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OOMM/88/E VAN BEHEER EN TOEl/OHT:
de HH. Prof. B. J. STOKVJS, Voorzifter.
" J. A. ALBERDINGK THI]M, Onder- Voorzitter.
Jhr. Mr. J. F. BACKER, Secretaris.
A. ISING.
J. HASPELS.
W. F. LOMAN,
Gedelegeerdm der Maatschappij
Dr. H. C. ROGGE,
"Tot Nut van 't Algemem".
Mevr. O. WÜSTE-VON GÖTSCH,
Freule E.

J.
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( Dame,-Palrm"",,,,,

Mevr. L. C. BOISSEVAIN-ToE LAER,

"

E. GOMPERTZ-JITTA ,

Directeur: de Heer S.

J.

BOUBERG WILSON.

Inwonende Directrice: Mevr. de Wed. H. RENNEFELD-LoWENSTAM.
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Onderwijs wordt gegeven door:

Mw. CHR. STOETZ,

in V oorJracht en Spel Op het Tooneel.
Voordracht en Kllnst van Grimeet·en.
" Voordracht van vreemde Talen.
" Uitsprctak en Stemvormin.g.
B~oogere ltlimiek, Kunst van Costumeeren,
Aesthetica en Teekenen.
dom He. A. REIJDING,
Costuumkunde.
..
...
••
Teclmiek van het Drama.
den Hr. S. J. BOUBERG WILSON, » Geschiedenis der Dramat. Letterk., Lezen,
Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis.
den Hr. A. J. VAN DRAGT,
" Nedet'landsche Letterkunde.
den Hr. L. SIMONS, Mz.,
Nedel'landsche Taal.
Mej. M. J. L. SMITS,
Fl'ansche en HiJo.gduitsche Taal- en
Lettel'kunde.
Mej. F. P. VAN OVERZEE,
" Engelsehe Taal.
Dr. F. L. ABRESCH,
" ltlythologie en Kennis der Oudheid.
den Hr. A. D. HAGEDOORN,
Land- en Volkenkunde.
Dr. N. P. KAPTEIJN,
Rekenen.
Costuumnaaien.
Mej. N. STEMMERIK.
Schermen , en Mimische en Plastische
den Hr. W. J. C. DE BLECOURT
den HI'. J. M G. E. WITT,
Dansen
\
Oe(enin.gen.
den
Mej.
Mej.
den

Hr A. J. LE GRAS,
TITIA VAN GELDER,
AAFKE KUIJPERS,
Hr. THEO. C. SIMONS,

Overilliclit van Ilet getal Lesuren in de week:

Vakken:
1.

I,

Klasssen:
H. III, I IV,

Lezen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . , 5

5

5

Voordracht en SpeI (Mw. Stoetz) . . . . .

1

1

H.
IV.

V.
VI.
VII. )

Lezen en Voordracht in Franseh en Hoogd
Uitspraak en Stemvorming.....

6'/. 6'/,

3'/, 3'/.

Voordracht en Grimeeren (de Hr. Le Gras)

m.

V.

1

~
1 1

2
1 --'-:
2
2

Hoogere Mimiek en Costumeeren

1

Costuumkllnde ..••....

1'/. 1'/.

Techniek van het Drama •

1
1

Geschiedenis der Dramat. Letterk.

1

1

Aesthetiea ..•..•

1

1

Teekenen, . . . . . . . . . , , ..•....•• 1'/. 1'/. 1'/. 1'/, 1'/ •
.-----.
Nederl. TaaI en Letterk. (de Hr. Simons), 3 3
3
id.

id. id.

id.

(de Hr. v. Dragt). -

-

1

I:

1

3
Klassen:
Vakken:
VIII.

I, 11, 111,

Fransehe 'raaI en Letlerkunde . . . . . . 5

4

4

IX.

Hoogduitsehe 'raaI en Letterkunde ...

2

2

X.

Engeisehe 'raa!. . . . . . . . . . . . . . . .
Vaderlandsehe Gesebiedenis . . . . . ..

Xl.

Aigemeene Gesehiedenis. . . .. . . . . . 2

XII.

--1
2

2

Land- en VoIkenkunde. . . . . . . . . . . 1

3

2

2

1

1

2

2

1

XIV.

Rekenknnde...

1' !, l' i , 1' /.

XV.

Costuumnaaien.

l' /. 1' !.

XVI.

V.

1

Mythologie en Kennis der Oudheid ...

XIlI.

IV,

3

I
-------

1'/, 1' /.

Sehermen, Dansen enMim.enPIasLOef.4'/, 4/, 4'/'1~~
'rotaal •... 25'/,30 31 37
35
N.B.

De eerste drie klassen vo·.. men de Voorbereidende Vakscbaol; de Vakschaol zelve bestaat uit de klassen IV en V. ,Grimeeren" wordt.
alleen in de Vde kl.. gegeven op cle aren van Voordracbt. wanneer de
gelegenbeid zich daartoe voordoet. Mej . Kuijpers geeft hare lesBen
slecbt. van Octobcr tot aan Juni. - KI IV doet alleen mee .an 'Hoog.
Mimiek en Costumeeren" als dit noodig ia ~oor de practische oefeningen
in Rl V.
De leerJingen van EI. I docn aan "Teekenen" mee, wanDcer
plaatsgeb rek dit niet verhindert. - Om bijzondere redenen volgt KI. III
nog het onderwijs in ,. Rekenen" co .. Vadcrl. Ge~chied."; krijgt klo 11 reede
,Hoogduitscb" en ontvangt kl. I geen onderricbt in ,Costuumnaaien."

Nadere omscbrijvlng van bet Onderwljs.

I. Lezen, Voordl'acht en SpeI.
Kl. I,

KI.

n, W.

m,

IV.

Kl. IV, V.

Het Leesonderrieht strekt tel' voorbereiding van de lessen
in Voordraeht, en stelt zieh ten doel zoowel het gelezene
goed te doen begriipen, als eene zuivere uitspraak en een
natuurlijken leestoon te doen verkrijgen.
Oefeningen in Voordraeht van proza en poezie uit onzen
tijd. - Een aallVang wordt gemaakt met de Lectuur en
Voordraeht van classieke diehtwerken.- Oefeningen in het
speien van kleine en eenvoudige tooneelstukjes.
Voortzetting en uitbreiding der Voordracht van classieke
en moderne dichtwerken. - Id., id. der oefeningen op het
tooneel, door de vertooning van moeiliiker moderne dramatische werken en fragmenten van het classieke repertoire.

11.

KI. lI-V.

4-~

Voordracht in Fra,isch on Hoogduitsoh.
Deze lessen worden gegeven met bet doel, OIn door het
overwinnen der moeiliikheden aan hel lez8n in vreemde
laIen en aan de uilspraak van deze verbonden , zooweJ
eene goede voordracht der leerlingen te verkriigen, als
hunne stemmidrlelen te ontwikkelen. Dit onderricht strekt
dus ter aanvulling van bet sub L en II genoemde.

III. Uitspraak en Stomvorming.
Kl. I-V.

Doo!' dit onderwiis tracht men de foulen in spraak en uitspraak, zoo voor klinkers als medeklinkers, te verheteren;
de stem te ontwikkelen, eil het gehoor te oefenen, zoowel
bij het spreken en lezen, als 66k door middel van den zang.

IV. a.· Hoogere Mimiek en Costl1meeren.
KI. (IV), V.

Onder "Hoogere Mimiek" wordt verstaan: onderricht in het
aannemen van academische standen en het vormen van
groepen, het voorstellen van allerlei karakters en de uitdrukking van hartstoch1.en. - Door oefeningen in de "Kunst
van Costumeeren" moeten de leerlingen leeren zich te kleeden en .te bewegen, hoofdzakeliik in het classiek costuum
en dat Ult de XVllde eeuw.

IV, b. Costul1mkunde.
Als voordracht wOl'dt den leerlingen een heknopt, maar
zoo volledig mogeliik overzieht gegeven van de geschiedenis
der kleederdraehten, toegelicht doür platen, teekeningen
en, soms ook, dOOf werkeliike costumes e. a. voorwerpen.
De leerlingen houden aanteekening van het gesprokene en
teekenen :Je tel' verduidelijking op 't bord gemaakte schetsen na. -- Aan 'I. eind van iederen curslls wordt het een
en ander meege)deeld van de klenrenleer in verband met
de compositie van costnmes.
KI.JV, V.1e jaar. Inleiding. Geschiedenis van het costllum op het tooneel.
Historische kleederdrachten in de Oudheid en Middeleeuwen.
Kl.LV,V.2 C jaar. Costumes van den Renaissance- en den Nieuwen tijd.

V. rrechniek van het Drama en Geschiod. der Dramat. Letterk.
KI. IV, V.

K1. V.

Wezen en inrichting van het drama in ziine verschillende
soor·ten. -- Literarische en technische critiek. - Een en
an der over de inrichting van het tooneel, en den hedendaagschen toestand van tooneel, tooneelspeelkunst en tooneelletterkunde in Nederland, Frankriik en Duilschland.
Algemeene Geschiedenis van de dramatische letterkunde der
Grieken en Romeinen en van de .i\'Iiddeleeuwen.
Id. id. van de voornaamste volkeren in den Nieuwen ttid.

KI. IV. V.

0001'

Kl. lV.

VI. Aesthetica en Teekenen.
"Aesthetica" worden algemeene grondbegrippen van
het schoone in de beeldende kllnsten gegeven en opmerkingsgave en oordeel gescherpt door de beschouwing van
verschillende kunstwerken in musea eil op tentoonstellingen.

.- 5 -KI. I-V.

Het tcekenonelerwijs wil, nnrrst o efening van oog en hand,
de aankweeking van elen schoonheids~in en moet bovendien zooveel kennis van het gelaat geven als ollontbeerljik
is voor het volgen der lessen in l\1imiek en Grimeeren.
De leerlingen werken naal' vOOl'beelden, pleistermodellen en
de natuur.

VII. l'Jederlandsche 'l'aal- en Letterkunde.
KI. I, 11, IH. Het ondel'rieht in de taal beoogt uitsluitend een pl'aetisch
doel. Van de nspraakkunst" wordt sleeht~ geleerd wat
noudig is voor het zuiver schl'iiven en 't hegrijpen der
moedel'taal. Veel zorg wordt besteed aan het tot bewustziin brengen van de heteekenis der wo orden , terwiil ook
het uitdrukken der gedachten door spreek- en steloefeningen wordt bevordel'd.
KI. IV.
Hel'haling en uitbreiding van hel. in de vorige klassen geleerde - De kennis van de beteekenis der wOOl'den wordt
hevorderd duol' het zoeken der tegenstellingen, - het ondel'scheiden der synoniemen en de studie der woordvorming.Spreek- en steloefeningen naar aa.nleiding van thuisgelezen en
in de klasse besproken proeven van dramatische letterkunde.
KI III.
Letterkunde van de XIXe eeuw.
KI. IV.
Lezen en verklaren van dicht en ondicht uit de XVIIe
en XVnle eeuw, waal'hii vool'al de dramatische letterkunde
beoefend wordt. Historische toelichtingen.
KI. V.
Geschiedenis der lettel'kunde. - Lezen en verklaren van
classieke drama' in meuwe vertalingen.
KI. 1.

KI. II, III.
KI. IV, V.

VIII. Fransche Taal- en Letterkunde.
Zooveel mogelijk in overeenstemming met de wjize waarop
de Il1oedel'taal worelt aangeleerd, tracht men de leerhngen
zich het Fransch te doen eigen maken door, naar een
systematisch in gericht handhoek, wfJorden en zinnen van
hlliten te laten leeren en daal'aan lees- en vertaalopfeningen
te verbinden.
Voortzetting en lIitbreiding van het onderwijs der vorige
klasssen, volgens dezelfde methode. - Lectuur en vertaling
van eenvouelige prozastukken en gedichten.
Lezen, verklaren .en vertalen van c1assieke tooneelstukken,
66k vall de X1Xde eeuw. - Poezie, maar vOOl'al proza
worelt uit het hoofd geleerel en telkens herhaald, ten einde
wOOl'den, vormen eu zinswendingen zieh vast in het geheugen te eloen prenten. - NB. Het onderwijs wordt in
ieder der beide kbssen afzonderlijk gegeven.
- - -- -- -

KI. IlI.

K1. IV.
KI. V.

IX. Hoogduitsche 'raa!- en Letterkunde.
Eerst nadat, in een 2-jarigen cursus, de noodige vorderingen in het Fransch ziin gemaakt , wordt met Duitsch begonnen. De taalregels en vormen wfJrden met behulp eener
grammatica aangeleerd; hierbij wordt meer in 't biizonder
op de punten van overeenkomst en verschil met het Nederlandsch gewezen, en dom lectuur de woordenkennis hevorderd. ')
Voortzetting en onderhouding van het in KI. III geleel'de.Vertalingen in het Dllitsch. - Lectuur van dicht- en prozawerken, vOOl'al drama's, met mondelinge vertaling.
Lezen en verklaren van classieke en moderne drama's.

') Gelijk boven werd opgemerkt, z.l in dezen cursus, met de derde klasse, tevens
de tweede reods met Hoogduitsch beglllnen.

-6X . Engelsehe Taal.
Kl. IV, V.

Het onderw[is in dit yak is niet verpliehtend en wordt
alleen dan gegeven, wann eer het niet ten nadeele strekt
van de beoefening der beide andere vreemde talen. Bovendien WOHlt alleen tot taak gesteId eenvoudig proza te doen
verstaan en, in 't btizonder, voor eene zuivere uitspraak
gezorgd. Beide klassen ontvangen afzonderItik les.

Kl. I.

Overzicht der Vaderlandsche Geschiedenis tot het 12-jarig
bestand. - De belangrtjkste personen en gebeurtenissen der
Gude Geschied enis, in schetsen en verhaIen.
Vaderlanclsche Geschiedenis, sedert het 12-jarig bestand. De belangrükste personen en gebeurtenissen der Middeleeuwsehe en NielHoe Geschiedenis.
Systematisch overzicht van de Geschiedenis der Oudheid en
Middeleellwen.
Nieuwe Geschiedenis.

XI. Geschiedeni.,.

Kl. 1I, lIl.

K1. IV.

KI. V.

XII. Mythologie en Kennis der Oudheid.
KI. IV.
Kl. IV, V.

De godenwereId en sagenkring der classieke Oudheid, popul air behandeld en opgehelderd door afbeeldingen.
Biizonderheden uit het hui seljik en open bare leven van
Grieken en Romeinen ; vooral hun tooneel wordt meer uitvoerig behandeld.

XIII. Land- en Volkenkunde.
KI. I.

K1. H. III.

Dit onderricht wordt niet zoozeer op wetenschappeliike
wjize gegeven, maar meer met het doel den gezichtskring
der leerlingen uit te breiden , door hen met de merkwaardigste landen en volken in en buiten Europa bekend te
maken. Een leerboek wordt niet in handen gesteId; daarentegen veel van platen, geillustreerde werken, reisbeschrtjvingen en kaarten gebl'uik gemaakt.
Voortzetting in bovenbedoelden zin.

Xl V. Rekenkunde.
Kl. I, 1I, IH.

.Rekenen" is op het programma gehracht met het doel,
de geestesontwikkeling der leerlingen op minder eenz(idige
wtize te bevorderen dan geschieden zou, wanneer uitsluitend literaire vakken onderwezen werden. Het is dus ni et
om het rekenen zelf te doen. De practische behoeften worden evenwel niet uit het oog verloren.

Kl. lI-V.

De meisjes der beide klassen van de Vakschool worden vereenigd voor deze lessen, bÜ welke er vooral op geiet wordt,
dat zij de noodige vaardigheid vel'kr(igen in het knippen
van patronen en het maken en vel'anderen van eenvoudige
costumes uit allerlei tijdperken.

XV. Costuumnaaien.

-- 7 XVI. Schermen, Dansen en Mimische en Plastische oefeningen.
Kl. I-V-

N.B.

Deze vakken worden gegeven met de hoofdstrekking- de
leerlingen eenp. vlugge, ongedwongen houding en losheid
en sierlijkheid in de bewegingen te doen verkrijgen. lIe
mimische en plastische oefeningen beoogen meer in 't bijzonder hei loopen, staan, binnenkomen, groeten, enz. als
voorbereiding tot de "Hoogere Mimiek". - Schermen is
alleen voor de mannelijke leerlingen.

