zoo ver wil drijven,
hetgeen niet in 't algemeen belang kau zijn.
Na een repliek van Rotterdam en een verklaring van den Haag, dat
het steeds voor vakschool gezind zal zijn, wordt de begrooting der
Tooneelschool aaugenomen met 46 tegen 10 stemmen.
40, Haarlem wordt, op voorstel van Amsterclam, aangewezen VOJr
het nazien der rekening
50. Aan de orde is het conecpt-reglement van de Tooneelschool. Hierop
zijn drie amen elementen ingediend door de Afd. Amsterdam, die door
den secretaris worden voorgelezen De voorzitter deelt verder med~
dat een l1l0tie van Rotterdam is ingekomen, luiclende:
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"De vergadering overwegende:
,,1 0 • dat bezuiniging op de uitgaven voor de Tooneelschool dringend
noodzakelijk is;
,,20 • dat die bezuiniging kan geschieden:
"a. door strengere eis ehen van toelating der leerlingen;
"h. door vermindering van het aantal leeraren ;
,,'; door vermindering van eellIge te hoog gesteIde salarissen;
,,3 0 • dat door de afd. Rotterdam op de algemeene vergadering van 10
October 11. in dien geest voorstellen zijn gedaan tot reorganisatie
der Tooneelschool;
,40. dat van deze voorstellen bij het ontwerpen van het concept-reglement der Tooneelschool door hoofdbestuur en commissie van B. en
T. geen nota is genomen;
»Besluit: Genoernd Goncept-reglement terug te zenden aan het hoofdbestuur met verzoek hare voorstellen zoo te wijzigen, dat - zonder
onnoodige opdrijving der uitgaven - een degelijk onderwijs verzekerd
wordt."
De voorzitter stelt die motie, als van de wijdste strekking, het eerst
aan de orde doch doet opmerken dat de twee eerate overwegingen slaan
op de begrooting, welke ia afgehandeld en niet op het coneept-regle.
ment, dat aan de orde is, en waarin geen aprake ia van uitgaven. Hii
stelt dns voor die uit de motie te htten wegvallen. Dit wordt goedgekeurd.
De afgevaardigde uit Rotterdam, de heer Haverkorn van Rijsewiik
zegt dat bii de discussie over de begrooting en het debat over deze
zaak in de vorige vergadering, de onderwerpen in de motie behandeld,
reeds genoegzaam toegelicht ziin.
De voorzitter betreurt het, dat de afd. Rotterdam zich niet heeft htten
vertegenwoordigen in de vergadering, waarin het concept behandeld is,
zoodat zij zelve dan had kunnen aandringen op het aanbrengen der gewenschte wijzigingen, en verklaart, dat zonder eenig bijbedoeling niet
naa.r Rotterdamd wensch geheel is gehandeld, maar dat toch wel dege1ijk
daarop is geIet.
De heer Pekelharing, daartoe door de afd. aangewezen, erkent, dat
dit zijne schuld iso
De heer Horn zegt dat het doel der motie van Rotterdam niet is,
zieh te beklagen, maar nitdrukking te geven aan het beginsel, dat de
organisatie der school moet berusten op zekere grondslagen.
De heer Haverkorn van Rijsewijk treedt in eene nadere verdediging
naar aanleiding van het bekende vroegere voorstel, met name wat betreft de voorwaarden van toe1ating op de school, en het onderwijs in
de voorbereidende klassen, waarin volgens Rotterdam zeer zeker vereenvoudiging gebracht kon worden. Bii het voorstel ging men uit van
de overtuiging, dat de kinderen, die behoorlijk lager onderwijs genoten
hadden, beter gediend zonden zijn door een kleiner aantal leeraren op
dfl Tooneelschool zelve. Er zijn nu te veel leeraren, die met de kinderen minder goed vertrouwd worden, er wordt ook tijd verloren; een bezwaar voora1 voor de voorbereidellde klassen. Een vOOl'beeld van ovcr-
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bodig onderwijs: het kostuum naaien. Het voorstel vloeit voort uit de
heilige overtuiging, dat met Rotterdams voorstel de Tooneelschool beter
zou worden, en niet ZOll achteruitgaan.
De voorzitter toont aan, dat hetgeen Rotterdam wil, reeds in het
ontwerp-reglement staat; waarop de heer Haverkorn v. Rijsewijk repliceert, dat o. a. een deskundige gewenscht wordt in de commiRsie van
toelating, juist omdat het zoo moeielijk is te oordeelen over geschiktheid, hetgeen niet aan leeken kan worden overgelaten. Met het oog op
de toekomst moet er nauwkeuriger geformuleerd worden.
De heer Horn acht de vorige statuten nog veel meer gepreciseerd.
De voorzitter zegt, dat de geschillen inderdaad niet groot blijken te
zijn. Er moet vertrouwd worden op de persoonlijke belangstelling,
der commissie. Een reglement moet niet te ve!'l binden.
De afgev. van Gouda stelt voor, over de motie te stemmen. Zij wordt
verworpen met 10 stemmen voor, en 34 tegen, terwijl er 10 buiten
stemming bleven; de afgevaardigde van Tiel had de vergadering verlaten.
Nu kwamen aan de orde de amen dem enten van Amsterdam, die door
den heer Waller, namens deze, worden toegelicht. In de eerste plaats
wordt voorgesteld, dat ook gewone leden en donateurs door den directeur te allen tijde toegang tot de school zullen hebben.
De voorzitter deelt mede, dat dit niet in het reglement behoeft opgenomen te worden, daar het steeds geschiedt.
Amsterdam zegt dat die verklaring in het openbaar afgelegd, voldoende is om aan het bezwaar tegemoet te komen en trekt het amen··
dement in.
In de tweede plaats stelt Amsterdam voor, dat de jaarwedden der
leeraren worden vastgesteld bij hunne benoeming door de Aig. Verg.,
zooveel mogelijk naar verhouding der lesuren, opdat niet ieder jaar die
jaarwedden in discussie komen.
De heer Haverkorn van Rijdewijk komt hiertegen op, als in strijd
met het beginsel dat de begrooting eene raming zoude wezen.
De heer Krelage wijst op de vermindering van uren bij onderwijzers,
die steeds mogelijk iso Ook andere leden ontwikkelden bezwaren tegen
het amendement, dat na nadere verdediging wordt verworpen met 29
tegen 16 stemmen en 10 buiten stemming.
Amsterdam stelt eindelijk nog voor, dat leerlingen om te worden toegelaten, den leeftijd van 13 jaar moeten bereikt hebben, en dus te schrappen de uitdrukking, dat dit .in den regel" hetgeval moet zijn. Dit amendement wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Het hoofdbestuur stelt voor een nieuw artikel 33 in te lasschen, van
dezen inhoud: Voorzoover de mimte strekt, wordt er gelegenheid gegeven
tot het inwonen van leerlingen in de Tooneelschool. op voorwaarden, bij
huishoudelijk reglement door de commissie van toezicht te bepalen."
Vit voorstel wordt met acclamatie goedgekeurd
Het concept-reglement wordt goedgekeurd met 35 stemmen. Den Haag
en Rotterdam (20 st.) houden zich buiten stemming.
6. Thans is aan de orde de benoeming van hoofdbestuurders. De
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heeren Lodewijk Mulder en Bloembergen hebben geschreven, dat zij voor
eene herbenoeming niet in aanmerking wenschen te komen.
De voorzitter verklaart, dat de aanwezig zijnde leden van het hoofdbestunr
ook ernstig verlangen hun man<laat neder te leggen en te worden vervangen.
Gekozen worden de heeren: Prof. B. J. Stokvis, M. A. Perk, Joseph
Jacobson, prof. A. G. van Hamel te Groningen, J. H. Krelage te Haarlem,
met algemeene (55 stemmen), prof. J. A, Alberdingk Thijm te Amsterda.m
met 45, en Mr. J. E. Banck te 's Gravenhage met 52 stemmen. Tien
stemmen waren op den heer Hofdijk, 1 op den heer Ruf van Buren, 1 op
den heer prof. Jan ten Brink uitgebracht.
De heer Perk heeft bezwaar wagens drnkke bezigheden ; maar da,ar
prof. Stokvis, die inmiddels de vergadering wegens ambtsplichten verlaten en de leiding had overgedragen aan de heer Jacobson, hem verklaard
had dat hij met hem zou heengaan of blijven, en ,om de vereerende wijze
der benoeming, welke hij hoog waardeerde, neemt de heer Perk deze aan.
De heer Jacobson zon gaarne een ander in zijn plaats zien treden,
maar om geen verkeerde zienswijze omtrent de houding der afd. Rotterdam te bevorderen, neemt hij de benoeming aan, onder Mine voorwaarde :
dat de afdeelingen beter betalen. Verscheidene kleine noemt hii, die
nog in gebreke zijn, en hij verzoekt ook op dit punt gelijke welwillendheid als bij de benoeming. Als hij voor Januan de gelden niet heeft,
kan hij de betrekking niet waarnemen.
De heer Krelage verklaart zich bereid de benoeming aan be nemen.
r. Tot leden der commissie vt1n beheer en toezicht op tooneelschool
worden benoemd de heeren Stokvis, Alberdingk Thijm, J. M. Haspels,
A. Ising, Jhr, Mr. J. F. Backer, allen met algemeene stemmen,
8°. De redacteur vt1n het tijdschrift moet nu benoemd worden. De heer
Taco H. de Beer wenscht daarvoor niet in aanmerking te komen. Benoemd
wordt de heer L. Simons Mz. met 35 stemmen tegen 20 op den heer De Beer.
90. Een korte discussie volgt nog over de plaats, waar het volgendejaar
de algem. vergadering zal gehouden worden. Verschillende afdeelingen
hadden bezwaren wegens de kosten, die de ontvangst in den laatsten
tijd met zich bracht. De wen ach werd geuit om deze voortaan op eenvoudiger
voet in te richten, Voorloopig werd hierna Dordrecht aangewezen.
Met hartelijke dankzegging aan de afdeeling Haarlern voor de schitterende en hartelijke ontvangst, sloot daarop ae waarnemende voorzitter
de vergadering

Des avonrls om half zes vereenigden zich hootdbestnurders, afgevaardigden, met bestuurders en enkele leden der Haarlemsche Afdeeling aan
een vriendschappelijken di.ch in het Hotel Fnnckler. Het samenzijn
werd gekenmerkt door een opgewekten geest en menig hartelijken dronk
getnigende van wederzijdsche waardeering en belangstelling in het streyen van het Verbond. Aan Z. :M. den koning werd de gebrmkelijke eerbiedige heilgroet per draad overgeseind.
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Des avonds tevoren werd in den Schouwburg in de Jansstraat, eene
tooneclvoorstelling gegeved, die doar de Haarlemsche afdeeling aan het
hoofdbestuur, de heeren afgevaardigden cn hare leClen werd aangeboden.
Het eerste stukje "Mannentranen", naar het Fransch bewerkt door mevr.
A. Rössing-Sablairolle~, werd opgevoerd door de leerlingen uit de beide
hoogste klassen van de 'rooneelscbool. Een van dezen, de heer A. van
der Horst, moest wegens ongesteldheid door een oud-leerling der school,
den heer Smith, vervangen worden. Daarna werd opgevoerd "Oe Acrobaat", van Octave Fel,illet, waarin de heer Louis Bouwmeester en mevrouw
Frenkel-Bouwmeester de hoofdrollen vervulden. Tot slot kwam voor het
voetlicht het nieuwe blijspel van den heer van Eeden, "Oe Student thuis".
0001' de goede zorgen van het afdeelingsbestuur, werden aan de heeren
Bouwmeester en Schulze kran sen en aan de dames Fren1cel-Bouwmeester,
Stoet:, Lorje, ehT. Poo/man en Aug. Poo/man bouquetten aangeboden.
Na aßoop van de tooneelvoorstelling werd door de Haarlemsche
afdeeling in den foyer van den Schouwburg eenige ververschingen aan_
geboden aan de afgevaardigden, die reeds v66r de voorstelling daal' bijeen
waren geweest en dool' den voorzitter, den heer Krela.'le, begroet waren.
Diens toespraak was door prof. Stokvis beantwoord.

TOONEELKRONIEK
15 Dec. 1885-1 Mei 1886.
Alvorens aan te vangen een enkel woord tot opheldering, tevens tot
verontschuldiging:
De ruimte, die mij ditmaal voor mijn Kroniek kan worden afgestaan,
was nog veel beknopter dan die welke ik in Aß. 2 tot mijne beschikking
kreeg. Wie de waarheid heeft ondervonden van de opmerking, dat kort
zijn meer tijd en moeite kost dan breedvoerigheid zal mij om m'n
taak dus niet benijden. Maar ook zal men, anders berispelijke, oppervlakkigheid van behandeling niet mij aanrekenen. Meer vragen dan
dit wil ik van mijne lezers, - althans .indien er zulke zijn misschiem op dit oogenblik niet.

A. KON. VER. HET NEDERL. TOONEEL.

Het tweede deel van dit seizoen was bij dit gezelschap ongetwijfeld
minder belangrijk dan het eerste.
Dit mindere is niet toe te schrijven aan gebrek aan nieuwe opvoeringen.
Integendeel brengt juist de talrijkheid van deze aan het licht, dat de
meeste stukken geen groote aantrekkingskracht vermochten te oefenen op
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het publiek. Van de 11 stukken, die Of geheel nieuwwaren, Of als opnieuw
ingestudeerd moeten worden beschouwd, haalde slechts een het cijfer
van 12 opvoeringen! Eu dat was ... Pailla .• ! Daarna komen Antoinette
Rigaud, Ve7"strooid en Judith elk met 7; Prins Zilah, de Bedelares en de
Student thuts met 6; Deborah, Oorn F7"ede,.ik, de Ghysbj'echt en de Bruiloft
ieder met 5 en eindelijk Handelw'en en Aristocmten met George de
Lalaing. tot sluiting van den trein, elk met 4 opvoeringen. Om nu van
de reprises, w. o. die van Richw'd III en Lodew!jk XI wel de belangrijkste mochten heeten, op dit oogenblik niet in het bijzonder te ge wagen.
Eene dergelijke repertoire-statistiek spreekt voor zieh zeH. Zij getuigt van
armoede aan belangwekkende nieuwigheden. Zij herinnert aan mo eielijken arbeid voor directie en artisten. Zij wijst op een der grootste
bezwaren waartegen onze gezelschappen te kampen hebben : gebrek aan
publiek, vooral voor stukken van fijn~ren aard, althans in de hoofdstad
des riiks. Zij, met gehe el de achterstaande bijlage, rechtvaardigt de
klachten, door den heer Schimmel achter zijne Lucretia over onze
tooneeltoestanden uitgesproken. Zij levert een sterk pleidooi voor de
regeling van een vaststaand repertorium dllr beste stukken, die jaar
in jaar uit ten tooneele kwamen: een onderwerp, eene afzonderlijke
bespreking overwaard.
Maar niet alleen dat de stukken in hmstgehalte te wünschen overlieten, en we moeite zouden heb ben er meer dan €len aan te wijzen 't welk
eenigszins een diepen indruk achterliet, er kwam bij, dat zij ook den
meesten artisten weinig gelegenheid gaven uit den hoek te komen, twee
eigenschappen, die elkander niet volkomen dekken. Voor den tooneelkuustenaar zijn, om waarlijk degelijke kunst te toonen, rollen noodig
met een scherp geteekend karakter, of althans, in de tweede plaats,
rollen:met beweging en hartstocht ; en zeer vaak kunnen in, voor het overige
weinig beteekenende, stukken dusdanige worden aangetroffen. Welnu,
-ook in dit opzicht waren de laatst in den Stadsschouwburg opgevoerde
voor het meerendeel van geen groote beteekenis.
'Wie nu echter, op grond van deze twee algemeene opmerkingen, de
tweede helft van dit ~eizoen zeer laag zou schatten, zou zieh schuldig maken
aan onrechtvaardigheid .• Niet zoo onvruchtbaar E'en tijd is het nochtans
van deugden geweest, -- mogen wij Hooft naschrijven - oft zij (hij) heeft
ook stichtelijke exempelen voortgebraeht." Een van het drietal drama's in
verzen met gewensehten lütslag ten tooneele gevoerd! Twee nieuwe
oorspronkelijke stukken met betamelijk succes vertoond. Een Fransch
blijspel en een Fransch tooneelstuk, die veel genoegen sehonken, ten
beste gegeven. Van de hedendaagsehe Engelsehe stukkenrol een der
gelukkigste in onze taal overgebracht. Hettreurspel van Vondelen het zangspeI van Buisero den echten Amsterdammers nog steeds na aan het hart
liggend gebleken. Meer dan €len der kunstenaars uitmuntend door ijver. De
ouderen meestal zieh handhavend door althans een welgeslaagde schepping;voor de jongeren de gelegenheid geopend zieh te onderscheiden, en deze
daarin voor het grootste deel geslaagd. Verdiende toejuiehingen zelclen
onthouden. Derwijze, dat zoo vroegere tijdperken ook meerder stoffe
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geleverd hebben tot r()emen, het laatste nog genoeg goeds heeft aangeboden, om met genoegen te worden herdacht, zoo door kunstenaars
als toeschouwers.
Al was het allereerst maar omdat wij gelukkig bevrijd bleven van
die philisterachtige Duitsche Possen 't 1s waar, Verstrooid was ook
niet meer dan een verwikkelingsklucht, maar zij was ten minste logisch,
geestig en frisch. Het tweede bedrijf, speIend op een gemeenschappelijke trap, is in zijn so ort een meesterstukje. Dan kregeu wij ook de
Schoolrijdster te genieten, een Duitsch lever de rideau, 't welk een oogenblik deed denken aan 0 h ne t's Aux avant-postes, - daar 't eveneens berust
op een toevallig nachtelijk avontuur, hier alleen nog wat gedwongener en
onaannemeliiker, - en dat met veel genoegen werd gezien omdat het
luchtig was en geestig, en keurig werd gespeeld: beschaafd en fijn, met
veel schulksch vernuft. 'vVat grover waren de lijnen in van E e den 's
oorspronkelijke klucht de ,student thuts; er was onmiskenbare overdrijving in de teekening van dit »thuis," er aprak te zeer de bedoeling
uit om de burgerlijke bekrompenheid en aartsvaderlijke begrippen te
geeselen, om niet dat doel voorbij te streven. Dat het vernuft van
den schrijver van het Sonnet nog even vaardig was en scherp,
bleek uit menig onderdeel der schets, maar de fijnere ironie van
den autenr van het Poort}e was in deze klucht niet weer te vinden.
Had hij, opzettelijk, als om zich te wreken over de koele onhangst van
dit laatste stnk, zich ditmaal den narre kap opgezet om het pnbliek
toch vooral te doen lachen, en het aldns zijn gemis aan fijnen smaak
nog eens nadrukkelijk te doen bewijzen? Hoe het zij, er vielen in de
schildering van het studentenleven een niet geringe opmerkingsgave en
vlugheid van doen te waardeeren, en het geheel liep, als grap, zoo zonder eenig horten of stooten af, dat het guUe gelach der toeschouwerszoo om de satire als om de toestanden - inderdaad schier zonder ophouden weerklonk, iets waartoc het speI natuurlijk veel bYdroeg. Maar
de heer v. Eeden bIijft, ondanks het geschonken vermaak, ons, en
zich zeH niet minder, een afgewerkt blijspel schuldig met nauwgezetter
studie van de werkelijkheid en meer kunst van samenstelling. De Student
thUts had te veel weg van een studentengrap.
Eveneens in aanraking met de studentenwereid bracht ons de Heer H uf
va n B uren in zijn tooneelspel 00111 Frederik, een stuk door hem ontleend
aan zijne onderhondende novelle van dien naam, maar waarin de stofniet
zelfstandig genoeg behandeld was, om een, even onderhoudend tooueelspeI te doen ontstaan. De figuur van den Indischen oud-gast had het
middenpunt kunnen worden van een aardig blijspel in drie bedrijven,
maar de breeduitgesponnen lotgevallen van zijn wilden neef en diens
verloofde vermochten, ook door hun langzaam tempo, niet gedurende vijf
bearijven den toeschouwer te boeien, ondanks verschillende op zieh zelt
weigesiaagde tooneeltjes. Zoo ziju succes d'estime den schrijver niet ontmoedigd heeft, zal hij misschien dit blijspel nog eens ontwerpen en
voltooien. In elk geval was hij nog gelukkiger dan Cora, wier vertaling van To m Tay 10 r's New Men and old Acres het Amsterdamsch publiek
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uitermate koel liet. Ten deele was dat te wijten aan het weinig- karakteristieke harer overbrenging, waarin veel van de aardigheden en
eigenaardigheden van het oorspronkelijke waren opgeofferd; ten deele
ook aan het specifiek nationale van dit stLlk, in onderwerp, gedachtengang en wijze van behandeling, waardoor de vertolking door vreemde
acteurs (hier anders in vele opzichten zeer te roemen) en het meeleven
van een vreemd publiek zeer bemoeilijkt werd. Alreeds de gekozen
tegenstelling tusschen Aristocraten en Parvenu's (niet: Bandelaren) of
nog beter tusschen >arme adel en rijke ploerten" met den nobelgezinden
handelsman, - om innerlijke hoedanigheden achtbaar, - tot tusschenpersoon, moest minder belang inboezemen bij ons, die niet, als de Engelschen,
tegelijk democraten zijn en toch in de samenleving en de politiek een
afzonderlijke plaats toekennen aan den alouden adel, ja ons te goed doen
aan Zijl glorie. Wii gevoelen niets voor den adeltrots ... geen medelij
dus ook als hii geknakt wordt. Veel meer kunnen wij, door lectuur,
en onophoudelijk zien in deri schouwburg, deelnemen in Fransche
toestanden. Daarbij weinig vatbaar voor de waardeering van uitvoerige
karakteristiek, van een rustig verloop der handeling, als in het Engelsche stuk door kieskeuriger bezoekers werden geprezen, en bedorven
door Fransche trucs en tooneelhandigheid, bleek onA publiek meer te
genieten van Raymond Deslandes' Antoinette Rigaud; een stuk.
waarin de stereotype figuren van S a r d 0 u, o. a. uit zijn ]I,-os intimeJ,
gezien werden in toestanden, sterk herinnerend aan soortgelijke door
dezen modernen Scribe vertoond, en dat, zonder opgeluisterd te zijn
door diens geeotige versieringen, dan ook alleen kon bekoren door de
niterst kundige wijze van samenstelling en de nieLlwe groepeering van
lang bekende zaken.
Een der meest besproken stukken v,tn het seizoen was zeker de Primi
Zilalt, een Nederlandsche bewerking ,an den roman van J u I e seI are ti e, en aangekondigd als een oorspronkelijk stuk. Die laatste betiteling
gaf aanleiding tot een levendigen pennestrijd, te heftiger daar het stuk
zelf scherp veroordeeld werd. Zonder te treden op een gebied vol voetan gels en klemmen, kan ik hier volstaan met te zeggen, dat in dit
.peciaal voor Mev r. Fr e n k elsamengesteld werk inderdaad geen
der gebreken gemist werden, welke steeds worden aangetroffen in elk
tooneelstuk, gecondenseerd uit een uitvoerigen roman met psychologische
karakterontwikkeling, en dat de dramaturg zich te weinig vrij had gemaakt van den romancier om veel oorspronkelijks te geven Maar ook
maakte de on voldoende voorbereiding der toe~tanden en de weifelende teekening der personen de taak der vertolkers niet dankbaarder. en kon
er, ofschoon en Mevr. Fr e n k e 1, en de heeren v. Sc h 0 0 n h 0 v e n
en C 1 0 u s hoogst gelukkige momenten hadden, van hooge tooneelspeelklinst geen sprake zijn. Meer bepaald als proeven van hare bekwaamhei.:l
als tragedienne dienen dan ook Mevr. Fr e n k e l' s Deborah en Judith
beschou wd te worden; want al geven beide dusgenoemde stukken aanleiding tot vele bedenkingen, de hoofdpersoon is in beide toch vrij scherp gekarakteriseerd en een streven naar poetische schepping is in beide merk-
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baal'. 't Hoogst staat ongetwijfeld de Judith, en mocht Mevr. F l' e n k e 1
dan ook als Deborah minder gelukkig geweest zijn, zij maakte alles goed
door haar opvatting van de Joodsche heldin, daar zij in die 1'01 groote
lyrische gaven en zeggingskracht aan den dag legde, Nog minder
dan die van Deborah slaagde als gehe el de reprise van de George de Lalaing,
een stuk om de studie der historie, de geschikte bewerking van geschiedkundige gegevens, de teekening van enkele personen, den verRbouw en de
vaderlandsche stof indertijd als drama wel wat overschat, maar dat, nu het
onderwerp zelf en enkele patriottische ontboezemingen den toeschouwer
niet meer warm rnaken, moeite heeft het bezwaar te boven te komen,
dat de held, door zijn zwakheid, weinig belangstelling vermag in te
boezemen. 't 1s waar, de auteur heeft gepoogd dit te verhelpen door in
zijn voorrede en in zijn eerste bedrijf te wijzen op die hoedanigheden,
welke George de Lalaing de algemeene sympathie zijner tijdgenooten
deden verwerven en hem misschien ook de onze knnnen verzekeren, indien
de acteur door de ridderlijkheid van zijn optreden den auteur een handje
wil helpen. Dat de heer B 0 u w m e e s tel' zulks gedaan heeft, kan zeker
niet worden beweerd; veeleer heeft hij door zijn mat en kleurloos speI
den Graaf van Rennenberg nog zwakker en flauwhartiger getoond dan
de schrijver hem teekende; zoodat het ongetwijfeld niet zijn schuld is,
indien dit stuk nog een matig surces verwierf. Ofschoon dan nog niet
geheel en al op haar gemak in het strenger keursljjf van het drama of
treurspel in verzen, geleek Mevr. d e V r i e s als Cornelia veel meer op
de schets van den dichter; terwijl de heer S p 0 0 1', die zeH vroeger
de titelrol gespeeld had, als burgemeester Sclw.ffer, en vooral Mej.
va n Bi e ne als Ida, zieh met den heer Sc h u 1 z e zeer verdienstelijk