De rooster voor de verdeeIing der verschillende lesuren ia afzonderlijk gedrukt en, op aanvrage. bij den Directeur verkrijgbaar.

Lee r b

0

e k e n.

Deze e. a. hl1lpmiddelen hij het onderwijs ontvangen de leerlingen kosteloos van de School in gebruik.
Voor Lezen en Voordracht.

C. Honigh en G. J. Vos Az., Van Eigen Bodem, 4e en 5e deeltje
J. P. de Keyser, Neerlands Letterkunde in de 19de Eeuw .
.Schoolui~gave do?r A. W. Stellwagen. Proza, I. _
UIt verschIlIende DIchtbundeIs . . . . . . . . .
Vondel's Lucifer. Gijshreght en Salmoneus. . .
Moliere's Menschenhater en Tartuffe, verta!. Prof. Alb. Thijm
Shakespeare's Hamlet , vertal Prof. Burgersdiik .
Racine's Mithridate, vertal. Prof. Pierson . . .
Helvetius v. d. Bergh, De Neven. .
(Fragrr,enten van) Fransche en Hoogd. classieken in nieuwe
vertal. en in 't oorspronkelijke. . . . . . .

Klassen.
I, II.
1Il.

IU, IV.

IV, V.
id.
id.
id.
id.
id.

Voor het Nederlandsch.

J. G. Tuytel en R. Zl1idema, Vele Oefen. en weinig Grammatica
P. Karssen , Untwikkelend Taalonderwijs en De Taalvriend .
A. W. Stell wagen ,Stijloefeningen. VerschilIende stukjes
M. J. Koenen en A. Bogaerts, Taalgebruik en Woordverklaring
L. Leopold, Hoofdpersonen uit de NederJ. letterkunde . . .
De Groot, Leopold en Rijkens, Nederlandsche letterkunde der
4 laatste eeuwen . . . . . . . .
. . . . .
Dr. .J. Ten Brink. Kleine Geschiedenis der Nederl. letteren .
Grieksche Tragedies , in nieuwe vertalingen (Pierson, Van
Leeuwen, Opzoomer, Herwerden)
. . . . . .
------

I, 1I, 1II.
id.
id.
IV.
IV, V.
IV, V.

IV, V.

IV, V.

Voor het Fransch.

A. S. Schoevers, de Fransche taal, 1ste, 2de en 3de stukje
id.
id.
4de stl1kje
id. Livre de Lecture, 1e en 2e stukje
Lafontaine, Fahles . . . . . . . . . . . . .
Perl es de la Poesir contemporaine . . . . , . .
C Ploetz, Manuel de la litterature franQaise . . .
Moliere, Bourgeois-gentilhomme, Femmes savantes, Precieuses
ridicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corneille. le Cid en HOl'ace . . . . . . . . . . . .
Racine, Britannicus . . . . . . . . . . . . . . .
E. Grenet-Dancourt, Monologues comiql1es et dramatiques.
Pailleron, le Monde Oll l'on s'ennuie . . . . . . . . .
Allgier , les Fourchambaults. . . , .
Delavigne, Lous XI. . .
A. de Musset , Louison en Dn caprice.

I.
II, TII.
I.
H. m.
n, IIJ.
II, Ur.

IV.
IV.
IV.

IV, V.

V.
V.
V.
V.

-8Voor het Hoogduitsch.

C. E. Poser, Deutsches Elementarbuch, 1e en ~e stuk
C. Honigh, Hoogduitsch Lees hoek, 1e en 2e stuk . .
R. Benedix, Haustheater . . . . . . . . . . . .
Schiller: Maria Stuarl, Jungfrau v. Orleans, Don Carlos. W. Tell
Göthe: Hermann u. Dorothea , Egmont en Iphigenia. . . .
Drama's van Paul Heyse, Wildenbruch, Voss e,a. moderne auteul'S

Klassen.
H, m.

n, m.

H, UI.
IV.
IV.

V.

Voor het Engelseh.

F. M. Cowan eu A. B. Maatjes, Theor,-pl'act. spraakk. d. Eng.
Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV, V.
. . V.
J. H Slaler, Grammal' of the english language. . . .
J. N. Valkhoff, First english reading-book en The englisch
reader . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . IV.. . .
Ch. Lamb' s T ales from Shakespeare . . . , . . . . . V. .
Voor de Geschiedenis.

Nuiver en Reinders, Algem. Geschied. in schetsen en beelden.
J. A. De Bruyne, Vaderlandsche Geschiedenis . . . . . .
id.
Algemeene Geschiedenis, 1e en 2e d!.. . .
id.
id.
2e en 3e d!.. . .
Dr. G. J. Dozy, Hist. Atlas der Algem. Geschied. Afbeeldingen
en Kaarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L Weisser, Bilder-Atlas zur Weltgeschichte . . . . . . .

I, 1I, IlI.
I, 11, Hl.
IV.

V.

I

alle
\ klassen.

Voor de Mythologie .

Tregder, Hand!. tot de Grieksche Mythol., door MI'. B. Ten Brink IV:
. . . . . . .IV, V.
L. WeisseI' , Bilder-Atlas, als boven . . .
J. von Falke, Hellas und Rom . . . . . . . . . . . . IV, V.
Voor de Land- en Volkenkunde.

Atlassen van F. Bruins en P. R. Bos. . . . .
N. W. Posthumus , Atlas der N'atuurk. Aardrtjksk.
De Aarde en Haar Volken . . . . . . . . .
Europa in al ztjn Heerlijkheid, e. a. plaatwerken

I, II, IlI.

Voor de Bekenkunde

J. Versluys, Rekenb. voor de Lagere School, verschilI. stukjes I, 11, IH.
Voor de Aesthetica, Mimiek en Costuumkunde.

Mr. C. Vosmaer, De Kunst VOOI' ieder
Photographieen, Prenten en Afgietsels
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AAN

VONDEL.

1'oen ge op dt'n gladden rug der Zuiderzeesche baren
Ons Jufferschap bezongt op mv beschroomde luit,
1'oen rustte Maurits van den Nieuwpoort-veldslag uit,
Maar wett'e 't bculenzwaard voor 's Vaders grijze haren.
Zoo preest gij liefde en vre~ meer dan de krijgsgevaren,
Maar koost Melpomene tot overschoone bruid,
En 't woelig staatstooneel kon twist noch voorspoed baren,
Of gij bezongt het feit vol gloed en overluid.
De Nederlandsche stam, bevochtigd door de golven
Van d' aange beden Rhij n, hacl u tot e~lsten teIg,
En wordt misschien dit land, die stroom in 't slijk gedolven,
Het stervenslot daagt niet voor cl' Amsterdamschen Belg.
Als eens Arion clreeft gij veilrg op de stroomen,
En van u\v Lied zal nog de laatste naneef droomen.

1887.

J.

A. ALnERDINGK 1'HIJM.

DE SPEELBAARHEID VAN VONDEL'S
TOONEELSTOKKEN.
Toen de leden van Teyler's tweede genootschap in 1838 "eene
aesthetisch-critisch vergelijkende beschouwing van Shakespeare cu
VondeI als treurspeldichters" wenschtcn te ontvangen, moesten zij
van den schrijver, wiens verhandeling zij bckroonden, K. Sybrandi,
zelf vernemen, dat zulk eene vergelijking de grootste moeilijkheden
opleverde, daar beide tooneeldichters "zoo weinig punten van overeenstemming heb ben , op een geheel verschillend standpunt staan
en vertegenwoordigers van geheel tegenstrijdige letterkundige stelsels
zijn." Dat is ongetwijfeld waar j eu toch zijn wij onwillekeurig
geneigcl, Shakespeare en Vondei naast elkaar te plaatsen en ons af
te vragen, hoe het toch komt, dat de Engelschen hun eersten
treurspeldichter zoo zeer in eere houden en zijne stukken met zooveel toewijding vertoonen, terwijl de Nederlanders zoo weinig moeite
doen om de stukken van hun eigen treurspeldichter, ongetwijfeld
den grootsten dien zij bezitten, op het tooneel te brengen , zoodat
slechts een zijner treurspelen, en dan nog we1 door den invloed
van bijzondere omstandigheden, tegenwoordig nog voor het voetlicht komt.
Dat Vondel's ta al voor onzen tijd wat veroudercl is, kan daarvoor niet als reden worden aangevoerd: die van Shakespeare is het
zeker niet minder, en door geringe wijzigingen zou daaraan misschien wel tegemoet gekomen kunnen worden. Ook Shakespeare's
grootere genialiteit alleen kan daarvan de oorzaak niet zijn j hoogstens zou men daaruit de ingenomenheid van vreemcle volken met
Shakespeare , hunne onverschilligheid ten opzichte van VondeI
kunnen verklaren, ofschoon cle onbekendheid van vreemdelingen
met de N ederlandsche ta al er zekerook vecl toe bijdraagt om aan
Vonde1 cle internationale eer te onthouden, die hem toekomt. De
Nederlanders zelf echter zouden, zonder Shakespeares's grootere
voortreffe1ijkheicl te loochencn, toch ook naast hem Vondcl's werken
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kUlmen laten voortleven of doen herleven. Toch heb ben zij dat
niet gedaan. IVaarom niet? Misschien zou men meenen te kunnen
volstaan met, in aansluiting aan Sybrandi's woorden, te antwoorden :
"beide dichters staan op geheel verschillend standpunt, en dat van
Shakespeare is het onze, terwijl dat van Vondel verouderd is."
Misschien zou men gelooven daar nog te moeten bijvoegen: "het
standpunt van Shakespeare is het ware, dat van Vondel het verkeerde ," en dan die woorden toelichten door op enkele algemeene
tooneelregels te wijzen, die Shakespeare van aesthetisch standpunt
handha ven, VondeI veroordeelen.
Liever dan mij tot dergelijke algemeenheden te bepalen, wensch
ik het eigenaardig en belangrijk verschijnsel langs historischen weg
te onderzoeken, in de overtuiging, dat de geschiedenis ons steeds
veel te leeren kan geven, waarvan wij voor het vervolg partij
zullen kunnen trekken.