kweten. Maar aan de geheeie opvoering, ook aan de mise en scim'! van
het 3e en 4e tafereel ontbrak het entrain, 't welk bij de vertooning van
moderne stukken, en ook van de Judith, hier anders zelden gemist
werd. Waaraan dit is toe te schrijven weet ik niet te zeggen; de eenige
aannemelijke veronderstelling za,l wel wezen, dat men «achter de eoulissen~ noch met de George de Lalaing, noch met de Deborah bijster
ingenomen was - eene incompatibinte d'hurneur wal'.rvan alleen kan
worden verklaard, dat ze minder gewenscht dan tot op zekere hoogte
verschoonbaal' iso Maar zij liep hier wel wat erg hoog.
Of iets soortgelijks ook het uitstel van de reeds aangekondigde opvoeringen van de Menschenhater en Koning Lear bepaalde? 1k zou het
niet durven zeggen. Wel dat velen er zieh teleurgesteld door gevoelden. Maar ik ben bang, dat men vooral van het eerste stuk wat groote
verwachtingen koestert. Moliere goed te speIen is voor niet-Fransehe artisten, die bovendien weinig gewoon zijn in het klassieke repertoire op
te treden, in driednbbele mate moeielijk. 1ntnsschen «nons verrons> en als
het plan bestaat Moliere weer een vaste plaats te geven op ons .'epertorium, doet het mogelijk minder welslagen dier eerste proeve niet zooveel af.
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Telt men de stukjes in een bed.rijf niet mee. dan nog bJijkt het dat
de heer va n Li er een niet minder eerbiedwaardig aantal stukken heeft
doen opvoeren, n.1. zes geheel nieuwe, en :leht al reeds van ouderen
datum, ongerekend ook nog die, welke een vaste plaats innemen op
zijn repertoire en waarvan de meeste in de Plantage ten tooneele versehenen. Missehien ook tel ik er een bij het bekend repertoire, 't welk
nieuw ingestudeerd werd; maar op zoo groote nauwkeurigheid komt 't
bij eene st:ltistiek alE, deze niet aan. 't »Ongeveer" is voldoende.
Intussehen, niet alleen om het aantal maar ook om de innerlijke waarde
van Fommige stukken. of om bijkomende omstandigheden trekt het
repertoire van Lier de aandaeht. Ik denk hierbij niet bepaald aan
het succes, daar ik in dit geval de eereplaats zou moeten toekennen
a'1n eene zoutelooze grap als de Walskoning, 't best te kensehetsen
als »kennisstuk.« En daarna zou ik moeten spreken over Blanke Slavinnen
van L 0 u i s d' Ab l' 0, een stuk minder berispelijk omdat het seheen
te speculeeren op een weees de scandale wegens het onderwerp, eok
niet om de onkieschheid, die gelukkig meeviel, dan wel omdat de
schrijver de hoogst tragische stof misbruikt had om er een sensational
melodrama op te bouwen. Het werd dan ook onmiskenbaar te goed
gespeeld met het oog op zijn kunstwaarde, die miniem, tegenover de
tooneelwaarde die, wat de samenstelling aangaat, vrij groot was. Maar
ik ~ewaag liever als oneindig heuglijker verschijnsel van het succes door
G 1 a no r's Uttgaan en Fa ass e n 's Manu.~ de Snordet· behaald, een
succes 't welk het eerste stuk aan de heeren Moor, Bi go t en Mevr.
Alb re c h t, maar bovenal aan Mej. Je a n n e d e G l' <) 0 t te danken
had, die velen verraste door de natuurlijkheid en kenrigheid van haar
speI als Marie: en die vooral uitmuntte in het 3e en 4e bedrijf, waar
zij aan haar opgewondenheid over ha.ar plotselingen rijkdom den vrijen
teugel liet. Die bewegelijkheid, die haast om een japon te koopen, die
coquetterie als zij haar aan heeft, waren bepaald voortleffelijk. En niet
minder maakte Mej. de Groot a decided hit als Desdemona, in welk
karakter zij opnieuw haar aanleg bewees voor rollen, welke liggen tusschen de ingenue en de coquette. Zij gaf ons een Desdemona te zien,
zooals men haar weinig beter wenschen kon : eenvoudig, onsehuldig, argeloos, vol dwepende Hefde en vleiende aanhankelijkheid; niets begrijpend
va,n het noodlot, 't welk zij zelve op zieh doet neerkomen, tel' neergeslagen door Otello's ontstemdheid, aanstonds weer gelukkig met een
schijn van toenadering, en diep w'lemoedig door zijn heftig uitgeRproken
twijfel aan haar trouw en dellgd, gelijk ook bleek uit den toon van haar
Iiedje in het 4e bedrijf, 't welk een diepen indruk maakte. Daarbij verviel Mej. d e G l' 0 0 t geen oogenblik in den treurtoon, maar wist zij in houding en gebaar den adel van het treurspel te bewaren: haar speI was volkomen »stijlvol." Niet zoo gelukkig was de heer Moor in de vervulling van de oneindig zwaarder 1'01 van 0 t e 11 o. Hem ontbraken duidelijk
twee eigensehappen, ten eerste het verl110gen 0111 uit te drukken wat hij
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gevoelde, en ten tweede de kunst om de uitbarsting van zijn hartstocht te
adelen. Vandaar dat hij kwam tot zonderling woeste gebaren, tot rauwe
kreten, dat zijn stem op het plotselingst oversloeg, en hij een enkel maal den
lachlust opwekte. Ongetwijfeld was dit te betreuren, daar hij Otello'f4
opkomenden hartstocht met groote kracht afbeeldde en zijn vreeselijk
zielelijden aanschouwelijk wist te maken. In het begin echter misten
wij bij hem tegelijk de phantasie en de goedrondheid die ons Otello's
verhouding tot Desdemona en Jago moeten verklaren. Deze laatste werd
door den heer Va n S c h 0 0 n h 0 v e n bij ongesteldheid van den heer
V e 1 t man (enkele avonden) met veel soberheid en uitdrnkking weergegeven, en Emilia vond in Mevr. EIl e n b erg e r eene niet minder
uitstekende vertolkster. In het algemeen trouwens wordt het historisch en
klassisch drama bij het gezelschap van Lier beter in eere gehouden dan bij
dat van het Neder!. Tooneel. waar nog slechts weinigen met stijl en traditie vertrouwd zijn, gelijk omgekeerd moderne salonstukken meer
thuis behooren op het Leidsche Plein. Dit bleek hier o. a. opnienw
uit de verto oning van de Wraak eens zoons of· Richeljeu te Fontainebleau,
een historisch verwikkelingsdrama, 't welk, ondanks den titel, niet bloe·
derig is, en waarin o. m. de heer V el tm a n als Richelieu, de heer
Pot h ars tals Graaf de Penne (de wrekende en intrigeerende zoon) en
de heer Lag e man als de chevalier d'indnstrie,ridder Landry, veel
goeds te zien gaven. Hetzelfde kan worden getuigd van de beide
eerstgenoemden als Cromwell en Rochester in Vi c tor H u g o's Cromweil, waarin vooral de eerste zijne gaven als karakterspeler ten toon
spreidde. Evenwel was het stuk natnnrlijk niet bet uitgebreide van
Hngo zelf, maar de vertaling eener Duitsche bewerking, waarin veel
was geschrapt en vereenvondigd, de meest!l uitspruit:sels zijner romantische phantaisie waren weggesnoeid, en het geheel vervormd tot een
regelmatig stuk d'histoire anecdotique. een intrigespeI zonder veel
hartstocht of leven, en dan ook niet bijster boeiend Alleen het speI
deed eigenlijk genieten en naast dat der reedsgencemden ook dat van
den heer B 1 aas e r, wiens Samnel Carr eene schepping was vol kracht
en klenr, misschien alleen wat al te forsch.
Had het beneßet van den heer V e 1 t man ons de Crom!Dell doen
zien, dat van Mevr. EIl e n b erg e r deed ons kennismaken met
S a r don' s nienwste stnk Georgette. 't Valt moeielj,ik met een paar
wo orden de verklaring te geven van het betrekkelijk gering succes, door
deze comedie, ondanks niet geringe verdiensten, zoo te Parijs als hier
behaald. De hoofdfout zal wel hierin moeten gezocht worden dat
S a r don opnieuw een maatschappelijk vraagstuk wilde behandelen van
ouze dagen, en dit niet deed satiriek als blijspeldichter, niet bepaald
dramatisch als handig dramaturg, maar meer redeneerend als wijsgeerig
psycholoog, (gelijk Alex Dumas.) wat hij echter ongelukkigerwijze
niet iso Daarbij kwam dat het vraagstnk, op zichzelf beschonwd, niet
alleen weinig belangwekkend was, maar dat de schrijver zelf er gee n
andere oplossing voor wist, dan de verklaring dat het onoplosbaar is;
zoodat wij inderdaad bij het einde van het stuk eigenlijk even ver waren
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als bjj het begin en de onderlinge verhouding van Georgette en haar
dochter, de hoofdspil der handeling, eigenljjk niet veranderd was. Als
gewoonljjk bjj S a r d 0 u, was de karakteristiek der personen voorts
niterst oppervlakkig en hun gevoelsuiting weinig krachtig, terwjjl zjjn
sprong van het verleden zjjner heIdin tot haar heden veel weg had van
eene psychologische salto mortale. 't Meest voldeed ongetwjjfe Jd het eerste
bedrjjf, waarin de dramatische vaardigheid van den schrjjver schitterend
uitkwam, evenzoo het begin van het tweede en voorts het derde met de langvoorziene scene tl: faire, waarin S a r don den raisonneur een keurig
pleidooi in den mond legde ten bate der moeder, en hjj het middel heeft
weten te vinden om den toeschonwer te boeien. Maar de 4e .akte is
zeer zwak.
In hoofdzaak zjjn hiermee de voornaam8te gebeurtenissen van het 2e deel
van het seizoen in het Grand Theater besproken. Met een paar woorden
kan alleen nog gewezen worden op enkele vertooningen, die eenigszins
de aandacht verdienden. Als zoodanig noem ik de herhaalde opvoeringen
van Janus Tulp, het eerste en in zekeren zin nog het best gelukte van
v. JV[ au r i k' s grootere stukken. Dit bljjspel heeft, als niet een onzer
nieuwe oorspronkelijke werken, voor goed een vaste plaats op het repertoire, daar het eene rol van groote aantrekkeljjkheid bevat voor een
komiek. Even vermeid dient voorts de reprise van Blonde Els; eene
<Jleographische, melodramatische reproductie van het visschersleven, handig van compositie en met eenige, in den stjjl, lang niet onverdiensteljjke tooneelen en zetten, hier en daar nog al sterk aandoenlijk voor
weeke gemoederen; vol onbegrjjpelijkheden in de daden der personen;
en vooral onwaar in den dialoog; doch door de meeste artisten met
veel realisme gespeeld, iets waardoor het stuk eigenlijk niet beter werd.
Want nu kwam het conventioneele in deze Peypersche Bchepping, die
er daarom voor 't publiek niet minder om is, te schriller uit. Conventioneel: dat is afgeluisterd en afgezien van de planken, niet zelf scherp
waargenomen in het leven, was ook het meeste in het oorspronkeljjke
stukje van EI i 5 e, Jenny getiteld. In dit lever had de schrjjfster geen
tranenverwekkende middelen gespaard en, als alle beginnelingen, te veel
willen geven; althans haar heIdin liet zij in uiterst korten tijd zuoveel
treurige gewaarwordingen ondervinden, dat het arme kind en wij moeite
hadden ze te verduwen. Gelukkig, dat naast die schreiende heIdin, die aan het eind, ter wille van een opoffering wellre er eigenIijk geen
was, nog vergiffenis vond voor niet zelf begane zonden - naast haar
vreeselijk sorn heren, kouden,bardvochtigen pseudo-vader, haar mede-schreiende oude kindermeid, en haar wat al te na"if-onverschilligen minnaar, bij
wijze van tegenstelIing de frissche figuur stond van eene jongere pseudo-zuster, eene ingenue, die inderdaad levendig geteekend was, en alleen een fout
had, dat ze, evenals de heIdin, verklaarde 't te zullen best erven als ze
den jongen dokter niet tot man kreeg, dien ze pas drie weken kende en van
wien ze niet eens wist of hli haar wel lief had. Een dergelijke na'ivi.teit,
als ernst bedoeld, brengt mij, met enkele andere gegevens, tot het beRll1it. dat EU.oe eene nog jeugdige dame is, wier levenservaringen zieh
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bepalen tot een beperkten kring en die van de betrekkelijke waarde der
gevoelell.s harer personen nog geen helder besef heeft. In hoeverre zij
later in staat zal blijken iets te schrijven, wat een groot pub liek belang kan inboezemen. valt na deze bescheiden proeve nog onmogelijk te
zeggen. In haar dialoog was weinig oorspronkelijks, en alleen van de
lippen dier ingenue hoorden wij nu en dan iets wat de moeite waardig was
Als zb zich dus aan eene tweede proeve waagt. zij het een blijspelletje. Zij
zal het er haren vertolkers ook gemakkelijker mee maken. Want diepe
smart werkelijk zoo uit te drukken, dat zij den hoorder geen glimlach
afperst of hem koud laa.t, is ongemeen moeilijk. De vertolkster van
.fenn!! althans slaagde er niet in, en er zijn, vooral onder de jongeren,
niet vele artisten die deze kunst verstaan. Lachen gaat gemakkelijker,
en er vlug op losspeien ook. 't Bleek alt hans bij de opvoering van de
Rose Domino's van He n n e q II in. het ingewikkeld, handig in elkaar
gezet intrigeblijspel. waarin verschillende draden dooreen geward ziin
die aan het eind te zamen losgemaakt worden: een so ort van samenstelling, wltarvan He n n e q II i n als de uitvinder kan worden beschouwcl,
en die door hem ook werd toegepast in zijne Proces V,zuradiellx. Een dergelijk stuk eischt van de meeste vertooners weinig meer dan rolvastheid, en
vlugheid van bewegingen en samenspei ; eischen, waarbij men alleen nog
die van beschaafde en gemakkelijke manieren en zuivere uitspraak der
taal dient te voegen, met hot oog op enkele der artisten die hier aan
cle eerste wel voldeden.