1.
Zien wij eerst eens, in hoeverre Vondel's stukken in zijn eigen
tijd gunstig ontvangen werden, waaraan die ontvangst was toe te
schrijven, en welke zijner treurspelen den meesten opgang maakten.
Victor Hugo verdeelde eens de schouwburgbezoekers 'in drie
so orten : de massa, de vrouwen en de denkers. Van de massa
beweerde hij, dat zij in de eerste plaats handeling, boeiende
situaties verlangt. De vrouwen zouden het liefst hartstocht zien
weergeven, de denkers karakterschildering eischen. De betrekkelijke
waarheid, vervat in deze schatting van de eischen der toeschouwers ,
kUlmen wij voor het oogenblik daar laten j zeker is het, dat Hugo
gelijk hael, toen hij de schouwburgbezoekers in hoofdsoorten verdeelele, en elat moeten wij ook doen bij het beantwoorden van de
vraag, welke ontvangst Vonelel's stukken bij zijn leven vonelen.
Hoe elachten de beschaafden en geletterelen daarover, hoe ontving
het groote publiek ze?
Naelat Hooft, die in het eerste kwart der I7de eeuw op het
tooneel toongever was geweest, den schouwburg elen rug had toegekeerel en geschieelschrij ver was geworden, werd Vonelel in de
kringen der geletterden algemeen als de eerste tooneelelichter erkend.
Het sterkste bewijs daarvoor is, dat hij in 1637 werd uitgenoodigd,
een stuk te schrijven, waarmee de eerste Amsterdamsche schouwburg zou worden ingewijd (de Gtjsbre/{ht) , en dat hij tien jaar
later opnieuw de aangewezen man geacht werd om voor de viering
van het groote vredesfeest aan den schouwburg een gelegenheidsstuk
te leveren (de Leeu71Iendalers). Het blijkt ook uit de eervolle
bekransing, die hem den 20sten Oct. 1653 op een [eest van het
St.-Lucasgilde ten deel viel, en uit de lofdichten, die door verschill ende meer of minder beroemde dichters op hem gemaakt werden.
Belangrijk vooral zijn de getuigenissen van Hugo de Groot aangaande Vondel's treurspelen, daar alle uitspraken van letterkundig-
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critischen aard, afkomstig van dien reus onder zijne tijdgenooten,
die zeH als Latijnsch dichter, ook van verseheidene treurspelen,
beroemd was geworden, hier te lande in dien tijd inelerelaad als
orakelsprenken werden geeerbiecligel. De Groot nu schreef aan
Gerarel Vossius, toen VondeI in 1635 zijn Sofompaneas als Josej
in 't .Hof had vertaald: "lk ben hem grooten elank schulelig,
omelat hij, die uit zich zelven beter elingen kan voortbrengen, nu
in 't vertalen van cle mijne, tot blijk van vriendschap zijnen
arbeicl besteed heeft." Even dankbaar toonde hij zieh, toen Vondel
hem . in 1637 zijn Gijsbreglzt opclroeg .. Aan Vossius sehreef hij:
"Vondel heeft mij vrienclsehap geclaan, clat hij een treurspel van
treffelijken inhouclt, voeghelijke sehikkinge en overvloeclige welspreekenheit aan mij, als eenigen smaak hebbende in zulke dingen,
heeft toegeeigent"; in eenen brief aan VondeI zelf prees hij "cle
zeer wel voegende schikkinge van alle deelen van het eerste tot
het batste, wijze leeringe , teere hartroeringe , vloeiende doch welverknochte verzen" , en verklaarde hij "Amsterdam voor gelukkig
te houden, indien daar vele zijn, die dit werk na zijne \vaarde
kunnen schatten." Ook cle Gebroeders van 't jaar 1640 vond bij
De Groot een gunstig onthaal. "lk heb", sehreef hij, "met verwonderinge gelezen Uwer E. Treurspel van Sauls kincleren, waarin
ik niet wel en kan zeggen wat mij meer heeft behaagt, de koninklijke invallen en leeringen , of de levendige uitdrukking van de
beweging, of de reehtmatigheicl in yder persoon het zijne te geven,
of cle Hebreeusche manier tot een stip nagevolgt, of yder welgeordende vervolg van het werk." Voor Sophocles behoefcle VondeI
niet onder te doen, meende De Groot, en een jaar te voren had
hij dan ook reeds verklaard, dat hij in Vondel's vertaling der
Electra "den zin en de hooghdraventheit van Sophocles wel uitgedrukt" vond, terwijl hij toen ook zijne bewondering uitdrukte "over
de kloeke vinding, schikking en beweeghlijkheit" in het treurspel
cle Maeghden I).
Met opzet haalcle ik die getuigenissen woordelijk aan, omelat zij
ons tevens doen zien, om welke verdiensten De Groot, en met hem
de kunstrechters van zijnen tijd, Vondel's stukken zoo hoog stelde.
Men waardeerde er vooral in: belangrijken inhoud, v in ding en kunstvaardigheid in de samenstellülg der deelen, levendige uiting der
hartstochten, aangrijpende schilclering van het aandoenlijke, juiste
karakterteekening, loeale kleur, verheven en tegelijk leerrijke gedachten, welsprekende ta al , vloeiende en tegelijk schoon gebouwde
verzen. Inclerclaad v66r Vondei hacl nog geen Nederlandsch dichter,
Hooft alleen uitgezonderd, dat alles z66 weten te vereenigen. Het
moest bij mannen van smaak wel de hoogste bewondering wekken,
en daar ook na VondeI dezelfde verdiensten in eenen dichter nog
maar zelden alle met elkaar worden aangetroffen, mogen ook wij
er wel een woord van hartelijke bewondering voor over hebben.
1) Zie deze getlligenissen van De Groot in Bl'andt's Leven van Joost vftn
den Vondel, hl. 39-47.
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Toch zijn het grootendeels andere goede eigen schappen , \Vaarom
de tooneelcritiek van onzen tijd gewoon is de ten tooneele gevoerde
stukken te prijzen. Verheven gedachten worden - de meeste critieken
bewijzen het - zelden of althans niet meer in de eerste plaats geZücht; leerrijke gedachten zijn bijna contrabande. Welsprekende
taal !igt onder verdenking van onnatuurlijkheid: verder dan tot eenvoudige, beschaafde taal strekken de eischen zieh in den regel niet
uit; en daar stukken in proza tegenwoordig verreweg de meerderheid uitmaken, wordt het verlangen naar vloeiende en tegelijk schoon
gebouwde verzen maar zelden meer vernomen. 't 1s waar, naar
belangrijken inhoud wordt ook nu nog gevraagd, doch het begrip
belangrijk is zeer betrekkelijk en in den regel vindt men nu andere
dingen belangrijk dan in de I7de eeuw. Viilding en kunstvaardigheid in de samenstel!ing der deelen ziet men nu wel niet over het
hoofd. maar terwijl in Vondel's tijd onder vinding ook en we1
vooral verstaan werd het te pas brengen van nieuwe dichterlijke
beelden, en onder kunstvaardige samenstelling eene zekere evenredigheid in de schilderende verhaIen , eene harmonische groepeering van personen en afwisseling van aangrijpende en kalmeerende
toestanden, bestaat tegenwoordig de meest gewenschte vinding in
het scheppen van ongewone verhoudingen en omstandigheden, en
wordt de ku"nstvaardigheid in de samenstelling der deelen het meest
gewaardeerd bij verrassende wendingen en natuurlijk uit elkaar voortvloeiende omstandigheden, die eene geleidelijke ontknooping ten
gevolge heb ben. De uiting der hartstochten was in Vondel's tijd
levendig genoeg, indien zij in stoute, treffende woorden geschiedde;
nu verlangt men veeleer plastisch voorgestelde gemoedsbewegingen
en forsche daden. Wist VondeI aan te grijpen door aandoenlijke
schilderingen in den verhaalvorm, nu wenscht men het A.andoenlijke
v66r zieh te zien, om er door in 't hart gegrepen te worden. Juiste
karakterteekening is ook nu nog een vereischte; maar VondeI teekencle zijne personen meestal met blijvende karaktertrekken af:
tegenwoorclig verlangt men beweeglijke karakters, die zieh ontwikkelen gedurende den loop van het stuk. Wat De Groot in VondeI
prijst, prijst hij terecht, maar tegenwoordig wordt het gewoonlijk
niet meer in de eerste plaats prijzenswaardig geacht, of anders verlangd, dan toen.
Vooral valt het in het oag, dat de schoonheid van den uiterlijken
vorm, in 't bijzonder van de verzen , het voornaamste was, waar men
in Vondel's tijd op lette, terwijl men daarvoor nu nauwelijks meer oor
schijnt te hebben. Die ingenomenheid met schoone verzen bepaalde
zieh in Vondel's tijd trouwens niet alleen tot de beschaafden en
geletterden : ook het volk, het groote publiek liet er zieh door meE:sIeepen en had er tot op zekere hoogte verstand van. Een aardig
staaltje daarvan deelt Corver ons meE: I): "Men moet, naar mijn
gedachten, in vroegere eeuw meer liefhebberij en gegronder oordeel
onder den burger gehad hebben , want ik heb lieden en onder an·
,) NI. COl'ver, l'ooneel-aantekeningen, Leyden 1786, bl. 68,
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deren eene vrouw van 80 jaaren gekend, wier vader koster in de
'Vesterkerk was geweest, die mij verhaalde, dat zij, op eenen
Zondag in 't jaar 1672, uit Utrecht, alwaar zij met haaren broeder
haare familie was wezen bezoeken, zijnde zij , benevens denselven,
toen II of 12 jaaren oud, voor de Franschen gevlugt was, en bij
die gelegenheid dat verlegen gevoel van Amsterdam beschreef. Deze
vrouw had altijd wel den Schouwburg bezogt, en op Kerstijd moest
haar zoon, toen al een man van bij de 40 jaren, Gijsbrecht van
Ae11lstel voor haar lezen, en dan reciteerden ze maar vrij goed
ook; 't was geen bulken noch verzen brommen, dat thans voor
reciteeren doorgaat, neen, het was spreeken op maat en rijmtrant;
en wanneer ze uit Jozeph of eenig ander stuk van Vondei, of uit
Genoveva reciteerde , wist zij wel natuurlijk te beduiden, op welke
wijze Hermanus Koning en Van Malsum dat uitgesproken hadden,
met gebaarden en al, en naar mij haar beduidenis en geluid nog
voorstaat, zijn die voornoemde lieden zeer goede acteurs geweest."
Dat het publiek gedeelten van Vondel's treurspelen van buiten
kende, was lang geene zeldzaamheid; en wie eenig geheugen had,
kon dat ook gemakkelijk, want niet alleen werden sommige van
Vondel's stukken verscheidene malen achter elkaar vertoond en
hIeven zij soms jaren achtereen op het tooneel, maar ook maakte
de gewoonte om in den schouwburg tekstboekjes van de treurspelen
te verkoopen, evenals nu van de opera's, dat de toeschouwers Of
de stukken vooraf lazen, Of onder het speIen doorzagen en dan
beter onthielden, Of te huis nog eens konden overlezen wat hun bij
de vertooning het meest had getroffen. Tegenwoordig leest men de
tooneelstukken nog maar alleen vooraf over, als het werken in eene
vreemde taal zijn, gespeeld door vreemde "sterren", van wie men
geen woord wil missen; maar bij eene gewone voorstelling zou
men meenen zieh van het halve - misschien wel het geheeIe genot te berooven, indien men het stuk, waardoor men zieh in
den schouwburg kon laten boeien, vooraf reeds had overgelezen.
De onzekerheid' van hetgeen komen zal wekt eene zenuwachtige
spanning, die bij vele overprikkelde menschen voor genot doorgaat,
terwijl bij anderen de nieuwsgierigheid naar het ontwinden van een
schijnbaar verwarden knoop een belangrijke factor van hun genot
iso Vondel's stukken echter kon men gerust vooraf lezen: met die
der Grieksche treurspeldichters heb ben zij dit gemeen, dat de gang
en de afloop der handeling in den regel toch reeds vooraf bekend
is, omdat het onderwerp gewoonlijk aan den bijbel of de geschiedenis ontleend was en dus niets te raden overliet, terwijl de dichter bovendien door eene kor te inhoudsopgave v66r zijne stukken te
doen drukken ter vervanging van den vroeger op het tooneel uitgesproken proloog, belangstelling zocht te wekken voor de wijze,
waarop hij zijn onderwerp behandeld had, in plaats van nieuwsgierigheid na ar den gang der gebeurtenissen in het stuk. Door
zulke kunstmiddeltjes de belangstelling van het publiek te willen
verwerven zouden Vondei en de zijnen voor kwakzalverij gehoudell
hebben.

-t5Dat het publiek in Vondel's dagen nog geen spannenden inhoud,
geene verrassende intrige verlangde, blijkt duidelijk als wij de
statistiek raadplegen en nagaan I), hoe dikwijls de stukken van
Vondel vertoond zijn gedurende de periode van 1638, toen de
eerste Amsterdamsche schouwburg werd ingewijd, tot 1665, toen
hij werd afgebroken om door een nieuwen vervangen te worden.
Wij zullen daaruit kunnen zien, dat vooral in den eersten tijdhet
publiek de stukken van Vonde1 gaarne zag, want het zijn niet de
kunstkenners , maar juist de massa, door wier bijval herhaling van
voorstellingen mogelijk wordt.
In 1638 werd de schouwhurg met den Gijsbreglzt geopend, en
in anderhalve maand werd het stuk dertien maal vertoond. In
1641 werd het weer ten toonee1e gebracht, en van dien tijd af tot
1665 toe jaar op jaar (met een paar uitzonderingen) te1kens weer
vertoond, zoodat het gezamenlijk aantal vertooningen 110 bedraagt,
d. i. gemidde1d vier per jaar.
In hetzelfde jaar vertoonde men den reeds vroeger (1635) uit het
Latijn van De Groot vertaalden Sofompaneas of Josef in 'I Hof
viermaal en telken jare weder, tot tegen 1665 het aantal vertooningen tot 63 geklommen was.
In 1639 was VondeI de eerste, die het waagde met de vertaling
van een Grieksch treurspel, de Electra van Sophocles, op te treden.
Het had een schitterend succes. Achtmaal achtereen kon het ge·
speeld worden, en tot 166o, toen het om later te vermelden redenen
niet meer vertoond werd, is het bijna jaar op jaar eens, en gewoonlijk meermalen , gespeeld, in 't gehee1 30 maal.
Een ander stuk, dat VondeI in 1639 schreef, de MaegJzden, had
een te Katholiek karakter, dan dat de regenten van den schouwburg aan eene opvoering durfden denken. Eerst in 1650 werd het
driemaal, in 1651 nog eenmaal vertoond.
Met een derde stuk van 1639, de Gebroeders, daarentegen, waarbij
de godsdienst niet in het speI kwam, ging het he el anders. Het
kwam wel eerst in 1641 op de planken, maar werd toen tienmaal
achtereen vertoond en later in het jaar nog tweemaal. Tot 1660,
toen het van het repertoire afraakte, heeft het 43 opvoeringen
beleefd.
In 1640 dichtte VondeI zijne beide treurspe1en: losef in Dothan
en josef in Egybte. Tot 1665 be1eefde het eerste 45, het tweede
40 opvoeringen.
De Pe/er en Pauwels, door VondeI in 1641 vervaardigd, is
wegens de sterk Katholieke strekking nooit vertoond ', evenmin als de
Maria Stuarl van 1646. Toch werd Vonde1 in 1647 uitgenoodigd
om voor de viering van den Munsterschen vrede een gelegenheidsstuk te schrijven; doch zijn Leeuwendalers, in Mei 1648 driemaal,
in Juni tweemaal vertoond, is later niet weer voor het voetlicht
gekomen, hetzij omdat men rekende, dat een ge1egenheidsstuk als
1) Volgens de opgaven van C. N. Wtibrands in de Dietsche Warcmde X

(Arnst. 1874) bI. 423-430.

--- 16 dit na het voorbijg:tan cler gelegenheid zijnen plicht gedaan had,
hetzij clat mcn er. zooais Vondel vreesde, "venijn uit zoog" en er
zich - te onrechte trouwens - aan ergerde , hetzij dat het om
andere redenen niet in den smaak van het publiek vieL
Wel daarentegen mocht Vondei tevreden wezen over de ontvangst
van zijn Salomon, in 1650 elfmaal vertoond en tien jaar achtereen
op het tooneel gebleven met gemiddeld drie voorstellingen per jaar.
Het tijdperk 1635-165° mag voor Vondei als tooneeldichter de
glanstijd genoemd worden.

Ir.
Na 1650 begint het publiek zieh eenigszins van Vondei af te
keeren. De stukken, die tot dien tijd toe gemaakt waren, bleven
nog wel, zooals wij zagen, met voldoenden toeloop vertoond worden, maar met de nieuwe stukken was het anders. Misschien sprak
Gerard Brandt het gevoelen uit van de meerderheid der beschaafden, toen hij in 1649 zeide I): "Vondei is nu wel cl' eenige, die
noch lust heeft om zijn vernuft in de Duitsche Dichtkonst te oeffenen,
maar het veranderen van Godsdienst en 't aanhangen der Roomsche
zeden en Pausschelijke inzettingen maakt zijn gedichten bij de geme enten onaangenaam. Zijn Peter en Pauwels en Maria Stuart zijn
te Roomsch en d' Altaergeheimcnissen niet gedicht om het tooneel
te dienen. De Hollancltsche Poezy was al voor eenige jaren op haar
hoogste trap gesteegen. 'Vant dat de Schouwburg een' ander Hooft
of andre Vondei verwacht , is twee Maroos in een tydt begeeren.
Al wat nu noch dichten wii, mach nu wanhoopen om Hooft, ja
Von deI op duizendt passen te genaaken." Bij veel waardeering
ademen, zooals men ziet, deze wo orden een aan Vondei vijandigen
geest, dien wij van den jongen Brandt, zooals men hem in den
laatsten tijcl heeft leeren kennen, mochten verwachten ; maar dat
behoeft ons niet te verhinderen er de stern der openbare meening
in te herkennen ; en inderdaad, Vondel's overgang tot de Katholieke
kerk en vooral zijn ijver om die kerk ook als dichter te dienen,
heeft zijne populariteit in hooge mate geschaad, niettegenstaande de
schouwburgregenten, met Jan Vos aan het hoofd, die Katholiek was
als hij, hem aanvankelijk gunstig gezind bleven en zelfs een zoo
Katholiek stuk als de Maeghden tell tooneele voerden. In 1654
konden zij den Lucz/er evenwel niet meer reclden: na twee voorstellingen werd het stuk door cle regeering op aandrang van den
Amsterdamschen kerkeraacl verboden. Wel werd de Salmoneus,
twee jaar later opzettelijk gemaakt om den voor den Lucifer aangeschaften tooneeltoestel toch nog te kunnen gebruiken, in 1657
achtmaal vertoond, maar in latere jaren komt het stuk niet meer
op het repertoire voor.
In 1659 volgde de feptha met zes opvoeringen, waarbij nog vijf
J) Zie G. Brandt's Gedichten I 1649 b1. 274.
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in de drie latere jaren te voegen zijn, maar duide1ijk bleek het,
dat Vonde1 op het tooneel meer en meer terrein verloren had. Vondei
zelf zag het zeer goed in, dat de tijden te zijnen opzichte veranderd waren , en het "berecht aen de begunstelingen der tooneelkunste" v66r zijn feptha bewijst dat. Die aesthetische geloofsbelijdenis, welke tevens een pleidooi van den dichter voor zijne kunstrichting was, is voor OllS allerbelangrijkst, omdat zij een keerpunt
aanwijst in de geschiedenis van ons nationaal tooneel.
Vondei had steeds, in aansluiting aan zijn grooten voorganger
Hooft, op dramatisch gebied de classieke richting gevolgd. Hij had
niet zoozeer na ar den bijval der groote menigte gestreefd, als naar
de goedkeuring der geleerde kunstrechters zijns tijds, De Groot,
Vossius, Barlaeus en anderen. Daarom had hij de verhandeling
van Daniel Heinsius over het treurspel grondig bestudeerd en daaraan de studie van andere buitenlandsche werken over de dichtkunst
vastgeknoopt '), De toonee1wetten van Aristoteles waren, naast de
Ars poetica van Horatius, voor hem het hoogste gezag geworden,
en had hij zich bij zijne vroegere stukken nu en dan nog wel eens
aan dat gezag onttrokken, in zijne latere werken deed hij dat zeer
ongaarne. Toen hij nu bij het schrijven van zijn feptha den leeftijd van 7 I jaar had bereikt en de volle overtuiging moest hebben,
dat geen onzer tooneeldichters zoo ernstig en wetenschappelijk de
kunst, waarme~ hij reeds zoovele lauweren mocht inoogsten, had
bestudeerd als hij, meende hij, die als leerling van den grooten
Aristoteles de beste school had doorloopen, ook zelf wel als leermeester te mogen optreden. Hij ontleedde derhalve in zijn "berecht" zijn j cptha in de hoop, dat het, zooals hij zegt, "opwassende en leergierige Nederduitschen leere opmercken, om zich, als
van een tooneelkompas hier van op deze holle dyningen, te dienen,
alle klippen en zantplaten van doolinge en schipbreuck van onwettige schickinge te myden en endtlyck, beter gemaniert, de gewenschte ha yen van de volkomenheit der tooneelkunste in te zeilen."
Hen nu, die dat "berecht" aandachtig en met het oog op den
toestand van het tooneel in die dagen doorleest, zal het terstond
treffen, dat het Vonde1 daar niet uitsluitend te doen is, om aan te
wijzen, hoe een treurspel wel, maar tevens hoe het niet moet zijn.
Hij treedt op als criticus en bewijst daarme(!, dat zich op het gebied der dramatische dichtkunst een geest had geopenbaard, dien
hij in beginse1 moest verafschuwen, maar die machtig genoeg was
geworden, om openlijke veroordee1ing van zijne zijde noodzakelijk
te maken. Het was de geest der ijdele roemzucht, die naar de
toejuiching der groote menigte streefde door onaesthetische midde1en, de geest der bandelooze waangenialiteit, die me ende zonder
voorafgaande ernstige studie door sterke woord- en klankeffecten,
door schreeuwende kleure!l en naakte afbeeldingen van ruwe daden
en zenuwschokkende voorvallen meer aanhangers te zullen winnen,
,) Uitvoeriger handeIde ik daarover in mijn ~ Bladzijden uit de Geschied.
deI' Ned. Lettel'kunde, Haarlem 1881, bl. 310-343.