SALON DES VARIETES
De kortheid, die ik te betrachten heb, hindert het allerminst bij cle
bespreking der vertooningen in dezen kleinen Schouwburg, vermit~ het
repertoire hier slecbts weinig nieuws aanbood, ofschoon het veel meer
afwisselcle dan in het eerste deel van het seizoen, dank zij den benefieten. die hier niet weinig talrijk waren en elkander snel opvolgden.
De Bibliothecaris, Liefdadige dames, tle Sabijnsche Maagdenrooj, Ultimo
zijn Duitsche possen, reeds voorlang eIclers gezien, zoodftt alleen bespreking van het speI hier gerecbtvaardigd ZOll zijn. Maar ik vestig er
liever de aandacbt op, hoe vooral de Jude Vaudevilles hier in eere
worden gehollden en door het J)ubliek genoten, dubbel, zoodra er in de
coupletten over voorvallen en vragen van den dag wordt gehandeld.
Opmerkelük is voorts ongetwijfeld dat de heer va n Mau r i k ook bier
gehulcligd werd en wel door de opvoeriog van zijn: Een bittere pil, de Buren
eil Tooneelstudiiin, welk laatste stukje door den heer van Bi e n e tot zijn
bl:mefiet was gekozen. In het algemeen bleek de heer deI a M ar
ook nu weer een der groobite stennpilaren van dit gezelschap, daft!" hij
,teeds llitmuntte door wel overdacht spel,juiste karakteristiek, zorgvuldige
grillle en zieb boedde tegeo overdrijving. Zoo o. a. in zijn bensfietrol,
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Haspelstak uit 11 n 1 d e r's .Kiesvereening," door hem keurig en 80ber
getypeerd, mi88chien alleen wel wat al te Bober met het oog op zijn
publiek, waarvoor een goed deel der politieke geestigheden immers
toch verloren ging. Naast hem kweten zich in dit stuk uiterst loffelijk
de heeren Bar end seen K e t tin g als Schor en lv[arkHteen en deed
de heer eh a r 1 i e 1', die anders nog al eens neiging vertqont om zijn
»droogkomiekigheid" te overdrijven, een verdienstelijken Steekamp zien.
}Iinder sluagde de heer v. d. Heu v e 1, die over het algemeen vol ijver
is en onmiskenbaar voornitgaat, er in, ons Valbltrgs lossen zwier te vertolken, en in de .. ergadering kwam zijn parlementarisme niet genoeg
uit, om de parodie duidelijk te maken. De dames Co h e n en de B 0 er
waren, vooral in den aanvang, weinig op dreef en het spijt mij te moeten
zeggen dat de eerste door niet genoegzaam op spraak en houding te
letten, den eerst gemaakten go eden indruk wel wat doet verzwakken.
Vegeten mag ik voorts allerminst te vermelden dat de heer B am b erg
den 18den Febr. zijn 59-jarigen en de heer deI a M a r den 25sten van
dezelfden maand zijn 20 -jarigen tooneeldienst vierde. Al zon men den
eersten ook gaarne een welverdiende rust gunnen, de ijver waarmee hij
nog steeds in zijn van ouds geliefkoosde vaudevilles optreedt, verdient
van de beminnaars van het genre alle waardeering. Er is dan ook
inderclaad in dit Salon menigkeer veel goeds te zien, te meer wanneer
men let op de vroeger reeds aangeduide moeilijkheden die er te overwinnen zijn.

VEREENIGDE ROTTERDAMSCHE TOONEELISTEN.
Niet zoo uitgebreid als dat van de meeste onzer gezelschappen en
daardoor over het geheel van beter gehalte, aldus de indruk dien wij krijgen
yan het repertorium van deze vereenigde artisten. 't ls waar, de meeste
opvoeringen beleefde ook hier een stuk, -t welk juist niet als een voorbeeIdige proeve van tooneelschrijfkunst kan worden aangemerkt, een
Duitsche Posse met bitter weinig geest, samengesteId zonder een greintje
kunst, met een blijspelmasker tot kop, maar de romp gestoken in een
narren pak. Wat dan ook het Rotterdamsch publiek zooveel vermaak
heelt geschonken in dat gemeenschappelijk prodllct van de heeren von
}I 0 S eren 0 t t 0 Gi rn d t, kIel Plezier getiteld - 't welk tb ans, samengeperst tot drie bedriJven, onder den titel The Pickpocltet ook in Londen
wordt opgevoerd, half en half als oorspronkelijk werk - is mij een raadsel
gebleven, want bet wa~ niet eenmaal in staat om ons eens ,tanhouelend en
hartelijk te laten lachen; en het gaf den artisten niet veel gelegenheiel om
"ltbans in het spei iets artistieks te doen zien. Van nog nünller gehalte eu
rIus (?) ook minder aantrekkelijk bleek een Dnitsch maaksel (Duitsch, ofschoon
aangekondigel als Deenscb) Botman en zijn familie, wat niet te verwoncleren
was, daar het oorspronkelijke stuk zelfs in het vaderland van elen schrijver
niet had kunnen voldoen. En dit zegt veel voor een blijspel van von Mo se rt
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Grooter succes had de Directie ongetwijfeld verwacht van BI u me nt haI' s Ein Tropfen Gift, een in Duitschland goed ontvangen tooneelspe1
van den geestigen schrijver van Die Gro.~se Glocke, waarin deze de uitwerkingen wilde schilderen van den laster. Er waren in dit stuk enkele
keurig geschetste personen en goed geschreven tooneelen; maar hetgeen
het voor eßn vreemd publiek minder boeiend maakte, was het feit, dat
de handeling zelf, gegrepen uit het Duitsche politieke 1even van vaor
'70, een zekere mate van vertrouwdheid met en belangstelling in die
bizondere geschiedenis van Duitschlands onafhankelijkheidskrijg vorderde;
terwijl de schrijver niet genoeg dramaturg is om personen en loestanden
op zich zelf volkomen belangwekkend te maken. Zoo pakte het ons
publiek ternallwernood, ook ondanks het verzorgde speI der vertooners,
(mder wie ik Mej. Vi n k boven allen noem, omdat zij nog jong is,
derhalve gehe el aan de toekomRt behoort en blijkens alle beoordeelaars
een ongemeen talent aan den dag l!'gde als Hertha, de dochtel' van den
belasterde, het middenpunt der handeling. Ook heb ik van deze knnstenares nog twee creaties te noemen en te roemen. 't Zijn die van Marie Letellier
in de Familie Fourchambault en die van de titelrol in Mejonkvrouw de la SeigZiere. In beide stukken kon zij zich die beschaafde en innemende comedienne toonen, die voor het gezelschap een groote stenn is, ook al gaat
de uitdrukking van hartstocht en diepe smart haxe krachten te boven·
De wederopvoering van A u gi er' s comedie stelde voorts Mevr'
B e erB man s in staat de volle kracht van haar groot talent t!' doen
uitkomen en in Dir k Ha s p eIs vond zij, als Bernard, haar zoon, een waardig
partner. Hoe hoog deze laatste kunetenaar om zijn aanleg, studie en
kunstenaarsgeweten in Rotterdam en elders gewaardeerd wordt, bleek
bij de viering van zijn 25-jarig jubiIe, ter welke gelegenheid hij den
markies speelde in San d a u ' s fijn tooneelspel. Alleen de keus van
rol en stuk bewees reede. dat Ha s p eIs zijn triumfen niet bij voorkeur
zoekt bij de groote schare, en de portefeuille met 18 aquarellen, hem
door Rotterdamsche schilders vereerd, was voor den kunstenaar dan ook
zeker wel het meest gewaardeerde geschenk, onder de vele, die hij bij
zijn feest van verschillende kanten ontving. Wat zijn leven voor merkwaardigs bood en wat zijn beteekenis is als kunstenaar, werd door verschill ende pennen beschreven, I) en hijzelf legde bovendien van tijn willen
en pogen eene eigenhandige verklaring af. 2 ) In het feeststuk zelf, gaf
hij, uitnemeild bijgestaan door Mevr. Be e r s man s als Barones de
Vaubert en zijn broeder als Deslournelle .• , een proeve van keurige karakterstudie, zoodat hij, terwijl hij gehuldigd werd om zijn verleden, zich
tegelijk opnieuw die hulde waardig maakte door zijn heden. De opvoeringen van deze twee Fransche Comedies waren dan ook voor dit
gezelschap de glanspunten "an het seizoen, en dubbel betreur ik bet

I) Zie Jan C. de Tos inHaagseheConrantvanllJan.,enPortefeuilJevan10Jan.
In het Zondagsblad Yan h.t Rott. NieuwBblad van 10 Jan.
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dat wij hier in Amsterdam niet deze twee stukken te zien kregen, in
plaats van het tweemaal gegeven Met Plezier.
Toch werd ons hier door dit gezelschap nog iets meer geboden, en
wel Fa a s Ben' s niellwste stllk de Remplar;ant. Al aanstond, moet ik
er bijvoegen, dat dit stuk, geheel in tegenstelling tot hetgeen we in de
laatstejareu teu opzichte vau dezen schrijver gewoon waren, weinig aantrekkingskracht oefende op het publiek. Waaraan dit is toe te ~chrijven, isjuist
daarom zoo moeilijk te verklaren, omdat de critiek, met nitzondering van
Platyn 9' Co., in de groote sympathie van de schare voor F aas sen' s
;;tukken slechts half kon deelen. De kracht van dezen schrijver ligt
ongetwijfeld in zijn plastiek en zijn gave om personen en tooneeltjes
uit ons volksleven op humoristisehe wijze te schilderen. Waar hij dat
doet, kan iedereen hem toejuichcn, zonder voorbehoud. Maar behalve
dat hij den toeschouwer weet te doen lachen, wil hij hem ook doen schreien,
en als hii hierop uit is, kan hij vaak het verwijt van sentimenteel te
zijn, en gebrnik 1,e maken van conventioneele trucs geenszins ontgaan.
Daarbij neemt hij het met de waarschijnlijkheid ook in de karakterteekening
vrij luchtig op en dramatische en psychologisßhe noodzakelijkheid worden
meestal door hem alleen erkend, als zij hem niet hinderen in het bereiken van het gewenschte effect. Het uitdenken eener verwikkeling
en het leg gen van een knoop is jnist zijn fort niet; en de elkander opvolgende toestanden volgen niet altijd nit elkander. Voorts is hij een
groot vriend voor edelmoedige menschen, en diegenen welke afdwaalden weet hij, v60r 't laatste bedrijf, meestal een radicale louteringskuur te doen ondergaan, waarbij voor jonge mannen een tochtje naar
den Oost, als koloniaal of iets dergelijkR, een geliefkoosd geneesmiddel is; vermits zij aldus gelegenheid hebben zich het, alle vlekken
verhullende, lint van de Militaire Willemsorde te verwerven. Die vlekken kunnen anders wel eens leelijke moeten achterlaten, daar er soms
in Faassen's stukken misdaden gebeuren, waarbij de Justitie te pas kan
komen en komt. Maar men begrijpt: hoe meer crimineel de feiten,
hoe dieper het berouw, hoe braver en edelmoediger sommige naturen,
hoe aandoenlijker de toestanden, des te grooter het succes bij de menigte,
en juist dat stuk zijner tweede periode, -.: aanvangend met Anne-Mie, eindigend voor Platijn, ten deele nawerkend in de Remplar;ant - waartegen
de meer kieskeurige hoorder de minste bezwaren had, Zonder Naam, heeft
dan ook van die reeks het geringste getal opvoeringen beleefd. Dat
de Remplarant zijn nog kleiner aantal aan nog grooter deugden te wijten heeft, ZOll ik nn evenwel niet willen beweren, maar wat ik wel
durf vermoeden, 't is dat de schrijver 't bij dit stnk met zich zelf oneens
was en aarzelde tusschen de manier van Platyn S' Co en die van AnneMie. OfschooD in het 2e bedrtjf op het punt aandoenlijk te worden,
treedt hij halverwege terug en bewaart hij zijne dosis tranen voor het slot,
want in het 3e en 4e bedrijf, de pieces de l'esistance van zijn stuk,laat
hij twee mannen aan het woord, twee medeminnaars, die elkander bestrijden en wel in het eind nog een wedstrijd houden in edelmoedigheid,
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maar toch niet schreien. Ook ia hij in deze hoofdmomenten geenszins
melodramatisch, en heeft hij de botsing hier flink en krachtig geteekend,
zoodat dan ook deze twee bedrijven wel boeien. Maar da motie'len waaruit
in de aerste akten de daden.der personen voorts~ruitan zijn bij uitstek zwak,
en weinig afdoende; en de ruimte van het tweede bedrijf ware dan ook veel
beter besteed gewee~t aan de teekening der karakters en de onderIinge verhouding van de drie hoofdpersonen. 't Minst geIukkig was de laatste akte,
uitvoerig de terugkcer teekenend van den in Indie gedecoreerden en
blindgeschoten held, - met al de afgezaagde trucs van doorzichtigc
voorbereiding der oningewijden; en gaarne zou men die akte zelfs met
de vereeniging der gelieven gemist hebben, indien niet in het begin
van dat bedrijf de schrijver F aas sen den acteur als ouden oppasser
een tooneeltje te speIen had gegeven, waarin de geheeIe Faassen
een waren triumf vierde .. Dat het geheel, als gewoonlijk geschreven met
het oog op zijn mede·art.ist"n, goed werd gespeeld, belweft natuurlijk niet
te worden aangestipt. Zijn zoon was natuurlijk een niais en zijn achtgenoote een minder bcschaafde maar goedhartige vrouw. De heer de
V I' ie s, die tijdelijk den heer v. Zu ij I e n in de hoofdrol verving,
kweet zieh daarbij niet onverdienstelijk.