2

-18en onder het zoogenaamde "klootjesvolk" ook inclerdaad meer aanhangers gewonnen had , clan ernstige kl111stbeoefenaars, die wH overwogen ,,"at zij schreven en in beelclen en uitdrukkingen trachtten te
vermijclen wat een gekuischten smaak moest beleecligen.
Hoogst belangrijk zijn claarvoor de reeds dikwijls uit dat "berecht" aangehaalde woorden, waarmee Vondei zieh verantwoordde
over de wijze, waarop hij het offer van Jeptha's dochter His in zijn
stuk had behandelt: "De maeght sterft niet voor d' oogen der aenschouwers, gelyck Horatius in zijne clichtkunste leert, om ongeloofwaercligheit te schuwen. Onclertusschen wort cle voorbereidinge ter
doot den oogen niet onttrocken, dewijl het zien meer de harten
beweeght, dan het aenhooren en verhael van het gebeurde, schoon
de toestel des treurhandels zoodanigh behoorde te wezen, dat die,
zander eenige kunstenary of hulp der lydende personaedje, maghtigh
ware alleen door het aenhooren en lezen der treurrolle [zonder
wanschape en gruwzame wreetheden te vertonen, en misgeboorten
en wanschepsels, door het ontstellen van zwangere vrouwen, te
baren] medoogen en schrick uit te wercken, opdat het treurspel
zijn einde en oogmerck moght treffen, hetwelck is deze beide hartstoghten in het gemoedt cler menschen matigen en manieren, cl' aenschomvers van gebreken zuiveren en leeren cle rampen cler weerelt
zachtsinniger en gelyckmoecliger vercluuren."
Men ziet, Vonclel was het eens met cle critici van onzen tijcl,
clat "het zien meer cle harten beweeght clan het aenhooren en ver··
hael van hct gebeurcle", vooral wanneer de harten wat ongevoelig
zijn; en hij liet clan ook, op cle wijze waarop dat in zijnen tijcl
de gewoonte was, het een en ancler zien cloor vertooningen van
geschilderde tafereelen of levende bee!clen, waarvan de beteekenis
dan in enkele versregeJs werd verklaard. In zijn Sofompa1Zeas, zijn
Gebroeders en zijn SaZ,no1Zeus kwamen ze voor; in den GijJ'bregltt
zien wij nog telken jare zulk een tableau vivant. Voor den LltClfer
had de schouwburgregent Jan Vos, die in zulke clingen eell meester
was, eene vertooning van "de goude eil zilvere eeuw" gemaakt als
slottafereel, eil ook voor cle Jeptha had Vondei met goed gevolg
de hulp van Jan Vos ingeroepen, die een allegorischen groep had
samengeste1d met Ifis en Jeptha in 't midden op "een verheeve
plaats, die met zwart bekleedt en met palmbladen behangen is",
de dochter knielende bij "een branclendt outer" , de vader met "het
slachtmes in zijn rechtehand" , terwijl hij "met de slinke zijn aangezicht bedekt" I).
Toch liet VondeI niet onduidelijk doorschemeren, dat hij door
die vertooningen, welke hij het, naar 't schijnt, beneden zieh achtte
zelf te ontwerpen, toegaf aan de wensehen van het groote publiek ,
maar dergelijke "kunstenary" voor aesthetisch ontwikkelde menschen
overbodig rekende, zoodat voor hen "het aenhooren en lezen der
treurrolle maghtigh" genoeg moest wezen, om "de harten te beI) Oe beschrijving Jer geheeie vertooning vindt men in Alle de Gedichten
van Jan Vos I Amst. 1729, 1. b1. 608.
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wegen" Het moest hem cbarom ergeren , dat het aantal vertooningen op elen schouw burg stecds toenam, dat iemand als J an Vos
door zijne handigheid en vindingrijkheid op dat gebied zooveel roem
verwierf en zooveel invloed op tooneelzaken genoot, en dat het
groote publiek door die vertooningen met de grootste bewondering
aan te gapen in letterkundigen smaak achteruitging, terwijl de beschaafden als het ware stelselmatig den schouwburg ontweken; want
daartoe was bet allengs meer en meer gekomen.
Erger nog was het, wanneer die vertooningen in "wanschape en
gruwzame wreetheden" bestonden, waardoor ruwheid en Lloeddorstigheid werd aangekweekt en waardoor de tooneelschrijvers als
't ware speculeerden op de ruwe hartstochten van het volk. Dat
laatste nu had J an Vos zelf gedaan in zijn bloedig stuk Aran en
Titus, en dat Vondel's wo orden vooral met het oog op dat stuk
geschreven waren, kon niemand ontgaan, ook Jan Vos zelf niet;
en sinds dien tUcl was het gedaan met de vriendscbappelijke verhouding tusschen heide dichters, die zich tot dien tijd toe op verschillende wijzen krachtig had geopenbaard.
Brandt vertelt ons '): "dat men met der tydt andere spcelen,
meest uit het Spaensch vertaelt, die door 't ge wo el en veelerley
veranelering, hoewel er somtyds weinigh kunst en orde in was, den
grooten hoop (zich aan 't ydel gezwets en den poppentoestel vergaapende) zoo behaagden, dat men kooper boven goudt schatte, en
Vondel's treurspeelen achter de bank wierp." Hij vertelde echter
ook, dat "men Vondel dikwijls heeft hooren klaagen over de nydigheit van een der schouwburglioofden (en daarme~ bedoelt Brandt
Jan Vos) , steedts toeleggende om zyn treurspeelen te bederven en
onnut te maaken." "Hy wist namelijk door zyn beleidt te weegh
te brengen, dat men in Vondels treurspeelen de rollen verdeelde
aan onbequaame speelers, en die ook mismaakte door oude vers lee te
en wanschikkelijke kleederen. Dit veroorzaakte, dat 'er op zulk
speelen weinig toeloops volgde , en de kleene toeloop, dat men
Vondels speelen te minder achtte." Een brief, door Antonides van
23 Maart 1681 gedateerd, was hier voor Brandt de bron.
Wel heeft mijn vriend Worp 2) getracbt aan te toonen, dat die
klacht minstens overdreven was , -omdat gedurende het speelseizoen
1658-1659 de rollen van Vondel's stukken in handen van goede
acteurs waren, maar de feptlta is eerst vertoond in het seizoen
1659-1660; en eerst na ar aanleiding van het "berecht" v66r dat
stuk kan er sprake zijn van tegenwerking. In elk geval ligt het
voor de hand te vermoeden, dat Vos van 1660 af zich niet meer
zal geleend hebben om Vondel's stukken van vertooningen te voorzien, waarop het publiek zoozeer gesteId was; en Vos had daarin
zeer zeker gelijk na de hatelijke zinsnede in het "berecht" voor
een stuk, dat hij zelf door eene vertooning had opgeluisterd_
De berekening, dat Vondel's stukken gedurende het regentschap
I)

G. Bl'andt, Leven van Joost van den Vondel, bl. 68.

,) Ur. J. A. Worp, Jan Vos, Groningen 1879, bl. 95 -106.
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van Vos minstens evenveel malen vertoond zijn als in andere jaren ,
wraakt al evenmin Vondel's aanklacht; want de rekening wordt
heel anjers, wanne er men van 't jaar 1660 afrekent. Van 1638
tot en met 1659 werd er gemiddeld vijftienmaal per jaar een stuk
van Vondel vertoond (eenmaal, in 1641, zelfs 27 maal). Wel
begint het jaar 1660 zelf nog met 23 voorstellingen (de drie gedeelten van lose!, die op eenen avond vertoond werden, steeds voor
drie voorstellingen gerekend), maar toch is het midde1cijfer tot en
met 1668 niet meer dan tien, daar er in 1664 niet meer dan zesmaal, in 1666 niet meer dan vijfmaal, in 1667 slechts tweemaal
en in 1668 slechts eens een stuk van Vondei werd gespeeld.
Wij zagen reeds, dat Vondel's meest populaire stukken, de Gijsbre,,?ht, de drie deelen van lose!, de Electra, de Gebroeders en
de Salomon v66r 1660 bijna jaar op jaar ten tooneele gevoerd
werden; opmerking nu verdient het zeker, dat Electra, Gebroeders
en SalO1lZolZ na 1659 plotseling van het tooneel verdwijnen en tot
aan den dood van Vos, in 1667 , niet meer op den Amsterdamschen
schouwburg vertoond zijn. Wanneer Vondei een nieuw stuk had
geschreven, konden de regenten dat uit eerbied voor den hoogbejaarden tooneeldichter niet weigeren, en zoo werd dan de David
in ballingschap en de Samson in 1660, de David herstelt in 1661
en de Batavisehe gebroeders in 1663 vertoond; doch meer dan
drie of vier opvoeringen beleefden zij niet en in latere jaren zijn
zij niet herhaald. Het is moeielijk in dat alles geene opzettelijke
tegenwerking te zien, want drie stukken, die blijkens de telken
jare herhaalde opvoeringen altijd we~r publiek trokken, worden
niet plotseling alle tegelijk in een jaar alleen door onverschilligheid
van het publiek van het tooneel verbannen.
Natuurlijk moest de smaak van het publiek , door spectakelstukken verwend, langzamerhand partij beginnen te kiezen voor de
richting van Vos en tegen die van V ondel. Beteekenisvol is het
dan ook, dat in 1660, toen zeven stukken van Vondel met elkaar
23 opvoeringen beleefden, het onbeduidende stuk van Reinier Bontius, Belegering en o!ltzetting der stadt Leyden alleen 21 maal
werd vertoond; en niet omdat het boven Vondel's stukken door
hande1ing uitmuntte; integendeel, het begint met eene alleenspraak
van 70 Alexandrijnen, bevat o.a. ook eene alleenspraak der Stedemaagd van Leiden in 94 verzen , en eindigt met eene toespraak
van den Tyd in 52 verzen. De rest is naar evenredigheid. De
groote aantrekkelijkheid van het stuk bestond voor het pub liek in_
de vijf groote vertooningen, ieder gevolg door vijf zoogenaamde
"verschieten", waarme~ Jan Vos het stuk had gemonteerd. Het
zien ging hier dus inderdaad boven het hooren, maar in denzelfden
zin, waarin bij menigeen een schitterend ballet de voorkeur geniet
boven een goed tooneelstuk.
Toch lag Vonde1 bij het publiek nog met gehe el en al achter de
bank. Immers toeh in 1665 een nieuwe 5chouwburg werd gebouwd
en de acteurs Voor eigen rekening vijf maanden op het Droogbak
speelden l werd nog negenmaal een stuk van Vondei vertoond! en
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daaronder waren ook twee stukken, die nog nooit te Amsterdam
ten tooneele gevoerd waren. Het een, de Palamedes, trok zeker
publiek als curiositeit, maar het tweede, de vertaling van Sophocles'
Koning Edipus was een door en door classiek stuk zonder veel
handeling en in elk ge val zonder eenig uiterlijk effectbejag: bewijs
dus dat het in dien tijd den acteurs nog niet ontbrak aan vertrouwen
in den go eden smaak van het publiek.
Met de stichting van den nieuwen schouwburg, die den 26sten Mei
1665 werd ingewijd, zegevierde de richting van Vos, zij het ook
voor korten tijd. De machtige schouwburgregent had er vooral zoo
sterk voor geijverd, omdat het vroeger zoo eenvoudig tooneel, dat
nog niet eens beweegbaar decoratief bezat, hem verbood, zijn
talent van vertooningen te organiseeren zoo schitterend ten toon te
spreiden als hij wel wenschte. Het nieuwe tooneel nu kon, wat
machinerieen en theatralentoestel betrof, wedijveren met de beste
schouwburgen in Italie. Tooneelstukken, waarin het 'tooneel plotseling van gedaante veranderde. goden uit de wolken ne~rdaalden
en personen eensklaps in de diepte wegzonken, konden er nu zoo
goed gegeven worden, als men in dien tijd maar kon verlangen.
Van dien tijd dagteekenen op ons toonecl de stukken met zoogenaamde "konst- en vlieghwerken", en tot de eerste van die stukken hehoorde ook de Medea, het tweede treurspel, waaraan J an
Vos zich waagde. Daarin kwam de geliefde van Jason niet zoozeer
in haar tragisch karakter uit, waardoor zij sinds Euripides de
schouwburgbezoekers heeft geroerd, als wel in hare machtige tooverkunst, waartegen niets was opgewassen. In de voorrede voor dat
stuk meende J an Vos ook van zijnen kant eene aesthetische geloofsbelijdenis te moeten afleggen, lijnrecht tegen die van Vondei in.
Als hij daarin getuigt, dat men er geene "stof van uit- noch inheemsche dichters in zou vinden", doelt hij natuurlijk op Vondei ,
die in zijne stukken veel van classieke dichters overnam. Wanneer
hij zich tegen de tooneelwetten, met name die van Horatius, die
z. i. geene reden van bestaan hebben , verzet, doelt hij weder op
VondeI. Zelfs haalt hij Seneca als gezag tegen Horatius aan, wat
het ter dood brengcn der helden voor de oogen der toeschouwers
betreft, blijkbaar omdat Von deI op het voetspoor van De Groot
Seneca ver beneden de Grieksche dichters had gesteid en wegens
zijne gezwollenheid had veroordeeld. Vos zelf geloofde "dat de
naagebootste menschenmoordt, als ze stark uitgebeeldt wordt, de
gemoederen van het volk door het zien kan beweegen." Hij voegt er
echter niet bij, waarom hij juist die "beweeging" eerder wenscht dan
eene van beschaafder natuur. Tegen de al te gestrenge kunstwetten
komt hij terecht op, o. a. door te wijzen op de geringe overeenstemming in het oordeel der kunstrechters, en Horatius voegt hij toe:
"Uw les is overlast, de kunst gedoogt geen pijn.
Het spei wil wel bepaalt, maar niet gedwongen zijn."
Toch komt hij zelf met enkele tooneelregels voor den dag, als
bewijs, dat hij eigenlijk alleen den Grieken en Romeinen', waarvan
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hij zelf geene studie had gemaakt , alle gezag ontzeide, maar gaarne
gezag wilde afclwingen voor het eenig gezag, dat hij zelf kencle en
erkende, namelijk het zijne. Lange alleenspraken keurt hij af,
evenals het spreken ter zijde en het stilzwijgen van hoofdpersonen
gedurende verschillende tooneelen, zooals van Pylades in de door
VondeI vertaalde Electra. Eenheid van plaats en tijd acht hij
niet noodzakelijk, kor tom terwijl hij enkele eigenaardigheden van
Vondel's stukken als fouten brandmerkt , komt hij vooral op te gen
den eisch van studie der ouden, die Von deI den dichters stelde.
Hij roemt in zijn gebrek aan kennis. "Dat ik niet dan de Duitsche
taal ken", zegt hij, "en noch zoo goedt niet gelijk ik wensch, wil
ik gaarne bekennen; maar lichtelijk beter dan eenige, die zich op
hun schoollatijn veel laten voorstaan"; en wel verre van VondeI
den lauwerkrans toe te kennen, verklaart hij, dat "die noch in het
midden der Tooneeldichters leit", cn toont hij zich overtuigd, dat
hij zelf er om zijn Medea zeker wel "een enkel bladt van zal kunnen krijgen. "
Is deze voorrede van den eenen kant belangrijk, omdat zij de
vijandige verhouding van Vos en VondeI als vertegenwoordigers
van twee richtingen voldingend bewijst, van den anderen kant
bevredigt zij ons niet, want in plaats van het groote verschilpunt
der beide richtingen te bespreken, wreekt zij zich met groote
woorden over ergernissen van persoonlijken aard.
Rad Vos de classieken gekend, dan zou hij nog altijd vrij gebleven zijn, of hij zich aan de tooncelwetten van de ouden en
hunne moderne navolgers had willen houden of niet; maar hij zou
in elk geval van hen heb ben geleerd , dat ware kunst eenvoudig is,
en er zich niet toe bepaald hebben , tegen de uitvoerig uiteengezette kunsttheorieen van Von deI alleen negaties over te stellen
met uitzondering van dit eene positievc beginsel , dat hij zijn treurspel had "gevoegt naar de tydt en plaats, om het volk, dat altydt
naar verandering verlangt, iet niemvs te vertoonen." Het nageslacht heeft juist om dat beginse! Vos veroordeeld; in Vonde! hebben zeer velen, ook nog in onzen tijd, den ernstigen kunstenaar
geeerbiedigd, onverschillig of zij het met zijne kunstbeginselen eens
waren oi niet, en hem als zoodanig tegenover J an Vos in het gelijk
geste!d.