NIEUWE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURGMAATSCHAPPIJ.
Indien niet slechts de kleeren den man, maar ook het repertoire hot
publiek maakt, dan durf ik, afgaande op den aard der gespeelde stukken,
beweren dat de Rotterdamsche zoogenaamde Kleine Sclwuwburg voor onze
tweede stad is, wat de Schouwburg Plantage en het Salon des Variites
te zamen voor onze eerste koopstad zijn. Van den eerste geeft het de
melodrama's, van het tweede de Duitsche kluchten.
Wie nu echter op grond van dit dubbele karakter ook dubbelen voorspoed wilde voorspellen, zou belaas, erg dwalen. Of de sIechte tijden
er voornamelijk schuld aan hebben, dan of meer toevallige omatandigheden het te weeg brachten, vermag ik niet te beslissen, maar een feit
ia het, dat de financieele toestand van dit gezelschap lliterst treurig iso
De Maatschappij zelf ia ontbonden en de artisten bleven inmiddels voortspeIen voor eigen rekening. Heel groot is die rekening in den laataten
tijd ongelukkigerwijze niet geweest en de toekomst van dit gezelschap
ia zeker niet schitterend. Dat wij hierbij, behalve met een plaatselijk
ook met een algemeen verschijnsel in onze tooneelwereld te doen hebben,
blijkt, geloofik, onwederlegbaar, wanneer wij letten op de groote mo eielijkheden, die al onze directies ondervinden. Wij beIeven op dit oogenblik
een crisis, het gevolg van overbevolking op de planken. We hebben,
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vergelijkendel'wijs voor ons zeer beperkt publiek, te veel gezelschappen,
omdat we ook te veel acteurs hebben. Sinds een jaar of tien, vijftien,
van het oogenblik waarop de pogingen tot verbetering van ons tooneel
een aanvang namen, werd veler aandacht al meer en meer op den
Schouwburg gevesligd en da stijging der tractementen droeg daartoe niet
weinig bij. Van vele kanten drong men het heiligdom binnen, velen
zonder eenige voorbereiding en opleiding, en zonder te beg,ijpen, dat
die in de toekomst al meer en meer onontbeerlijk zouden blijken. Ze
waanden dat hun aanleg - soms niet meer dan waan - met wat
oefening en practijk voldoende waren om er te komen, en ze kwamen er
dan ook wel, tot op zekere hoogte, waarna het dikwerf aan den dag
kwam, dat die hoogte nog zeer laag was. Maar ze waren er eenmaal
en bleven er, van dit gezelschap naar dat gezelschap trekkend, te zamen
een groot leger van middelmatigheden vormend, waaruit slechts bij
wijle!! een enkele, die begreep dat ijverige studie en ontwikkeling hem
noodig waren, zich tot hooger rang wist op te werken. Bn bij deze
dii minores kwamen dan nog zulke leerlingen van dejTooneelschool, die haar
half voorbereid of zonder opmerkelijken aanleg hadden verlaten, maar
die, zoo zij zieh wisten te handhaven, in ieder geval het genoten on derrieht te baat hadden, en den invloed van hun vroegeren omgang met
ontwikkelden en beschaafden toonden in eene zekere distinctie van m~t
nieren en houding, in keuriger uitspraak, in vlugger opvatting, dan de
meesten hunner collega's van den 3den en 4den rang.
Nog kwam zich bij dien overvloed van mindere goden en gezelschappen een ander euvel voegen, euvel altbans voor de kas der directies.
Terwijl het publiek zijn gewonen, - in vergelijking met het buitenJand
veel te lagen - toegangsprijs bleef betalen, stelde het ecbter zijn
eischen van monteering veel hooger dan vroeger. Men wilde sierlijke
cn smaakvolle costurres, ameublementen en decoraties. Maar zoo werden
natuurlijk de kosten zwaarder en al scbeen aanvankelijk toenemend
bezoek dit te vergoeden, de onderlinge concurrentie der gezelschappen
en de versIechtering der tijden maakten die vergoeding langzamerh<tnd
vrijwel illusoir. Dat geen subsidies van gemoente of staat de kassen
der directies kwamen stutten ..... 't ware bespottelijk er in ons Vaderland melding van te maken. Alleen Z. M. de Koning, en vom een
gering deel de Gemeente 's Gravenhage, boden eene behulpzame hand.
'Vat van dezen zich openbarenden crisis het eind zal wezen? 't
Antwoord valt niet moeielijk te geven. Als bij elken strijd om het
bestaan zullen de zwaksten, zoo van Directies als van artisten, het
onderspit moeten delven. Voor de onder de laatsten met groote gaven
bedeelden zal altijd plaats zijn. Na hen zullen kornen de goeden,
steunend op aanleg en studie. Van de minderen zullen dan slechts
zij zich staande kunnen houden, die genoegzame eigen schappen bezitten
om eene bescheiden plaats in te kunnen nemen op den achtergrond.
Daarbij zal ongetwijfeld meer en meer gewicht gehecht worden aan de
beschaving van vormen, spmak en houding, aan de geestelijke ontwikkeling van den tooneelspeler. En wel mogen onze Direeties dus, om
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(len wille der aankomelingen zelf, voor zij weer nieuwelingen toelaten
op de planken, hun aanleg en ontwikkeling met ernst toetsen. Geen
mll5icus en geen schilder, van hocveel gaven ook, 1al zieh wagen
aan een optreden voor het publiek zonder degelijke voorbereiding; een
zanger moge nog zulk een fraai geluid hebben, hij zal eerst zijn stem
muzikaal doen vormen en muziek leeren, alvorens te ga an zingen in
opera of concert. Voor den tooneelkunstenaar zijn ook - blijkens het
getuigenis der beste artisten zelven, o. a. van Pos s art en R 0 S s i v60roefeningen van geest eil liehaam even onontbeerlijk. Radden ten
onzent Directies eil r!ieuwe a1tnkomelingen slechts diezelfde eeuvoudige
waarheid steeds erkend - gelijk ons publiek al meer en meer begint
te doen - de toevloed van »artisten" zou thans niet zoo groot, de
hoedanigheid beter, de toestand van ons tooneel in het geheel gunstigel',
de toekomst voor vele tooneelspelers minder ontmocdigend geweest
zijn. Dat ik deze opmerkingen in het algemeen maak, geenszins bepaald met het oog op het RoUerdamsehe gezelsehap, maar vooral tel'
wa1trschuwing voor hen die, op gelijke wijze als hierboven besehreven,
in het vervolg hun fortuin op de planken wilden gaan zoeken, zij hier
ten overv loede geconstateerd.
M,tar ik dien nog even stil te staan bij hetgeen door dit gezelschap
onder direetie van Ale x Fa ass e n werd te zien gegeven. Het meest
behwgrijke was weIde opvoering van S eh i m m el ' s Schuld en Boete,
door den heer. Tal' tau d uitgekozell voor zijn benefiet en waarin hij
de oorspronkelijk voor Pet e I' s gesehreven 1'01 van Val! Vliet speelde.
Ret stuk zelf heeft zieh, vreemd genoeg, geen vaste plaats weten te verwcrven op ons repertoire, ofsehoon het den acteurs gelegenheid geeft tot
artistieke creaties en het publiek moet aantrekken door effectvolle toestanden. Misschien ia dit hieraan toe te schrijven dat 't te litMrair is voor
hct grovüre en te melodramatisch voor het litteraire pnbliek. Maar ik
geloof eer het laatste dan het eerste, eu begrijp niet I\'aarom de anteur
zell' het niet nog eens door Het Nederlanrlsch T'lOneel deed opvoeren; al
ware het dan maar als Kassenstüek, met den heer B 0 U w m e e s t e l' in
de hoofdrol. Te Rotterdam speelde voorts Mev r. K I e y de 1'01 van
l\Iej. Van Reuvel, door Mev r. K 1 ein e gecreeerd, en Mev r·
Tal' t Cl nd die van Elise. Van de heenlll kweten zieh daarbij nog voortreff'elijk de heeren \1 nt tel' s als de boekhouder Dorns, va n Nie u wla n d ~tls de bevelllle, hongerlijdende Joris Lindeman, terwijl eindelijk
de heer Fa ass e n een keurig type leverde van den boef Jakob Tol.
Onder de dames, die in het 2e bedrijf op de partij ten hnize van den
heer v. d. Burg versehenen, was er maar eene - zegt de beoordeelaar
in de Kllnstkroniek - di e er eigenlijk door ha~tr manieren bleek thnis te behooren; en dat was Me j. He y bIo m. Met het oog op het voorafg~tande voeg ik Cl' bij : eene jOJlgi! dame die eellige jaren onderricht genvten lwe ft aan de Toollee!scllOol.

Amsterdam, Mei 1886.
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(15 Dec. 1885 - 1 Mei 1886.)
.1. KONINKLIJKE VEREENIGlNG HET NEDERL. 'l'OONEEL.
16 Dec. D e Co III p a g non Blijsp. 4 Bedr. Ad. l'Arronge, vcrt. Jac.
de Vos. (Arnst. 2, 's H 3 opv.) 19 Del:. R ich a r d I I I, historisch drama \V. Shakespeare, vert. J. L. Burgersdijk. [Qlleen Margaret,
Mevr. de Vries; York, Juffr. Bos,] (repr. Alist. 2 opv.) - 21 Dec. D r.
K 1 aus, [Augusta, Juffr. Welman,] (repr. Amst. 3,'s H.1 opv.) - 23 Dec.
Fe r na nd e, (repr. Arnst. 2 's H. 1 opv. Totaal Amst. 4, 's H 3 opv. I) 25 Dec. Pa i 11 a s, Tooneelsp. 5 bedr. v. d'Ennery en Marc Toul'llier
(Arnst. 12 'sH. 3 opv.) ··1 Jan. Ghijsbrecht van Aernstel
treurspel door Joost v. d. Vondel. (Arnst. 5·opv.) [Bode, hr. L. Bouwmeester, Bade/uch, Mevr. Sophie de Vriea, Beyen, darnes: \Yelman, BOB en
Rössing) -- D e b I' U i 1 0 f t v an Klo I' i sen R 0 0 s.i e, Zangspel in
3 Bedl'. door D. Buisero (Arnst. 5, 's H. 2 opv.) [Tltomasvaer, Hr. de Bon
en Spoor, Pieternel, dames de Vries en Stoetz; Klon's, Hr. Meynadier en
Schulze; Roo.~je dames Rössing en v. Biene; K1'elis, Hr. de Jong eu
Clons; Elsje dames Frenkel en Pool man. 2) - 5 Jau. I n val i den in
he t h u w e 1 ij k. ('S H. 1 opv. Totaal : Amst. 1, 's H. 3 opv.) - 13 Jan.
M arg u e r i t e Gau ti e r, (Repr. Amst. 1, 's H. 1 opv. Totaal: Amst.
3, 's H. 4 opv.) - 15 .lan. Dan i Ei 1 I{. 0 c h ~t t, ('s H. 2 opv. Totaal :
Amst. 8. 's H. 4 opv.) - 16 Jän. D e bor a h, drama 9 tat. v. S. H. Mo·
senthaI, bewerkt Lambert 1e Begne" [Deburah, Mevr. Frcnkel-l301lwrneester.]
(Amst. 5, 'sH. lopv.) - 27 Jan. Die goede buitenlni, 'fooneelsp.
5 bedr. Victor Sardou (repr.) (Arnst. 1 's H. 1 opv.) - 30 .lan. An to inett c R i g a n d, Tooneelsp. 3 bedr. v. Raimond Deslandes, vert. Marie
(Amst.7, 'sH. 3 opv.) - Verstrooid (Tete de Linotte), kluchtsp.
3 bedr. van Th. Barriere en Edmond Gondinet, (Amst. 7, '8 H. 3 opv.)3 Febr. E end i e n s t a a n m ij n v l' i end BI an eh a r d blijsp. 1
bedr. naar Moreau en De la Cour door F. H. Greb, (Amst. 1 's H. 2 opv.)6 Febr. De Bibliothecaris, (repr.) (Amst. 1 opv.) - 17 Fehl'.
George dc Lalaing, hist. drama 5 bedr. (6 taf.) van D. F, Heyst,
[George de Lalaing, Hr. L. Bouwmeester; Comelia, Mevr. S. de Vries,J
(Amst. 1, 'sH. 2 opv.) - 19 Feh. De Sabijnsche Maagdenroof,
kluchtsp. 4 bedr. van F. v. Schönthan (repr.) (Amst.2, 's H. 1 opv.) - 24
Febr. Z ij n me i s j e kom t u i t, Tooneelsp. 3 Bedr. v Mr. P. Brooshooft,
(repr.) (Amst. I, 's H. 1 opv.) - D e K 1 ep t h e, Blijsp. 1 Bedl'. van A. Dreyfns,
1) Bij stukken, reeds in het eerste deel dezer kroniek vermeId, wordt nu alleen
de titel opgeg:even, en dan tevens het totaal der opvoeringen iu het seizoen. Ook
bij stukken, door meer dan €len gezelschap gespeeld, worden de bizonderheden maar
eenmlial opgegeven. ßeperktheid van plasts tel' eenerzijde en uitgebreidheid der Bijlage
tel' anderer waren oorzaak dat zij niet kon worden gedrukt op de wijze als in ail. 2.
~) Deze rolvel'deeling bij doubleel'ing met den Haag op 1 Jan.
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(repr.) (Amst.1,'sH.20pv.)-27Febr. Prin" Zilah,oorspr.Tooneelsp.
1) Bedr.
naar den roman van Jules Claretie, (Amst. 6, 's R. 2 opv.) DeS c b 0 0 I r ij d 8 t e r blijsp. 1 bedr. v. Emil Pohl, vert. A. L . .T. Landre,
(Amst. 6, 's H. 2 opv.) - 8 l\faart, Me n z c g t . . (Amst. 2, 's R. lop\'.
(totaal Amst. 16, 'sH. 4 opv.)-13IvJaart. Rande.laren en Arist0rat e n. tooneelsp. 3 bedr. uit het Engelech van Tom Taylor en "\V.
lJubourg vert. Cora, (Amst. 4. 'sR. 20pv.)
19 Maart. Dc Bnren,
oorspr. kluchtsp. 1 Bedr. van Justus v. Maurik ('s R. 1 opv.) - 27 Maart.
L 0 d e w ij k XI, drama 5 bedr. en in verzen, v. Casimir de la Vigne
vert. H . .T. Schimmel, [L()de1V?il~ XI Hr. L. Bouwmeester, Dau:fiJn, Rr.
Schwab] (repr.) (Amst. 2, 's R. 2 opv.) - 2rl Maart. E e n Am s te rda m sc b e J 0 n gen (Amst. 1, totaal Amst. 2, 's R. 1 opv.) - 3 April
.J ud i t h, drama 5 bedr. v. Paolo Giacometti, metrische vert. v. Lambert le Buegues, [H()lvfernes, hr. van Schoonhoven; J1ldi/h, Mevr. FrenkelBouwmeester] (Amst. 7, 'sR. 2 opv.) - 9 April. Kean, Tooneelsp .."
heck (6 taf.) v. Alex. Dumas, [Kean, br. L Bouwmeester.] (repr. 's H.
1 opv.) - 14 April. 00 m Fr e der i k, oorspr. tooneelsp, 5 bedr. door
Ruf van Buren, (Amst. 5, 'sH. 2 opv.) - De Student thuis, oorspr.
blijsp. 3 bedr. door Frederik van Eeden (Amst. 6'8 H. 2 opv.] - 24 April
D e Be cl el are s, drama 5 bedr. van A. Bourgeois en M. Masson,
(.Tean Palll, hr. L. Bou\\'meester; Mal'gare/ha, Mevr. Frenkcl-Bouwmeester)
[Amst. 6, 'sR. 1 opv.) (N. B. tot 1 Mei Amst. 4.]
B.

SCHOUWBURG VAN LIER (Al1lstelstraat.)

17 Dec. Theodora (7 opv. Totaal 16 opv.) - 30 Dec. Oud Mal
ga a t b 0 v e n a I, Blijsp. 4 bedr. naar JulillS Rosen door A. de '\Vinter.
(1 opv.) - 1 Jan. D eGo 0 ehe 1 aar, drama 4 bedr. naar d'Enneryen
.Tules Brasil (2 opv.) - 15 .Tan. l\f al' i a An t 0 i n e t t e (1 opv. Totaal
~) opv.) - 18 .Tan. V r i e n cl e n va non s. (1 opv. Totaal 3 opv.) _
~O Jan. M ij n L e 0 pol cl, blijsp. met zang 6 taf. van l'Arronge, vert. door
C. P. T. Bigot. (Amstelst1'. 2 opv. Plant. 1 opv. Totaal3 opv.) - 21 Jan .
.J a n u s Tu I P (6 opv. Totaal 10 opv.) - 22 Ja,n. D e w raa k e e n s
zoons of Richelieu te Fontaineblean, hist. drama 7 taf. naar t
Fransch clool' C. J. Roobol. (Vel'volg op Margot de Bloemenverk 0 0 P 8 tel') [Graaf de Penne, h1'. Potharst, beneficiant; Richelieu, hr.
Veltman; A nna v. Ooste12r{jk, Mev1'. Ellenberger; Her/agii! de Che/,reuse,
'Jilej. J. de Groot; Ridder Landry, hr. Lageman ] (Amstelstr. 5, Plant. 3 opv.
Totaal 8 opv.) - 30 Jan. BI an k e SI a v i n TI e n, drama, 7 taf. van
Louis d' Abro, vert. C. P. T. Bigot (9 0Pl'.) - 10 Febr. Ge 0 I' ge t t e,
Tooneelsp. 4 bedr. van Victor Sardou, vert. door C. P. T. Bigot, (8opv.)
- 13 Febr. Raar hart is ontwaakt (metrd.) (4 opv. Totaal5
opv.) - 18 Febr. 01 i v i e l' C rom weil, Tooneelsp. 4 bedl'. naa1'
Victol' HllgO, door G. von Meijern, vert. door J. D. Haverkamp, (60pv.)
[Crol/!welt, hr. Veltman.] - 24 Febr. Haar Korporaal, (1 opv.
Totaal7 opv.) - 26 Febr. Robert en Bertrand ofde L.nst;ig!e
agebonden, B1ijsp. met zang, 5 bedr. van G. Rähder, (3 opv.) _
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27 Fehr. Dem a n met d e "Va s ~ e n Be eid e n, drama, 8 taf. naar
den roman van Xavier de Montepin (3 opv.) - 2 Maart, U i t ga an,
\)or;pr. tooneelsp.4 bedr. door Glanor (9 opv.) - Manus d e Snorder, oorspr. tooneelsp. 1 bec!r. door Rosier Faassen (8 opv.) -10 Maart
.T e n n y, oorspr. tooneelsp. 1 bedr. door Elise, (5 opv.)- DeR 0 s e
Dom i n 0 's, blijsp. 3 bedr. van Alfred de la Cour en A1fred Hennequin.
vert. A. Huart (6 opv.) - 13 Mrt. D e Ge b 0 c hel d e, groot melodrama
in 8 taf. van Anicet Bourgeois, Paul Feval en Vlct. Sardou (3 opv.
Totaal 5 opv.) - 22 Maart D e Wal s k 0 n i n g, kluchtsp. met koren,
coupletten enz. 4 bedr. naar W. Manstilclt door W. N. Peijpers (16opv.)
- 9 April M art i n d e Kr u i e r, tooneelsp. 3 beclr. van Cornac en
Grallge (4 opv.) [Vader M.ar/in, hr. Bigot; Genevieve, Mevr. AlbregtEngelmau.] - U i t Li e f d e v 0 0 r d e Ku n s t, Blijsp. met zang,
1 bedr. v. G. van Mosel', door .J. Speyer Klerk (5 opv.) - 16 April
D e vV a n deI end e J 0 0 d, • drama 7 taf. en apotheose Eugene 8ue,
(5 opv) - 21 April. 0 tell 0, treursp. 11 taf. van W. 8hakespeare,
vert. Mr. Jacob v. Lennep (Amstelstl'. 3, Plant. 4, Totaal 7 opv.) 24 April. Dem i s cl a a d va n Fa ver n e, groot drama 6 taf. v. Barriere en Beanvallet (4 opv.) - 30 April BIo nd e Eis, oorspr. drama
cj taf. door W. N. Peijpers (1 opv.)
C.

SCHOUWBURG VAN LIER. (Plantage.)

18 Dec. T w e e "V e e zen, drama in .8 taf. van d'Ennery en Oornon
(7 opv.) - 21> Dec. Na c h t e n NI 0 r g e u of cl e fa m i 1 i e Be a uf 0 r t, (Plant. 4 opv. Amstelstr. 3, Totaal 7 opv.) - 1 .Tan. D e T ijger j ag e r of deM e x i ca ans ehe Z e e r 0 0 ver s, drama a grand
spectacle, 4 bedr. en een voorspel in 2 bedr. naar Bourgeois en Dllglle
5 opv.) - 8 Jan. Ne 11 y, (4 opv. Totaal 5 opv.) - 16 Jan. D e IJz e rvreter, drama in 7 taf. en een vOOl'spel, nsar het Franscb (3 opv.)23 .Tau. [) e S chi pb re u k der Me d u 8 a, melodrama in 5 beclr.
van Oh. Desnoyel' en d'Ennery (4 opv.) - 30 Ja,n. Ger e c h ti g he id
e Ti vV raa k of D eVa der re c h t er 0 ver z ij n zoo n, drama in ;:.
hec!r. naar het Fransch (Plant. 4, Amstelstr. 1. Totaal 5 opv.) - ö Febl'.
T w e e R 0 zen (2 opv. Totaal 9 opv.) - 20 Febr. Deo u d e K 0 l'po raa 1, drama 5 beclr. van Dmuanoir en d'Ennery door '\V. Greeve
en A. J. Tetroocle (Plant. 4, Amstelstr. 2 opv. Totaal 6 opv.) - 27 Febl'.
::1'1: al' i e J e a n n e of d e V r 0 u w u i t d e V 0 I k skI ass e, volksdr:llna in 6 taf. (3 opv.) - 6 Maart. DeR 0 0 ver s (4 opv. Totaal EI
opv.) - 13 Maart. R 0 8 e Mi c hel, drama in 5 bedl'. naar het Frunsch
(3 opv.) - 20 Maart. Kat h a r i naH 0 war d (3 opv. totaal6 opv.) 27 Maart. DeS chi p b r e u k va n la Per 0 U s e, drama ;:. bedr. of
7 taf. van d'Ennery, de Jallais en Thiery (4 opv.) - 10 April. D e
Zwarte Doktel' (zie pag. 105) (3 opv.) - 17 April. Jack Shepparcl of de Ridclers van den Nevel, drama 10 taf. van
cl'Ennery en Bourget (4 O])v.)
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D.

SALON DES VARIETES. (Directie Bamberg eu Cbarlier.)

15 Dec. lud e u Ge m e e n t c raa d (15 opv. totaal 18 opv.) - 211
I)ec. De Sabijnsche Maagdenroof, b1ijsp. in 5 bedr. van F.en
E. Schönthan (6 opv.) - 1 Jan. J) e Ge v 0 1 gen va n e e n Leu gen,
b1ijsp. 4 bedr. en d e II ure n, kluchtsp. in een bedr. van Justus van
Maurik (6 opv.) - 6 Jan. De Schoo1 meester of Een examen
te n pI a t tel a n d e, klucht met zang, 1 bedr. [Meester Kras, hr. Ed.
Bamberg,] (8 opv.) - Het huishouden van Jan Steen, k1uchtsp.
1 bedr. [Jan Steen, hr. Chs. de la Mal'] (3 opv.) - Pa p aga f pe fmi s sie, b1ijsp. naar het Duitsch door Mr. v. d. Brugghe, [Liebj'echt,
hr. Char1ier] (3 opv.) - U Jan. De Bib1iothecaris, blijsp. 4'bedr.
van G. von Moser (4 opv.) - 13 Jau. Liefdadige dames, b1ijsp.
4 bedr. vau l'Arronge (13 Opv.) - 17 Jan. De Oude Kleerkooper of E eu v ri end in den no 0 d, blijsp. met zang Star. (1
opv. repr.) - 30 Jan. 0 e lot ge v a 11 e n va n e e n 0 u d v r ij g ez e I, vroolijke vaudeville in 3 bedr. (4 opv.) - 3 Febr. DeI a a t 8 t e
der m a a nd CU 1 tim 0,) blijsp. 1j bedr. van G. van Mosel' (9 opv.)12 Febr. Het leven te Amsterdam of de geheimen van
e e n v 0 d den k eid e 1', vroolijke vandeville a Grand spectac1e met
coupletten enz. 5 bedr. (4 opv.) - 16 Eebr. M ij n na a 11l i s L e h 11l a n,
(3 opv. Totaal 9 opv.) - 18 Febl'. \tot viering van den 59-jarigen tooneeldienst. van den heer Ed. Bamberg) Me e s t e r Kr a s, d e ma an d
iso m! klnchtige vaudeville 1 bedr. (7 opv.) - T w e e S a v 0 y aa l' cl s,
vroolijke vaudeville, 1 bedr. (5 opv.) - Dez a n g z i e k e Be h a n ger,
vroolijke vaudeville in 1 bedr. (7 opv.) -25 Febr. De Kiesvereeni·
gin g va n S tell end ij k, blijsp. 4 bedr van Lod. Mulder, (50pv.)2 Maart. DeS al 0 n t i r 0 I er, (3 opv.
20 opv. Totaal 23 opv. 1)_
5 Maart. Een bruidspartij met hindernissen, kluchtige
vaudeville a grand spectacle, in 5 taf. met conpletten enz. (4 opv.) -9 Maart. E e n bit t e r e pi I, blijsp. in 4 taf. van Justus van Maurik
(9 opv.) - Een soldatenfamilie, blijsp. in 1 bedr. (7 opv.)16 Maart. .J ans e n h i er! .J ans end aar! .J ans e n 0 ver al !
(3 opv. Totaal 25 opv.) - 18 Maart. Amsterdammers in Parijs
e n Par ij zen aar s in Am s t erd a m, vaudeville in 5 bedr. naar
het Hoogd. van Holteij (li opv.) - 27 Maart Dr. K lau s, (2 opv. Totaal
17 opv.) - 29 Maart. Met PIe z i er, b1ijsp. 4 bedr. van Otto Girndt
en G. van Mosel', vert. door H. P. Boudier (11 opv.) - 7 April. Da t
i s Gar i baI d i! vroolijke vaudeville in 1 bedl'. (1 opv.) S - April.
Fad e t t ade t 0 0 v e !' h e k H, gl'oote vaudeville in 2 afd. van Anicet
Bourgeois (3 opv.) - Be k k e r s Ge s chi e den i s, komiek zangsp.
in 1 bedr. naar t Hoogd. doo!' W. N. Peijpers (6 opv.) - 15 April.
On zeh e den cl a ag s ehe die n s t b 0 cl e n, groote vaudeville in 3

+

1) Pag. 104 is de 0 achter de 2 abusiel'elijk \\'eg~el'alleD; el'eD zoo de 5 achter
de 1 biJ den datum van de le opv. van Het Bloelllenmei~ie. Daar staat: 1 Oe!.
lees 15 Ost.
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bedr. (G opv.) - DeN i e u w ja ars n ach t, blijsp. in 1 bedr. - 21
April. B run 0 deS p i n n e r, groote vaudeville in 2 bedr. naar het
Fransch (5 opv.) - T 0 0 n e eIs t u die n, kluchtsp. in 1 bedrijf van
Justus Vl<n Maurik (4 opv.) - 27 April. Gel d! Gel d! Gel d! (4opv.
Totaal 20 opv.)
E.