III.
Reeds zeer spoedig, nog bij zijn leven, werd Vondel door zijne
tijdgenooten tegenover Jan Vos in het gelijk gesteId. Niet lang na
de Medea van Vos kwam de Noalz van Vondel uit, en nu lezen
wij in eenen brief, door Joachim Ouclaen den. I Iden Dec. 1682
aan Brandt geschreven I): "hoe verre de wanschepsels van J an
Vos beneden de welgevormde evenbeelden onzes grooten Dichters
1) Zie den brief bij Dr. G. Penon. Bijdragen tot de Geschied, der Ned.
Letterkunde II (Gron. 1881) bl. 137-143.
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Jagen, meen ik, op het voorval der gelijk-uijtkomende TreurspeJen
(zoud' ik ",ei zeggen, maar, Treurspel en dollemansraasgetij, zeg
ik beter) van Noaeh en Medea, in een brief aan onzen heerlijken
voorganger zelve aangewezen te hebben , die 'er mij met zijn antwoordt I) ook geen ongenoegen aan heeft betoont, en, zoo ik mij
niet bedriege, zieh bij zieh zelve verheugt, dat hij zieh in 't oordeel
van andere over d' onheuscheyd bij dezen man gele den , gewroken
vond". In het leven van Oudaen 2) wordt Oudaen's oordeel over
de beide stukken aldus weergegeven: "het Treurspel van Medea
was een misdragt van al wat welgevallig is, en een wansehepsel,
't grootste en wansehikkelijkste, dat de natuur in alle hare deelen
zou kunnen voortbrengen, blykende overal dat 'er niets gezonds
aen was; hetzij men oogen wilde op de vereisehte welvoegsaemheit
van eenige gesehiedenis, of op de natuurlijke beweging van eene)l
waeragtigen hartstogt, of op de schikking der leden en gevolgen
van eenigh opgekomen voorval, of eindelijk op de regelmatige
eigensehap en zuivere bevalligheit onzer Nederduitsehe tale". In
Vondel's N(lah daarentegen vond hij: "eene on na volgelijke natuurlykheit en bewegelykheit der hartstogten, de toepassing der per sonaedjen eigentlyk gevormt, de sieraden ook zoo aengeboren en
onopgesmukt, en den schik der dingen in alles zoo ongezocht op
elkand~r slaende, dat hy niet zien kon, wat 'er zonder zoo wel~
gesehapen lichaem te wanscheppen, aen zou kunnen verandert of
bygedaen worden". Oudaen nu was hier zeker een onpartijdig
rechter, want hij behoorde op godsdienstig gebied tot Vondel's
feiste tegenstanders,
Met dat oordeel stemden alle geletterde mannen van dien tijd
in. Ik hefinner nog even aan den Dordschen rector Lambert van
Bos, die in 1663, Vondel's partij tegen Jan Vas kiezende, zeide:
"lek kan niet minder in mijn oogen verdragen als vertooningen,
en hoor liever een alleen een half uur lanck (hoewel dat ooek
weynig vermaecks heeft) staen praten, behoudens dat 'er konst in
steekt, als vijf-en-twintigh vertooningen van een deel houte mannen
te sien", en: "de Poesy swijght wanneer men, by gebreck van
soodanige actien of handelingen na de konst door vertellingen uyt
te konnen breyden. een deel jongens en leckers onder malkander
op het tooneel met verroeste degens laet vechten en tieren, en
een gerucht van den drommel maecken, dat beter dient om de
kinderen te doen in de handen klappen, als verstandige lieden te
vermaken; of dat men een deel vertooningen tusschen beyden
voeght, hier om een Triomphante inkomst uyt te beelden, daer
een overwinning of diergeJijcke, omtrent weicke handelingen te beschrijven de konst haer meeste kracht en aerdigheyt heeft." 3)
Twee jaar na den dood van Vos brak de bom der reactie los.
,) Dat anlwoord, gedateerd van 3 Aug. 1667, is te vinden bij Joh,
Dyserinck, Vondel's Sterfäag. Gedenkschrift, Rott. 1879 b1. 46-49.
') Achtel' Oudaen's Poezy. Amst. 1712, 1[[ bl, 63-67.
3) L. van Bos, Zuydt-hollandtsche Tltessalia, Gor. 1663, 111. 398 vlgg.
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Door de zinnelijke aandoeningen en hartstochten van het weinig
beschaafde publiek te vleien had het tooneel wel steeds veel toeloop
gevonden en dus den godshuizen, die de overwinsten genoten,
aardige sommen doen toekomen j maar het gewonnen geld was als
't ware aan de kunst ontstolen en de beschaafden dreigden geheel
en al van den schouwburg te vervreemden; fatsoenlijke vrouwen
moesten wegens de vuile bordeeltaal der kluchten zelfs geheel en al
t'huis blijven.
Van het kunstgenootschap "Nil Volentibns Arduum" ging de
hervorming uit. Met Dr. Lodewijk Meijer en Mr. Andries Pels
aan het hoofd traden de leden van het genootschap in 1669 tegen
de schouwburgregenten in het strijdperk. Vondei toonde zijne
ingenomenheid met hun streven, door hunne beide eerste stukken
met kleine lofdichtjes aan te bevelen, en misschien was het eene
zekere concessie, dat in 1669 we~r zeventienmaal een stuk van
Vondei vertoond werd, nadat zoo iets in 1667 slechts tweemaal in
1668 slechts eenmaal was geschied. Wel eindigde de strijd in 1672
schijnbaar onbeslist met de sluiting van het tooneel wegens den
in val der Franschenj maar toen in 1678 het tooneel eindelijk heropend werd, waren het bijna alleen leden of vrienden van Nil
Volentibus, die de commissie der schouwburgregenten uitmaakten.
Gemakkelijk was hunne taak niet. Zij moesten toonen, dat ook
door andere dan gruwelvertooningen, bordeelscenes en spectakelstukken het verwende publiek naar den schouwburg kon getrokken
worden j en vandaar dat zij in enkele opzichten toegevend mo esten
zijn en bij monde van Pels I) o. a. verklaren:
"Indien ze 'er voegen, kunt ge u dienen
Van kleed'ren, van tooneel, vliegwerken en machienen,
Op 't vreemdst en kost'lijkst; maar ik raad u, zo 't sieraad
Zou stryden met de kunst, dat gy het achteriaat."
Vooral moest men we~r tot vertooningen zijne toevlucht gaan
nemen, toen in 1681 de schouwburg dOOf de godshuizen verpacht
werd aan Lodewijk Meijer, Joan Pluimer en Pieter de la Croix,
die tusschen dc oude en de nieuwe richting trachtten door te zeilen,
in 't bijzonder sinds in 1684 Meijer door Dr. Govert Bidloo als
pachter, of althans als commanditaire vennoot der beide andere
pachters, vervangen was. Deze beproefde V ondel we~r in eere te
brengen door in 1684 den Salmoneus nog eens ten tooneele te
voeren en in 1685 voor 't eerst den .Faeton; doch hij voegde er
"zangen, danssen , konstwerken en vertoogen" tusschen ter wille van
het groote pub liek , maar tot ergernis van de strenge kunstrechters,
onder welke er waren, die hatelijke pamfletten tegen Bidloo verspreidden. In een daarvan 2) komt o. a. het volgende voor:
,) l\1r. A. Pels, Gebruik en Misbruik des 'l'ooneels, 2de dl'uk, Amstel'dam
1706. bio 59.
') Eene bladziide folio, No. 10617 der Bibliotheca Thysiana te Leiden.
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"Kom, groote Letterheld ! kom Von dei ! zie te rug
Zie wie uw God'lijk rijm, en edele gedachten
Heromwroet en hersmeet, uw vaarzen d:lrft verkrachten,
Door af- en toedoen na de vinding zijner geest.
Hoe! groote dichter, hoe! hebt gy niet eens gevreest,
Dat zander dans of zang uw stijl en redeneering
Het volk mishaagen zou, min strekken zou tot leering ,
Indien d e dansser zig niet tusschen 't deel instak
En met Grimmassen za de deftige aandacht brak
Des volks, dat door 't vermaak van 't danssen , zingen, raazen ,
Na 't einde van uw spei van tuiten weet noch blaazen ?
Gy liet op Bidloo dan die swaaren arbeid staan?
Ach! welk een swaaren last! Vat hy de Broeders aan,
'Vat toon zal Rispe dan om '5 lots veranderingen
Bij zeven staaken met vermoorde Neven zingen?
Wat dans zal Salomon doch danssen , op wat maat
Met zijn Sidonia, als hy voor 't outer staat
En swaait het wierookvat zijn koningin ter wille?
Ja, wie zal zonder zang of dans Electra stillen,
Terwijl zy treurt en veinst om Agamemnons dood?
Uw God'lijk dicht, hoe schoon, 6 Vondel, is te bloot,
Wat kan het volk claarin vermaaken, wat behaagen?
Hoor Davids reden, al die deftigheid van vraagen
En antwoorden met den aartspriester Abjathar;
Hoor al die aanspraak van de aardsch Engel Lucifer,
Die zich in '5 almachts troon hoogmoedig in durft dringen,
Wat is 't? 't zijn lompen, zo m'er danssen zal noch zingen."
Tusschen twee vuren geplaatst, moesten de pachters het eindelijk
opgeven In 1687 kwam de gewaagde onderneming in handen van
twee nieuwe pachters, Jan Koenerding, eenen schouwburgregent van
v66r 1672, en David Lingelbach, lid van Nil Volentibus en broeder
van den vindingrijken ondernemer van publieke vermakelijkheden
te Amsterdam, die in dien tijd bezitter was van het beroemde
"doolhof"; maar reeds een jaar later werden zij door tegenwerking
van alle kanten gedwongen verbreking van het pachtcohtract, dat
hun slechts finantieel schade berokkende, te vragen. Er kwam eerst
verbetering toen de godshuizen opnieuw den schouwburg voor eigen
risico gingen exploiteeren en, in plaats van de vroegere zes regenten,
twee directeurs benoemden, J oan PI uimer en Prof. Pieter Bernagie.
IV.
Met Pluimer en Bernagie begint voor den Amsterdamschen schouwburg een nieuw tijdvak, dat van het Fransch-classicisme. Door
voorzichtige hervormingen in te voeren en langzamerhand het volk
aan ernstige kunstwerken te gewennen, wisten de directeurs het
eindelijk z66ver te brenge~, dat de richting van Nil Volentibus
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zegevierde, schoon het genootschap zelf in ver val was geraakt. Toch
was daarme~ voor VondeI het pleit niet gewonnen, al was het voor
J an Vos dan ook rcddeloos verloren. Wel werden Hooft en Vondel
dOOf Pels en de zijnen bewonderd en werd door hem betwijfeld, of
er behalve hunne stukken wel vijf in 't geheel bestünden, waarin
"op zuivre zwier of zeden is geIet". Wel erkenden zij "die mannen voor de grootste en klaarste lichten der Nederduitsche taal en
Dichtkunst"; wel sprak Pels Vondel op deze wijze toe:
"En
Met
Tot
Der

gy, 0 Von deI , gy, die mijn voorganger zyt
J epthas Voorberecht, gy die de kunst van tyd
tyd verbeterde en beschaafde na de wetten
Ouden, om die op de hoogste top te zetten";

maar hooger dan V ondel stelden zij als tooneeldichters de Franschen,
Corneille en Racine vooral; en nog meer dan Vondel's tooneelwetten achtten zij die der "Academie franc,;aise".
Door na te gaan, wat zij in Von deI afkeurden, zullen wij de
verklaring vinden van het wel eens bejammerd, maar toch in elk
geval zeer begrijpelijk verschijnsel, dat in den loop der 18de eeuw
Vondel's stukken meer en meer van het tooneel verdwenen, zoodat
tegenwoordig nog maar alleen de Gijsbrq:/d is overgebleven.
Slechts in een enkel stuk vonden zij onkiesche taal - hunne
grootste ergernis - te berispen: 't was lose! in Egypte. "Zo gy
wilt weeten ," zegt Pels, "hoe men 't kwaad
"Van eene geile gloed, verdartelt en verwilderd ,
Met wulpsche wo orden , en verbeeld omhelzen schilderd ,
Hoor J em psars redenen tot J ozef eens; en let
Ophaar gebaerden, en de toestel by het bed.
Die ritze tokkeling moog' J ozefs hette dooven,
Maar 'k derf dat wonder van de Aanschouwer niet gelooven."
Toen Vondel het stuk schreef, werden de vrouwenrollen nog
door mannen vervuld: de vertooning kon toen dus moeilijk den
indruk der verleidelijke woorden verhoogen. In het midden der
17de eenw echter waren ook actrices opgetreden, en men moet
erkennen, dat sinds dien tijd eene eenigszins schaamtelooze tooneelspeelster - en wie anders kon eene rol als de Jempsar onverminkt
vertoonen - maar weinig moeite behoefde te doen om door een
levendig voorstellen van deze rol "de J eugd in brand" te zetten en
"van 't Schouwtooneel de dwaalweg regelrecht na 't bordeel te doen
inslaan", zooals Pels vreest, wien wij te eer gelijk moeten geven,
omdat hij over het algemeen niet overdreven preutsch is en o. a.
in Machteld's jammerklacht over hare verkrachting (bij Hooft) niets
aanstootelijks vindt. Zouden wij in de opmerking van Pels misschien de verklaring hebben te zien van den bijzonderen opgang,
dien Vondel's lose! in Egypte zoo lang bij het groote puhliek maakte?
De hoofdgrief, die Pels tegen vele van Vondel's stnkken heeft,
is dat zij godsdienstige strijdvragen, en wel in Katholieken geest,
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op het toonee1 brengen, of door het vertoonen van bijbelverhalen
het heilige met het onheilige vermengen en dus, zij het ook onopzettelijk, profaneeren in de hand werken. Van den ouden schouwburg zegt hij:
"Verkeerde Godsdienst is niet zelden daar geleeden ,
Hetzy by Badeloch Bro~r Peter zyn gebeden ,
Tot God gericht, met zulk een' taal en yver stort,
Dat veeler teder hart in ernst bewoogen word
God aan te roepen, schoon 't geheel niet weet in 't midden
Zyns aandachts de oorzaak noch het oogwit van zyn bidden;
Hetzy Sint Ursul, net bespraakt en doorgeleerd,
Het Kristen, Salomon het Joodsch geloof beweert ,
Wyl zy den Heiden stof verschaffen God te last'ren,
En op die voet, helaas ! de Godsvrucht doen verbast'ren
In menig' zwakke ziel, die tegen 't heilig Woord
Een redenkaav'ling van die aart nooit had gehoord;
't Zy zich een treurrol steekt in Gods geheimenissen ,
En, daar 't een Leeraar is verboden na te gissen
Dan met eerbiede, 't volk de zin zo net verklaart,
Als waar 't den Dichter van God zelf geopenbaard.
Ik zal twe Da vids noch dry Jozefs hier tot proeven
Bybrengen, Samson noch Adonias behoeven,
De Broeders, Salomon noch Jeptha. Zie alleen
Aartsengel Lucifer het wolktooneel betre~n;
Hoor, hoe verwaaten hy, 't verhoolenste aller dingen
Omwroetende, zich in Gods raadsbesluit durft dringen,
Om 'tgeen voor 't aanbegin der eeuwen is geschied
Te ontdekken, dat het elk vermaak'lyk vat en ziet."
In 1654, toen de Lucz/er voor het eerst vertoond werd, hadden
nog maar alleen de strengste predikanten met hunne aanhangers
zich tegen de vertooning van het heilige verzet, nu werd het zoo
goed als algemeen gedaan. Zoo schreef in 1720 ook Lambert
Bidloo I), aat hij
"noch Oudaen, noch VondeI quyt kon scheIden.
Van misdaad, op 't Thoonee1 Gods groote Naam te melden";
en trok hij verder heftig tegen den Lucz/er te ve1de. Wat zullen
wij daarvan zeggen? Wie, zooals Vondei zelf, nog eenigermate op
het stand pu nt der middeleeuwen staat, ziet tusschen heilig en onheilig nog die wijde klove niet gapen, welke het Calvinisme heeft
doen ontstaan, en keurt bijbelstof het meest geschikt tot leering en
stichting. Wie daarentegen het heilige z66 verheven acht, dat het
door de minste aanraking van het were1dsche bezoedeld wordt, moet
1) L. Bidloo, Panpoeticon Batavurn, Amst. 1720, bl. 61.
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zich wel aan de vertooning van bijbelstof met eene klucht als nastukje ergeren. Wie eindelijk aan de Oudtestamentische verhaler.
dezelfde waarde hecht als aan de Grieksche mythen, heeft geene
reden om ze van het tooneel te verbannen.
Wat den Gijsbre<liht betreft, is Pels niet vrij van eenige overdrijving. Het gebed van Heer Peter zal nu zeker niemand meer
aanstoot geven, evenmin als het bisschopsornaat van Gozewijn en
de herinneringen aan den Katholieken kerkdienst, die in een historiestuk uit de middeleeuwen moeilijk gemist kunnen worden, zooals
reeds Hugo de Groot opmerkte naar aanleiding van den tegenstand,
dien het stuk om die reden reeds in 1637 bij de al te bekrompen
predikanten vond. Nog overdrevener was het van Bidloo, in het
uitspreken van Gods naam op het tooneel iets kwaads te zien; maar
dat velen het met hem eens waren, bewees de zorgvuldigheid,
waarme~ men later den naam van God of Jezus, soms zeer onhandig, in den Gijsbreght door een ander woord verving: eene kinderachtige angstvalligheid, die men bij den Gijsbreght heeft volgehouden tot voor weinige jaren, toen in allerlei andere stukken, vaak
veel minder ernstige melodraina's, Gods naam ieder oogenblik werd
te pas gebracht.
Veel meer aanstoot gaf Von dei in verscheidene zij ner stukken en niet zonder reden - door theologische bespie gelingen , zooals in
den Peter en Pauwels, de Maria Sätart en den Adam in ballingschap, die dan ook nooit zijn vertoond, en door bedekte toespelingen
op de Calvinisten, zooals in den Palamedes, den .5amson en andere
stukken. Wie er zelf niet door getroffen wordt en er zich weinig
om bekreunt, of in den tempel der kunst anderen geerger 1 worden, moet ze toch in elk genl als onaesthetisch afkeuren; maar
daar ook in onzen tijd slechts weinigen alleen kunst in een kunstwerk verlangen, en de groote hoop steeds het meest door tendenzstukken, vooral wanneer er bepaalde leeringen in gehekeld worden adres aan de pleidooien voor en tegen echtscheiding op het Fransche
tooneel - wordt aangetrokken, zonden Vondel's meeste stukken
daarom alleen voor het tooneel van onzen tijd niet ongeschikt zijn.
Zij missen echter, hoe actneel zij in Vondel's dagen ook mochten
zijn, na twee a drie eenwen, ook on danks de tijdelijke herleving
van het Smoutianisme in den boezem der dole eren den , alle actualiteit,
en wat vroeger de massa in gloed zette, laat haar nu onverschillig.
Vandaar dat bv. de Palamede8, het meest actueele van Vondel's
treurspelen, nu bij het groote publiek stellig geene belangstelling
meer zou vinden, en de redeneeringen in Adam in ballingschap stellig
zouden vervelen.
Over het algemeen zijn lange redeneeringen en schilderingen in
onzen tijd, nu schoone verzen als zoodanig niet meer in een treurspel bewonderd worden, weinig geschikt het publiek bezig te hOlIden.
Dat moet zelfs reeds op het eind der I7de eeuw het geval zijn geweest, toen toch nog maar alleen stukken in verzen vertoond wer
den, vooral wanneer te veel geleerdheid die redeneeringen en schilderingen boven het bevattingspeil der ongeletterden verhief. Pels
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althans zeide, dat het Vondei en Hooft "had gcmist den volke te
behaagen,
"Omdat ze ook al te hoog door hunn' geleerdheid draaven,
Veel te ydel kwistende op een Schouwtooneel de gaaven,
Waarme~ zo grootsch en trotsch de Heldendichter bromt,
En daar zyn werk zo groot een' luister door bekomt."
Als voorbeeld wordt dan aangehaald ,,'t gesprek, dat Potifar
voert met Jozef in Egipte wegens 't feest van Apis".
Pels spreekt zeker uit ondervinding, als hij zegt, wat na hem
vaak herhaald is, "dat den kyk'ren in Vondels meeste speien, wen
't eigen maaksels zyn, het laatst bedryf verveelen zal". Dat bezwaar echter is gering. Elders ') heb ik trachten aan te toonen,
hoe goed zulk een schijnbaar overtollig bedrijf in het kader van
Vondel's stukken past, en dus niet in strijd is met de eischen zijner
kunst. Blijkt het echter, dat het publiek zich niet op Vondel's
standpunt weet te verplaatsen - en dat kan de massa nauwelijks
doen - dan zou men bij de voorstelling eenvoudig dat laatste bedrijf geheel of gedeeltelijk kunnen weglaten.
Zoo zou men ook de reizangen on 11itgevoerd kunnen laten, ofschoon menigeen dat zeker jammer zou vinden. Pels erkent, dat
reizangen uit een aesthetisch oogpunt niet alleen te verdedigen,
maar zelfs te prijzen zijn; doch hij herinnert er aall, dat ze op het
voorbeeld der Grieksche treurspelen zijn ingevoerd en dus ook als
de Grieksche koren zonden moeten worden nitgevoerd. Dat nu is
bij ons eene onmooglijkheid, en dat heeft VondeI van de zijne ook
niet kunnen verlangen. Werden zij echter gezongen, zooals in
Vondel's eigen tijd, dan zonden zij nog steeds een machtigen indruk kunnen maken, zelfs op de massa. Dat zou evenwel een
koorpersoneel vereisehen , zooals aan onze sehouwbnrgen niet te
vinden en ook voor een paar stukken van VondeI wegens de groote
kosten niet te onderhouden iso Wanneer liedertafels, bv. als proef
bij den Gijsbreght, daarvoor gratis hare diensten aanboden, zou
men haar zeker hoogst dankbaar zijn; immers, zooals de reien nu
worden voorgedragen, namelijk die der Amsterdamsche maagden
en die der edelingen ("waar wert oprechter trouw"), of gezongen
door onervaren zangeressen , zooals Simeon's lofzang, zou men den
Gijsbreght maar liefst zonder reien vertoond zien, daar zij te erbarmelijke schaduwen zijn van hetgeen zij behoorden te wezen, om
nog aan de kenners te kunnen behagen, en toch ook niet in den
smaak vallen van het groote publiek.
Nog een laatste bezwaar had Pels tegen Vondel's meeste stukken.
Run grootste sieraad, vooral bi} de latere, bestaat in de dichterlijke
bewoordingen, welke het gewone schouwburgpubliek niet kan verstaan, en die alleen te genieten zijn voor wie de taal der poezie kent.
1) In mijne BladziJden uit de Geschied. det· Ned. Letlerkttnde I Haarlem
1881 , bl. 335.
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""Gy kwaamt dus verre van het Zuiden, daar de kreeft
""De Mooren verft, de boom zoo weinig schaduw geeft,""
Zegt Vondei even na 't opschuiven der gordynen
In Salomon, slechts om het land der Abissynen
Bekend te maaken, maar wie kan de zin verstaan,
Die in geen ander school, dan 't NeerdIitsch heeft gegaan?
Tenzy hem de omm'gang met Ge1eerden, of het lee zen
Van boeken in die stof misschien hebbe onderweezen."
Vandaar dat Vondel's oudere stukken, als Gijsbreght en lose!
in Dothan aan het volk het meest zullen behagen.

V.
Door de bezwaren van Pels tegen Vondel's stukken te bespreken,
hebben wij tevens gezien, in welke opzichten vele daarvan voor
onzen tijd ongeschikt zijn en ook wel moeten zijn. Toch zijn er
eenige wegens de groote verdiensten, waarover wij hier kortheidshalve niet verder kunnen uitweiden, toch nog lang op het tooneel
gebleven. Voor de 18de eeuw ontbreekt ons, helaas ! zulk eene
nauwkeurige opgave van het repertoire als voor de qde eeuw, maar
uit enkele mededeelingen kunnen wij opmaken, dat Vondel niet
gehee! in vergetelheid geraakte tijdens de heerschappij van de
Fransch-classieke richting.
Rijnsdorp, de handige directeur van een reizend tooneelgezelschap
in de eerste helft der 18de eeuw, vertoonde den Palamedes, waarin
hij, zooals Corver mededee1t '), "de Rey van Eubeers door Amazoonen liet vertoonen, om dus met geweld vrouwen in 't stuk te
brengen, in welke zotheid hem de AmsterdamscheDirecteuren ook
getrouw gevolgd zijn." Toen Corver in 1745 zich aan het tooneel
wilde verbinden en zich door Punt liet examineeren, moest hij voor
dezen, behalve gedeelten uit de Electra en den Hereules (hetzij
die van Von deI , hetzij die van Crebillon door Malfait en die van
De la Tuillerie door Kath. Lescailje) ook een gedeelte van Ajax
in Palamedes opzeggen, en, zooals hij verder vertelt 2): "toen ik
AJax reciteerde en eenige verzen gevorderd was, zeide hij: schei
er maar uit, want het deugt niet met al; en hij hadt gelijk, want
het deugde ook niet met al." Men ziet daaruit, dat in het midden
van de 18de eeuw nog veel waarde werd gehecht aan eene juiste
voordracht van de rollen in den Palamedes en dat daarnaar nog
de meerdere of mindere bekwaamheid van eenen tooneelspeler werd
afgemeten. Trachtte Rijndorp aan den Palamedes grootere aantrekkelijkheid te geven door er vrouwen in te doen optreden, Langendijk beproefde dat door het invöegen van drie vertooningen met
dichterlijke bijschriften, waarme~ het stuk den 30sten Nov. 1720
en den 2den, 7den en 9den Januari 1721 werd vertoond 8). Zoo
,) M. Corver, Tooneel-aantekeni11gen, Leyden 1786, b1. 92.
') M. Corver, t. a. p. b1. 50.
') P. Langendijk, Gedichten, Haarlem 1721, II bl. 445-451.
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werd het stuk althans nog in 1734 en 1741 ten tooneele gebracht.
Ook dc Faiitozt werd, in de bewerking van Bidloo, gedurende de
eerste helft der 18de eeuw, met name in 17I5 en 1742, nog
vertoond.
Dat de rose! in Dothan nog op het tooneel bleef, leert on's het
schimpdicht, door J an Goeree gemaakt op de z. i. jammerlijke
wijze, waarop de tooneelspeler Willem van der Hoeven de rol van
Ru ben vertolkte I). Corver liet nog in 1776 of 17 77 te Rotterdam
driemaal de drie deelen van rose! vertoonen, en zou dat ook nog
voor de vierde maal hebben gedaan, als de commissarissen zich er
niet tegen verzet hadden 2).
De Gijsbreglzt werd steeds tot op onzen tijd toe omstreeks Nieuwejaar eens of meermalen vertoond; in 1773 te Rotterdam onder Punt's
directie ook zelfs in en na de kermis (31 Aug., 2 en I I Sept.) ,
daarna 27 en 3 I Dec. nog met vertooning en uitlegging, waarbij
de opbrengst buitengewoon hoog was. Met nieuwe decoraties en
de eerste maal eene opbrengst van! 795, d. i. viermaal meer dan
de gemiddelde opbrengst der voorstellingen toen, vertoonde Fnnt
den Gijsbreght weder den 16den Dec. 1775 en den 2den en 6den
Januari 1776, terwijl wij het stuk 0, a ook den 3Isten Dec. 1792
vermeid vinden als te Rotterdam onder directie van A. en H. Snoek
vertoond, "met alle deszelfs decoraties en vertooningen" 8). Bekend
is nog de schitterende voorstelling van den Gijsbreght te Amsterdam in 1818, toen het fraaie lofdicht, ter eere van onzen hoofddichter door diens gloeienden bewonderaar Cornelis Loots gemaakt,
van het tooneel weerklonk en den toeschouwers dezelfde geestdrift
instOl'tte, die den dichter er van bezielde. Wij hadden trouwens in
dien tijd nog acteurs, die verzen konden voordragen "), omdat zij
dikwijls in de gelegenheid waren, dat te doen,
Het tijdperk van ver val , dat het tooneel daal'na intrad, ongeveer
van 1830 tot 1870, deed die kunst verloren gaan. De poezie werd
in dien tijd bijna geheel van het tooneel verbannen, en eerst in
onzen tijd is men zich we~r eenigszins in het voordragen van verzen beginnen te oefenen, dank zij O. a. den stukjes van Coppee in
Van Hall's en Wertheim's vertaling, en den treurspelen van Shake.) Zie J. Goeree, M"n.qelpoezy, bL 153, aangehaald door MI'. A. van
Halmael Jr. Bijdr. tot de Gpschied. van het tooneel, Leeuwarden 18lO, bL 30.
') Zie P. Haverkorn van Rtisewtik, De oude Rotterdamsche SchOltwburg,
Rott, 1882, bL 187, 191.
,) P. Havel'korn van Rtisewtik, t. a. p bl. 359, 360, 362, 376, 403.
') Waarom vel'kiezen zoovelen tegenwoordig de met verzen zelJlJen zoo
erbarmelijk veriaalde Fransche kunstllitdl'llkking dil'e des vers boven verzen l'ool'dragen? Vreest men soms te onrechte, dat voord'ragen te veel de
gedachte aan bombastisch declameeren zou kllnnen opwekken, dan zou men
desnoods de uitdrukking ve/'zen uitspreken kunnen gebruiken, maar ziet
dan over het hoofd, dat verzen noodzakeltjk anders moeten worden uitgesproken dan proza, en dat dus voordra.qen juist voor verzen het eigenaardige wool'd iso Dil'e des vers met verzen zeg,gen te vertalen is even gek
als het zou z[in dictie te vertalen met zegging in plaats van met uitsJl1'ctak
of vool'dl'acht.
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speare in de vertolking 'lan Burgersdijk. In dat opzicht mag men
voor Von deI dus het beste hopen.
De Gijsbreght schijnt dan ook tegenwoordig beter ontvangen te
worden dan ik mij herinner , dat voor twintig jaar het geval was,
en het verslag over 188S'1886, gegeven door den Raad van beheer der Kon. Vereen. "Het Nederlandsch tooneel" J), stemt daarme~ dan ook geheel overeen. Wij leeren daaruit, dat van de 14
in dat speelseizoen vertoonde stukken de Gijsbreght het zesde was,
wat de opbrengst betrof, die j 4700 bedroeg, dus, daar het stuk
vijfmaal vertoond werd, gemiddeld f 940. Merkwaardig is het,
dat het bij de rangschikking der stukken naar de gemiddelde opbrengst verre de eerste plaats bekleedt. Het tweede (Gier Wally)
bracht gemiddeld j 716 op, het derde (Pa{jas) f 699 en zoo verder, tot het laatste (De student t'huis), dat trouwens in ongunstige
omstandigheden verkeerde, 1330. Die cijfers bewijzen, dat het
groote publiek althans niet verlangt den Gijsbreght van het repertoire geschrapt te zien j integendeel men ziet het gaarne speIen,
zelfs al mist het de aantrekkelijkheid der nieuwheid, die aan zoovele andere stukken een grooten toeloop bezorgt. Hoe zou de
Gijsbreght niet bevallen, wanneer costumeering en decoratief eens
met bijzondere zorg behandeld werden, de acteurs bij het stuk
eens hun beste beentje voorzetten en de reien goed werden gezongen.
Daar nu ook de Gijsbreght in meerdere of mindere mate die
eigenaardigheden bezit, waarom Pels terecht opmerkte, dat Vondel's
stukken niet populair konden blijven, moet het wel bijzonder groote
dramatische verdiensten bezitten, om nog zooveel publiek te trekken, als wij zagen dat verleden jaar het geval was. Die verdiensten
zullen dan ook wel in andere van Vondel's stukken te vinden zijn.
Zouden deze of eenige dezer dus misschien we~r met goed gevolg
op het repertoire kunnen gebracht worden?
Eene proefneming met den Faifton in de eerste helft onzer eeuw
genomen, toen het stuk "met luister eu zeer' goed te Amsterdam
werd opgevoerd", mislukte volgens Van Halmael 2), en de vertooning van een paar gedeelten uit den Lucijer, den 18den Oct. 1867,
door eene rederijkerskamer op het Amstcrdamsch tooneel bij gelegenheid der onthulling van Vondel's standbeeld, of die van de Leeuwendalers, den sden Febr. 1879, bij de herdenking van Vondel's sterfdag, kUlmen ons geene vingerwijzing geven, daar het publiek toen
grootendeels uit letterkundigen en bewonderaars van den dichter bestond, die er meer eene huldebetooning dan een kunstvermaak in
zagen, en ze als historische tooneeluitvoeringen in de eerste plaats
waardeerden. De Leeuwendalers, het basterdherderspel, door Vondei
in strijd met zijnen aanleg en zijne sympathie gemaakt , is trouwens
allerminst geschikt om V ondel 's eigenaardigheden en verdiensten behoorlijk te doen waardeeren en ingenomenheid met Vondel bij het graote
,) Zie dit Ttjdschrift, XVI h1. 111.
....
'
') Mr. A. van Halmael Jr. BV'dr. tot de Geschud. van het tooneel, Leeuw.