VEREENIGDE ROTTERDAMSCHE TOONEELISTEN.
Directie: LE GRAS en HASPELS.

~2 Dec. DeR e m p I a 9 a n t oorspronkelijk tooneelsp. in 4 bedr. van
Ros. Faassen (Rott. 8, 's H. 2, Amst, 2.) - 5 Jan. D e b r u i loft va n
Kloris en Roosje, (2 opv.) - 11 Jan. Mejonkvr. de la
Sei gl i e r e, tooneelsp. 4 bedr. van Jules Sandeau (Rott. 3, 's H. 1 opv.)
(25-jarige tooneelclienst van Dirk Haspels.) - 17 Jan. R 0 b e r t e n
Be r t r an cl, kluchtig blijsp. 5 bedr. van G. Rähder, (Rott. 2, 's H. 2
opv.) - 31 Jan. Pol i t i e z a k en, (Rott. 3 opv. Totaal 6 opv.) - 2
Febr. E end r 0 pp e I ver g i f, tooneelsp. 4 bedr. van Oscar BlumenthaI (Rott. 4 opv.) - 14 Febr. M a r i aSt u art, treursp. 5 bedr. van
F. v. Schiller, vert. door J. J. L. ten Kate (1 opv.) - 16 Febr. Met
PIe z i er, blijsp. 4 bedr. van G. Moser en Otto Girndt, vert. door
Jan C. de Vos. (Rott. 9, 's H: 2, Amst. 2 opv.) - 12 Maart. Bol man
e n z ij n fa m i 1i e, blijsp. 4 bedr. van G. v. Moser (der Bureaukrat
(Rott. 4,'s H. 1 opv.) - 28 Maart. Z war t e G r i e t, drama 5 bedr.
of 6 taf. van Rosier Faassen (Rott. 1, 's H. 1 repr.) - 30 Maart. 0 n z e
V r 0 u wen, blijsp. 5 bedr. van van MOSH en Schönthan (Rott. 2 opv.
'sH. 1 opv.) -9April. De familie Fourehambault, tooneelsp.
5 bedr. van Emile Augier, vert. door P. Cocheret (Rott. 4 opv.) - 18
April. Ha n ne s, drama 5 bedr. van Rosier Faassen (1 repr.) - 25 April
<\. 1 i B ab a 0 f d e ve er t i g r 0 0 ver s, kluchtig drama in 8 taf.
.net gevechten enz. (3 opv.)

F.

NIEUWE ROTTERD. SCHOUWBURGMAATSCHAPPlJ.
Directie ALEX. FAASSEN.

1 Jan. D e die n s t b 0 den, blijsp. met zang 3 bedr. van Grange en
Deslandes (3 opv.) - De Bruiloft van Kloris en Roosje
[Pieternel, Mevr. Kley, Thomasvaer, Alex. Faasen.] -10 Jan. Mo e cl e rliefde en Heldenmoed (1 opv. totaal 2 opv.) - 12 Jan. Hoc
soms de liefde heerseht (lopv,totaaI2opv.)-17Jan. Klaveren
Aas (2 opv. totaal13 opv.) - 18 Jan. Twee Weezen, melodrama
van d'Ennery en Cornon (6 opv.) [Benefiet Mevr. Kley.] - 19 Jan.
John Koke (1 opv. Totaal 30pv.) - 22 Jan. De Salontyroler
(3 opv. Totaal 62 opv.) 24 Jan. In du i zen cl v re e zen of
deS pan j aar den t e Rot t e r cl a m, gesch. drama, 8 taf. van
5 Febr. Bankroetjes, (1 opv.
W, N. Peijpers (4 opv.) Totaal 4 opv.) - 7 Febr. K ö p nie k e r s t ras s e 12. (1 opv. Totaal
2 opv.) - 8 Febr. An d r e e drama 4 bedr. van Crisafulli en Stapleaux
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[benefiet Mevr. de Graaf-Verstraete.] - 21 Febr. D e Be deI aar s t e r
(1 opv.) - ~2 Febr. Ne 11 y (4 opv.) [Benefiet dames Bruijn-Sablairolles,
v. Korlaar en v. Dam.] - 2 Maart. De Zwarte Dokter (lopv.
Totaal 2 opv.) - 5 Maart. 01 y m p i a of He t 1 e v e n va n e e n
t 0 0 n e eIs p e eIs t e r, drama 5 bedr. (7 taf.) door d'Anieet Bourgeois
en Theod, Barriere, vert. door A. v. Sprinckhuize (1 opv.) - 7 Maart
S c h u i n e J 0 n gen s, blijsp. 4 bedr. van A. Slotko, vert. door A. v.
Sprinckhuize (5 opv.) - 15 Maart. D e BI i nd e e n z ij n Gen e e she e r, drama 5 bedr. van d'Ennery en Bourgeois (wederoptreden van
den heer A. Chrispijn) (3 opv.) - IIJ Maart. Dem a n met d e Wassen Beelden (1 opv. Totaal 4 opv.) - 23 Maart Onze Vrouwen (1 opv.) - 28 Maart M arg u e r i te Gau t i er, 1 opv. Totaal
2 opv.) - 29 Maart. Sc h u 1 den B 0 e t e, drama in 5 bedr. van H.
J. Schimmel (2 opv.) - 11 April. Schmoll, Kratzer & Co. (1
opv. Totaal 9 opv.) - 13 April. Berouwhebbende Moeders
tooneelsp. 4 bedr. van Feliei en Mallefille, vert. van Korlaar. - Z war t e
Pie t, blijsp. na ar 't Duitsch door G. S. (2 opv.) - 25 April. D e
s c h r ci k der Z e e, drama in 7 taf. van Leonce en Eugene N us, vert.
van Sprinckhnize (3 opv.) - 28 April. Moederzegen of de Par el
va n S a v 0 y e, tooneelsp. met zang, 5 bedr. van d'Ennery en
Lemoinne (2 opv.)

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.
De benoemingen, zoowel voor het Hoofdbestnur als voor de Commis sie
van Toezicht en Beheer over de Tooneelschool, in de onlangs te Haarlem
gehonden algemeene vergadering van net Nederl. Tooneelverbond, gedaan,
zijn, op een enkele uitzondering na, met goed gevolg bekroond. De benoemden hebben zieh de op hen uitgebrachte keuze laten welgevallen behalve
prof. J. A. Alberdingk Thym, wat het lidmaatschap van het Hoofdbestuur betreft. Dat van de Commissie van Toezicht nam hij evenwel aan.
De heide collegies zullen dus met den aanvang van het nieuwe genootschappelijk jaar (1 Oct.) aldus zijn samengesteId:
Hoofdbestunr de H.H. Mr. J. E. Banck (den Haag), prof. Dr. A. G. van
Hamel (Groningen), Joseph Jacobson (Rotterdam), J. H. Krelage (Haar/em),
M. A. Perk en prof B. J. Stokvis te Amsterdam, met een vacature.
In de Commissie van toezicht en Beheer voor de School zullen optreden
namens het Verbond, de H H. Jhr. MI'. J. F. Backer, prof. B. J. Stokvis
en prof. J. A. Alberdingk Thym, (alle drie nit Amsterdam), Arnold
Ising uit den Haag en J. Haspels nit Rotterdam. Wij herinneren
dat in die Commissie nog zitting heuben van wege het Hoofdbestuur
van het Nut: de H H. W. F. Loman en Mr. A. Kerdijk, en als gedelegeerden uit het Comite der Dames-Patronessen: Mevrouwen M. E. A.
Waller-Schill en O. Wüste-von Götsch.
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AAN DE LEDEN VAN HET TOONEELVERBOND.
"Ik heb go eden wil, geduld en moed en met deze drie hoop ik de
Kunst te dienen, waar ik een veelomvattenden arbeid aanvaard." Zoo
schreef ik in October 1879, toen ik de redactie van dit tiidschrift
aanvaardde.
lk heb alle drie in ruime mate noodig gehad en veler hulp ia mij ten
deel gevallen; we hebben enkele jaargangen kunnen geven, die - gelijk
ook uit het debiet bleek - door velen met graagte werden ontvangen.
Nog altijd heb ik goeden wil, geduld en moed en .... niet minder
werklust en werkkracht dan in 1879, maar ... 0.1 vraag ik na zooveel
jaren nog niet «wijs mij de plaats. waar ik gezaaid heb!. ik moat wel
vragen: «Wijs mij de plaats, waar ik zou kunnen zaaien!,
Reeds dit jaar werd de omvang van het tijdschrift teruggebracht tot
9 vel of 144 bladz., een omvang die wel tot 172 bladz. aangroeide.
maar die in allen gevalle onvoldoende is, om van het tijdschrift te maken,
wat ik er zoo gaatlle van zag en waartoe het zeker veel meer dan het
dllbbele moest omvatten.
Bij alles wat ik te doen heb, maakte ik bezwaar, mijne krachten te
wijden aan eene taak, die zeker haar nut ka.n hebben, maar die de
mijne niet iso
Bij dezen omvang kan alleen het allernoodzakelijkste aan mededeelingbn
en aanstippingen gegeven worden en vol belangstelling zie ik volgende
jaargangen te gemoet.
Aan jongere krachten zij de arbeid toevertrouwd, die ik mij zoo
gaarne eenige jaren getroostte.
De heer L. Si mo n s Mz., dien ik dringend als mijn opvolger aanbeval,
heeft voldoende bewijzen gegeven van zijne belangstelling in de zaken
van het Tooneelverbond, van zijn ijver en zijn werkzaamheid, om welkom
te zijn a1\n de Leden des Verbonds, waar hij eerlang als Redacteur van
dit tijdschrift zal optreden.
Ik scheid van het Tijdschrift, maar niet van het Verbond ; waar ooit
in het belang van het Verbond of de Tooneelschool myne hulp gewenseht wordt, zal ik steeds gereed zijn.
Bloeie het Ver bond, bio eie de TooneelRchool!
Amsterdam, den 5. Juui 1886.

TACO H. DE BEER.
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