1840, bl. 89.

33 schouwburgpubliek te wekken. Het is een hybridisch voortbrengsel
van classiek realisme, zooals Vondel zelf dat huldigde, en pastorale
sentimentaliteit, zooals Jan Krul op ons tooneel en in zijne eigene
muziekkamer voorstoncl. De Leeuwendalers is van al Vondel's
stukken wel het laatste, waarvan het pub liek den geest zal kunnen
begrijpen en waardeeren.
Met sommige andere . stukken zou de proef misschien beter gewaagd kunnen worden, ofschoon het overzicht, dat wij leverden
van Ae geschiedenis der stukken van Von deI op het tooneel, ons
geleerd heeft, dat de Gijsbrq{ht ongetwijfelcl het meest speelbaar
is, zoowel om den middeleeuwsch-historischen, echt Hollandschen
inhoud, als om de betrekkelijk groote mate van handeling, vooral
in het tweede en vijfde bedrijf. Na den Gijsbreght komt, de geschiedenis leerde het weder, de lose! in Dothan stellig het meest
in aanmerking, al zal het pub liek het gemis van vrouwenrollen
daarin zeker betreuren. Van de andere bijbelsche stukken hebben ,
behalve de fose! in ßfypte, waartegen, zooals wij zagen, wel wat
valt in te brengen, de Gebroeders en Salo11lon steeds het meest
behaagd: het eerste zou dat wellicht nog kunnen doen, en de
feptha - het modelspel naar Vondel's eigen meening - zou bij
uitstekende vertolking door eene keurbende van beschaafde toeschouwers nog wel kunnen genoten worden. Kon men er toe
komen met die stukken eens de proef te nemen, dan zouden bij
eenig welslagen , wanneer acteurs en toeschouwers we~r wat meer
aan Vondel's trant gewend waren, Sa11lson, David zn ballittgschap
en herstelt, Adotlias, Batavisehe Gebroeders, desnoods ook Noah
kunnen beproefd worden; maar de oorspronkelijke stukken, die dan
nog overblijven, zullen wel nooit meer voor het voetlicht eenigen
bijval kunnen inoogsten, terwijl de vertalingen uit het Grieksch
later door veel betere vervangen zijn.
Bij het nemen der proeven zal men echter met eenige omzichtigheid te werk moeten gaan, enkele verouderde, misschien ook enkele
al te dichterlijke, woorden en uitdrukkingen wijzigen, eenige wat
al te lange redeneeringen besnoeien en door zorgvuldige mise-enscene (zooals men dat bv. bij de uitstekende vertooning van Bredero's Moor/je heeft gedaan) moeten vergoeden wat aan handeling
schijnt te ontbreken. Ik zeg schijtlt, want ongetwijfeld zou het bij
de opvoering zelf blijken, evenals ook de speelbaarheid van het
Moor(je bij de vertooning zelfverrassend uitkwam, dat Vondel's
stukken nog niet zoo arm aan handeling zijn, als men on der het
lezen wel meent, omdat Vondei al wat de uitvoering betrof aan de
vindingrijkheid der tooneelspelers overliet en zieh dus van zoogenaamde "bühneweisung" onthield, die aan de moderne stukken,
waarbij zij tusschen den tekst gedrukt wordt, den schijn van grootere
beweeglijkheid geeft.
De hoofdvoorwaarde om Vondel's stukken we~r met belangste1ling
te doen ontvangen en op het repertoire te houden is echter - ik
herhaal het met den meesten nadruk - dat de acteurs zich met
ernst toeleggen op het voordragen, de beschaafde toeschouwers op
3

-- 34het aesthetisch aanhooren eu genieten van verzen. 'V"ie hct orgaan
mist of onontwikke1d laat, waarmee de melodie der verzen genoten
kan worden, zal even weinig heb ben aan een stuk van V ondel, als
iemand zonder eenig muzikaal gehoor aan eene opera van Mozart.
Met zulke opera's nu moeten Vondel's stukken in de eerste plaats
vergeleken worden: daaraan zijn zij nauwer verwant dan aan de
moderne tooneelspelen; en mocht het zijn, dat alleen de meest beschaafden onder het publiek er oor voor toonden te hebben , dan
zou men kunnen doen wat men bij de opera doet, voor een kleiner
publiek tegen ho oger entree speIen, totdat eindelijk ook de schijnbeschaving zich naar den schouwburg zou begeven uit navolgingszucht. . .. om zich voornaam te vervelen, 't is waar, maar tevens
om den schouw.burg te vullen en z66 verlaging der entreeprijzen
te bewerken en daardoor ten slotte de Vondel-uitvoeringen ook voor
minder gefortuneerde kunstkenners en kunstliefhebbers toegankelijk
te maken.

Groningen.

DE COSTUMES VAN

JAN TE WINKEL.

DI~N

"GIJSBRECHT".

Het is zeer zeker een ongewoon verschijnsel dat een tooneelstuk
der klassieke school jaarlijks drie of vier volle schouwburgen trekt.
Men moge zcggen wat men wil omtrent de traditie, volgens welke
de rechtgeaarde Amsterdammer op Nieuwjaarsavond den Gijsbrecht
gaat zien, een feit is het, dat de Groote Schouwburg bij de daaropvolgende vertooningen niet minder vol is en een belangstellend
publiek binnen zijne muren herbergt. Dit pub liek komt, behalve
om hct stuk, ook tcn clcele om een fra ai schouwspel te zien. De
zorg voor fraai clecoratief en goecle costumes zal clientengevolge cle
vergoecling kUlmen zijn van cle directie tegenover het publiek , dat
in zoo grooten ge tale opkomt en de kas een maximum-ontvangst
bezorgt.
Wat de costumes betreft, zou het geen groote bezwaren opleveren,
als men de voorstelling volmaakter wilde doen zijn dan thans,
evenmin als men enkele tegen de schoonheidsleer zondigende fouten
zou willen verbeteren. Sommigen meenen - en misschien terecht dat deze al te groote juistheid in costuum en decoratief niet noodzakelijk is voor het welslagen eener vertooning: wanne er het costu um slechts passend is bij het karakter van den persoon en den
toestand waarin hij verkeert, is het voldoende. Wat geeft de toeschouwer er om of b. v. Gijsbrecht kort of lang haar heeft, of
Willebord in een bruine of witte pij verschijnt? 't 15 waar, bij het
groote publiek verstoren fouten tegen de archeologie den inclruk
van het gehee1 weinig of niet; als men cle personen van het stuk
te zien krijgt, zooals men zich die hacl voorgesteld, is men tevreden.

~
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Maar er is een andere reden, waarom ik juist in het geval van
den Gijsbrecht op groote nauwkeurigbeid in de monteering zou
willen aandringen. Men is ll.l. begollllen de voorstelling gedeeltelijk te laten voldoen aan eischen, die slechts door kunstkenners
kunnen worden gesteid. 1s het nu niet zaak, een weinig verder te
gaan en de vorming van een geheel na te streven, dat aesthetisch
bevredigt en nergens met de archeologie in strijd is? 1k meen dat
men voor een stuk als de Gijsbreght zieh die moeite wel zou kunnen
getroosten, omdat men van te voren reeds verzekerd is van de
waardeering, welke die bemoeiingen zullen ondervinden.
Hij zij ons vergund omtrent de costumes enkele zaken in herinnering te brengen.
GIJSBREGHT VAN AEMSTEL draagt het krijgscostuum van het einde
der 13e eeuw. Heeft het beleg van Amsterdam, dat stof gaf tot
het treurspel, ook al iets later plaats gehad, we hebben hier in
ieder geval te doen met den Gijsbrecht van 1296 en dienen hem
dus te kleeden naar de voorschriften van dien tijd.
Hij draagt ter bescherming van zijn lichaam een mali~npak, dat
alle lichaamsdeelen bedekt, behalve het gelaat. De romp is door
een nanwe bekleeding van malien omgeven, die, voorzien van een
schoot, tot aan de knieen reikt. Onder den benedenrand van
dezen kolder steekt een deel van het leeren wam buis uit, zoodat
de knie~n bedekt worden. Aan den kolder zijn nauwe, van ringen
vervaardigde mouwen bevestigd, die in met malien bedekte "wanten" of handschoenen eindigen. De laatstgenoemde deelen kunnen
ook uit platen bestaan; eveneens is het dragen van uit platen
bestaande knie-, elleboog- en schonderstnkken verdedigbaar. Over
den malienkolder wordt de wapenrok gedragen j deze is op de schouders slechts een hand breed, vrij diep op borst en rug uitgesneden ,
en heeft een flinke, doch niet overmatige wijdte. De stof, waarvan
het kleedingstuk is gemaakt , behoort effen te zijn j als versiering
zonden kartelingen van den onderrand in verschillende vormen kunnen gebezigd worden. De wapenrok kan reiken tot ben eden de
. knieen j hij is dan met een koord om het middel gegord, w aarover
de schoot slechts zeer weinig is opgetrokken: in dat geval is de
cotte a'armes van voren gespleten. De wapenrok kan ook zoo kort
zijn, dat hij slechts tot de heup reikt j dan behoort er geen gordel
bij. Het is duidelijk dat de tusschen deze beide uitersten gelegen
vormen ook zeer goed te verdedigen zijn.
De malien, die het hoofd bedekken, zijn aan een helm bevestigd,
die in zijn vorm herinnert aan de oud-assyrische "pickelhaube".
Over dezen helm behoort in het gevecht de kuiphelm te worden
gedragen. De gordel voor het zwaard, dat vertikaal voor het
linkerbeen hangt, rust. op de heupen, meestal meer op de
rechter- dan op de linkerzijde. Het uiteinde van den gordel
hangt vaak van voren af in de loodlijn, die de vert. projectie van
het lichaam in tweeen deelt. De twee cleelen van den riem, die bij
het zwaarcl samenkomen, omvatten cle scheede ieder afzonclerlijk, het
eene uiteinde iets ho oger clan het andere. Het schild is met een
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riem aan den linkersehouder bevestigd of wordt op den linkerarm
gedragen. Aan de beenbekleeding van malien zijn de met ringen
bekleede puntige sehoenen bevestigd, daarover eindelijk de sporen
met kettingen of riemen.
De eostumes van ARENT VAN AEMSTEL, WILLEM VAN EGMOND,
DIEDERICK VAN HAERLEM, den HEER vAN VOOREN, den BODE, ete.
behooren natuurlijk in denzelfden geest gekozen te worden: het eene
iets rijker dan het andere; die van de hoplieden fraaier dan de
kleederen der gewone krijgslieden.
Bij de voorstellingen in den Stadssehouwburg is men gewoon
Arent, denhr. van Vooren e. a. in plaats van malien, met mouwen
en beenbekleeding te tooien van een zilveraehtige stof, die op alles
gelijkt behalve op hetgeen zij moet voorstellen. De weerbarstige
stof vormt hoekige plooien op de armen en beenen der tooneelspeIers; zij glinstert met een gelijkmatigen glans over de geheeie
oppervlakte, zoodat de eostumes een armoedig, onaesthetiseh effeet
maken. De vorm der helmen, die het meerendeel der oversten
dragen, is ook niet bijzonder gelukkig: hij herinnert aan de balletten van eertijds, waarin de blondgelokte danseressen in fantazieoorlogseostumes versehenen en alle deelen, zoo van wapenrusting als
van kleeding , tot een minimum beperkt waren. Eindelijk dient er
op geIet te worden dat in het begin van de I4e eeuw nog zeer
weinig fluweelen stoffen werden gedragen. Zijden stoffen uit het
Oosten, in allerlei kleuren en met verschillende dessins, werden door
de Nederlanders ingevoerd; in de fluweelen stoffen kende men alleen
groengekleurde en eerst tegen het midden der eeuw kwamen ook de
bIauwgekleurde in zwang - later, in de Ise eeuw, werd de stofin
alle primaire kleuren gedragen.
Het eostuum van WILLEBORD , vader van het Karthuizer klooster,
regelt zieh naar de voorsehriften van Basilio, een generaal der Karthuizers; verordeningen, die in 1168 door paus Alexander werden goedgekeurd. Hij dient de witte pij der Camaldulenzer monniken te dragen.
Het voorste deel van het seapulier is op de hoogte van de knie door
een band van een handbreedte met het achterste gedeelte vereenigd.
De gordel is van leer of hennep. Als hij uitgaat (en dit is in
den Gijsbreeht het geval), bedient de Karthuizer zieh van een zwarten
mantel met kap (mozetta en cuculla). Eindelijk behooren nog bij
het kleed: de sandalen en de rozenkrans, die aan den gordei bevestigd iso De Karthuizers moeten baardeloos zijn en de tonsuur
van den Apostel Petrus dragen, d. i. een kaalgesehoren cirkelvormige pIek op de kruin vertoonen, ter grootte eener hostie.
HEER PETER, de deken der Groote Kerk, draagt het huisgewaad
der R. C. geestelijkeid. De soutane is hier zeker het aangewezen
kleedingstuk; een nauw om den romp sluitende jas, die zieh naar
beneden verwijdt, tot aan de voeten reikt en van nauwe mouwen
is voorzien. Het kleed is van voren open en wordt van boven tot
onder toegeknoopt; om het middel wordt een gordei gedragen. De
kleur van het kleed is, volgens verschillende coneilie-besluiten, zwart;
de stof kan zeer kostbaar zijn. In de noordelijke streken van
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Europa werd, zelfs in den zorn er, bij dit kleed een mantel gedragen en hiervan is misschien de geplooide zijden band afkomstig, die
de Bdgische geestelijken op het oogenblik nog op den rug van
hun kleed (lragen. In den gordei kan bijzonderen rijkdom worden
ten toon gespreid j want ofschoon de concilien meermalen strenge
verordeningen uitvaardigden tegen de overdadige weelde in dit
onderdeel van de kleeding , mocht het slechts zelden gelukken de
pronkzucht der geestelijken daarin tegen te gaan. Op de concilien werd in dit opzicht steeds de grootste eenvoud voorgeschreven en volgens hunne besluiten was alleen het dragen van
zwarte of violette gordels toegestaan. Men droeg evenwel in de
Middeleeuwen gordels van allerlei vormen en versiering : - van
het dunne koord, dat meermalen om het middel gewonden werd,
zoodat de uiteinden vrij lang afhingen, tot den breeden met haken
sluitbaren gordei , waren alle schakeeringen in gebruik.
De hoofdbedekking dient te bestaan uit een pileus (calolle) van
zwarte stof (zijde), die halfbolvormig iso Zij wordt gemaakt van
vier stukken stof, gelijk van vorm, in de gedaante van bolvormige
driehoeken met een rechte zijde j deze deelen worden met de gebogen zijden aan elkaar gehecht en vormen de calolle. De naden
worden bedekt met reepen stof en soms voorzien van een kwastje
op den top. De vierhoekige vorm van den pileus komt eerst in de
16e eeuw in gebruik.
Het costuum van GOSEWIJN VAN AEMSTEL, Bisschop van Uytrecht
heeft reeds tot veel geschrijf aanleiding gegeven: wij geven daarom
een volledige beschrijving van het costuum, zooals het naar onze
meening moet worden samengesteid.
Wanneer wij achtereenvolgens de verschillende deelen nagaan,
waarin het kerkelijk bruaat van den Bisschop in het einde der
13e eeuw bestaat, dan hebben we te letten op:
D e k 0 u sen (Iibialz"a). Sints de Ize eeuw zijn zij van roode
zijden stof gemaakt en soms met dessins versierd.
Des a n da 1 e n (sandalia) kregen in het gothische tijdperk den
vorm van gewone halfhooge schoenen j zij waren dikwijls van rood
leer en op de wreef was een gouden kruis geborduurd.
Des c h 0 u der d 0 e k (amictus) vormt de halsbedekking van
den bisschop. De versiering van het rechthoekig stuk linnen, dat
58 C. M. bij 78 C. M. groot is, bestaat uit een rechthoekig ornament, in het midden van een der langste zijden aangebracht: de
parura.
D e alb a (camisia). Dit kleedingstuk komt gehee1 enal overeen met de lunica lalaris der Romeinen. Het is betrekke1ijk wijd,
reikt tot aan de voeten en is voorzien van niet al te wijde mouwen,
die naar den pols nauwer worden. Op de hoogte van het midde1
is het kleed eenigszins vernauwd j terwijl het naar beneden weer
wijder uitloopt. Sints de loe eeuw be staat de versiering in rechthoekige, versierde stukken zijde (Magulae) , die in kIeur en ornament oveenkwamen met de parztra van den amiclus. Dezeplagulae
zijn op de buitenzijde, aan den benedenrancl van iedere mouw en
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van voren aan den onderrand van het kleed aangebracht. Enkele
malen zijn op het laatstgenoemde deel van dit kleedingstuk meer
van deze ornamenten, met. kleine tusschenruimten, vastgehecht;
soms staan ze dicht naast elkaar en vormen een doorloopenden band.
De stof, waarvan het kleed vervaardigd word t, is steeds witte
zijde j de naam duidt overigens de kleur aan.
D ego r deI (baltheus) behoorde a. h. w. bij de alba, omdat
zij, wegens hare· aanzienlijke leng te niet ongegord kon worden gedragen. De breedte van den gorde1 bedraagt meestal 3-4 e.M.;
hij is van goud- en zijdedraad vervaardigd en met geborduurde
ornamenten versierd. De afhangende einden van den gordei dienen
tot bevestiging van de stola.
Des t 0 I a (orariu'.n), oorspronkelijk het kleed der Romeinsehe
gehuwde vrouwen, werd in den vervaltijd van het romeinsehe rijk
door pronkers gedragen, nog later werd zij het kleed van alle
priesters en vermogende Romeinen. De twee jasciolae (afkomstig
van de clavi der tunieken van senatoren en ridders) zijn te besehouwen als de eigenaardige onderseheidingsteekenen der eerste
ehriste1ijke geeste1ijken. Deze streepen zijn het, die tot een band
vereenigd, in de 13e eeuw (en thans nog) met den naam van stola
worden aangeduid.
Dem an i p e I (mappa) , aanvankelijk een vrij omvangrijke
linnen z~eetdoek (sudan'um) , is evenzoo reeds in de 14e eeuw tot
een band ingekrompen. Stola en manipel heb ben in den tijd van
Gijsbrecht een breedte van 10-12 e.M.; zijn beide rijk versierd
en aan de ondereinden van franjes voorzien. De stola, die door
den bisschop op de borst gekruist wordt gedragen, heeft een lengte
van 2.75 M. ongeveer. In de Middeleeu wen is de onder den linker
elleboog bevestigde manipel van den bisschop langer dan tegenwoordig, omdat tunicella en dalmatica in dien tijd lange gesloten
mouwen hadden en het uiteinde van de manipel toch ziehtbaar
moest blijven.
D alm a t i c a en tun i c e 11 a zijn twee kleedingstukken, die
korter en wijder dan de alba, daarover worden gedragen. In de
Middeleeuwen kwam het echter niet ze1den voor dat de bissehoppen
de tUllicella weglieten en alleen de dalmatica over de alba aan
hadden. Aan de zijden waren deze kleedingstukken· open en van
franjes voorzien. De versiering was meestal zeer rijk, terwijl de
kleur zieh regelde naar de voorgesehreven hoofdkleur der kleeding.
D e k a z u i fe I (casula) eindelijk is het bovenste kleedingstuk.
Zij is rondom gesloten en wijkt in haren vorm eenigszins af van
de paenula der Romeinen , die als hare prototype kan worden beschouwd. In zijn Trachten der Völker geeft Köhler (blz. 314,
2e dl.) nauwkeurig den snit van het kleedingstuk in het begin der
14e eeuw op. Het wordt uit een halfeirke1vormig stuk stuf vervaardigd, dat verbreed is door twee driehoekige stukken. Het
rondom gesioten kleed wordt aan de zijden op de armen gedragen.
De versiering bestaat, behalve in den rijkdom der stof zelve, uit
twee gouden balken, die van voren en van achteren de midden-
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naden der casula be:1ekken en twee streepen die, gaffelvormig uitgaande van de mi<:ldenbalken, over de schouders loopen. De hoofdkleur van bet geheeJe eostUllm, ook die van de caszrla, is wit,
daar het Kerstfeest, dat in den Gijsbrecht gevierd wordt, tot de
vreugdefeesten behoort.
Dem i t r a (inful). De zucht tot versiering gaf aanleiding tot
verhooging van dit hoofddeksel, dat nog tegen het eind der 12e
eeuw een hoogte bezat van slechts 25 c.M.; in de 14e eeuw behooren myters van 34 c.M. hoogte niet meer tot cle zeldzaamheden.
Het hoofclcleksel bestaat uit twee driehoekige platen (cornua), die
met zijde worden overtrokken en een tusschenvoering, eveneens
van zijde. Het onderste deel is omgeven door een breeden band,
die van voren en van achteren tot cle toppender cornzra opstijgt.
Van achte ren hangen twee zijden banden (pendilia) , uit dezelfde
stof als de mitra gemaakt en met franje versierd, op cle schouders
af. De randen der cornua zijn vaak met edelgesteenten versiercl,
die claarop zijn aangebracht als hogels op frontalen.
Des t a f en der i n g. De laatstgenoemde wordt aan den
middelvinger van de rechterhand over d e h a n d s c h 0 e n e n gedragen. De bissehop houdt den staf in de linkerhand.
Omtrent het costuum van BADELOCH kan ik kort zijn. Het is een
nauw aansluitend kleed, dat van voren of van achteren wordt
toegeregen en gedeeltelijk beclekt kan worden door een met bont
uitgevoerden surcot. Ik zou echter willen waarschuwen tegen te
grooten rijkdom. Badeloch is geen vorstin , die met een kroon op
't hoofd en een hermelijnen mantel om de schouders in haar eenvoudig woonvertrek wandelt.
DE KLAERISSEN moeten gekleed zijn in bruine pijen (we hebben
in de Rei immers niet koorzusters te zien) , met witte skapulieren. Om
het middel dragen zij een touw of gorde!. Over het hoofd hangt
de sluier, waaronder een witte voorhoofdsband zichtbaar moet zijn,
die vereenigd kan zijn met de witte halsdoek.
KLAERIS VAN VELZEN, de abdis, draagt hetzelfde costuum, doch
als teeken harer waardigheid houdt zij een bisschopsstaf, waaraan
een wit lint is bevestigd, in de linkerhand. Dikwijls droeg de
abdis een kostbaar kruis op de borst.
De overige costumes regelen zich bijna geheel naar de hier besprokene.
A. REYDING.
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VONDELS JEFTHA.
(Stoj en strekkz"ng.)

Toen VondeI in 1659 zijn 1eftha voltooid had, schreet hij er een
voorbericht bij, waarin hij zelf eene beschouwing over zijn treurspeI gaf; het toetste aan de voorschriften der kunstkenners van zijne
en vroegere dagen en eindigde met eene vernekering, die voor den
nauwgezetten lezer de beteekenis heeft, dat de bewerking der sedert
lang aantrekkelijk geoordeelde stof door hem zelf werd beschouwd
als een zijner best geslaagde stukken, 't welk althans den jongeren
tooneelschrijvers tot kompas zou kunnen dienen.
De meening, dat de Jet1ha werkelijk het beste stuk van Vondel
was niet alleen, maar ook een kunstwerk dat de vergelijking met
de keurigste voortbrengselen van vreemde dichters kon doorstaan,
werd in de ISe eeuw o.a. door Fieter Vlaming in zijn voorbericht
voor de uitgave van Spiegel's Hertspiegel verkondigd. ') Macquet,
die in het 2e deel zijner dichtkundige letteroefeningen 2) 27 pagina's
wijdde aan eene beschouwing van Vondels 1eftha vooral in vergelijking met die van Buchanan, kwam daarbij wel-is-waar tot de slotsom, "dat dit een schoon treurspel is, hetgeen misschien wel tegen
de besten onzer hedendaagsche nageburen kan monsteren" 3); doch
liet niet na ook op verschilIende gebreken de aandacht te vestigen.
Vooral had hij 't daarbij gemunt op het gesprek tusschen Jeftha,
den Wetgeleerde en den Hofpriester. Wat zij zeggen, heet "kleine
vitterijen" en van de twee laatste personen wordt getuigd: zij ver·
vullen alleen een Tooneel om te "haerkloven over zeer eenvoudige
"en bekende zaken, die den Lezer door haar langdradigheid ver"velen". ') Nog elders schrijft hij: "De zwakke redenen tusschen
"den Wetgeleerde(n) en Jeftha zijn alleen uit Buchanan zonder veel
"oordeel gevolgd" .) - Veel scherper reeds klinkt het oordeel van
v. Lennep; en onder zijn verschillende aanmerkingen is die, welke
betrekking heeft op 't bovenbedoelde twistgesprek, zeker niet van
't minste gewicht, daar zij de beoordeeling van 't karakter des
hoofdpersoons in het treurspel raakt. Van Lennep verwijt hem
namelijk halsstarrigheid, in zijne weigering om het middel van uitkomst aan te grijpen, hem door priester en hofmeester voorgeslagen.
"Vondel" oordeelt deze rechter - "had de rollen moeten omkeeren; doch" - voegt hij er bij, - "dat was in strijd geweest met
"zijn eerbied voor de ROOl11Sche geestelijkheid. Al deze redeneerin·
"gen en verhaIen van den slotvoogd, den Wetgeleerde en den Pries"ter dienen slechts om het stuk zijn behoorlijke lengte te geven. 6)
1) "Opdat ik van den grootsten Dichter van ons Vaderlant niet melde,
die waerlijk de Grieken, die hii in 't oog hieldt, met zijne Treurspeelen
niet alleen naar de Kroon stak, maer in ziinen Jefta, dat juweel der
Treurspeelen, volkomen opwoeg." - Aen den Leezer , pag 11.
') Proeven van Dichtkundige Letteroefeningen over eenige Dichtstukken
van Vondei en over den IJstroom van Antonides, 2e deel, Utrecht 1783;
pag.37-63.
3) t. a. p. pag. 63. - ') pag. 46. - ') pag. 62.
6) Van Lennep, VlII, Beoordeeling van de Jeptha, pag. 8,3 en 84.
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Deze laatste opmerking, welke reeds in die van Macquet lag
opgesloten, schijnt inderdaad volkomen juist. Vondei had, gedreven door angstvalligen eerbied voor de eenheidswet van den tijd ,
een der fraaiste en treffendste tooneelen nit de J eftha-historie: "de
eerste ontmoeting tusschen vader en dochter" , eenvoudig ongebruikt
gelaten; en zijn speI laten beginnen op 't oogenblik van J eftha's
terugkeer na de overwinning op Ephralm . Wat nu nog volgde,
scheen nauwelijks stof voor drie bedrijven t-= bevatten, en om het
getal vijf vol te maken, schreef hij die redeneeringen tusschen
J eftha , den Wetgeleerde en den Priester; nog liever, nam hij ze,
gelijk Macquet wil, eenvoudig, schier zander wijziging, over zooals
hij ze bij Buchanan gevonden had.
Intussehen , VondeI 't blijkt uit Macquet's overzicht duidelijk - was in meer dan eenig punt van zijn 16en eeuwschen voorganger afgeweken I). Waar deze in zijn schooldrama ') o. a. na
het bekend worden van J.'s voornemen om zijn belofte te houden,
diens echtgenoote, Storge, in een heftig gesprek daartegen op doet
komen, laat VondeI dit tooneel geheel ongebruikt; alhoewel hij, na
eerst aan Euripides het denkbeeld ontleend te hebben om de moeder
der te dooden maagd door een listig voorwendsel verre te houden 3), ook op diens voorgaan, door Filopaie te doen terugkeeren
v66r het vallen van den sI ag , haar tegenover J eftha had kunnen
stellen en aldus een pathetisch en dramatisch tooneel te meer zou hebben gekregen. Doch niet alleen, dat hij dit voor de hand liggend
tooneel ter zij de la at , en den terugkeer van Filopaie uitstelt tot
na den dood der dochte I' , waar haar ontboezeming minder treffend 4)
en haar optreden in 't geheel niet dramatisch is; maar ook, hij
') Bij Buchanan begint het treurspel nog v60r de ontmoeting tusschen
Jeftha en zjjn dochtel' en wordt over het uilstel van tw!"e maanden geheel
gezwegen. Vgl. Vondels berisping hiervan in zjjn "Berecht".
') Vgl. Chalmer's Biographical lJiclionaI'Y i. v. die mededeelt dat Buchanan, wegens zjjn ovel'gang tot 't Protestantisme uit Engeland gevlucht, te
Parüs en te BOl'deall in de openhare scholen ondericht gaf: .and during
"this tim e he co mposed BapListes, sive Calumnia, and Jephtes sive Votum.
n These works were wl'ilten in compliance with the I'lll es of the school,
"which every jear required some new dram atic exhibition. and his view
.in choosing these suhjects was to draw oif the youth of France as much
.as possihle from the allegories which were then greatly in vogue, to a
"jnst imitation of the anciE'nts."
3) Po gingen om Klylemnestra verre te houden van de offel'plaats, worden door Agamemnon 3 maal beproefd. V601' het troo]'spel aanvangt,
heeft hij, onder 't voorwendsel dat AchilIes haar hu wen wil, lfigenia naar
Aulis doen onthieden, alleen, zander haar mo eder. Komt deze niettemin
mee, dan zaekt hjj haar te bewegen tel'ug te keeren, wijl haar tegenwoordigheid in 't leger min gepast is (1II, 4); en \veigert zij dit tl:' doen, ook
waar hti 't haar beveelt, dan komt hti later (V, 2) lfigenia zelf afhalen
om haar naar 't "bruids"altaal' te leiden. Vergeleken met de houding van
Agamemnon kan die van Jeftha , hoe scherp ook berispt (Jonc\hloet (IV,
283) spl'eekt van "prozalsche huismiddeltjes") m. i. den toets der kritiek
wel zoo goed doorstaan.
') VgJ. de opmerking van W. Schlegel over het verschil in indruk, dien
in De l'rojaanschen van Euripides de smart van Andromache maakt, als
TalLhybius haar hem zoontje komt ontnemen om 't van de I'ols naar be-
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neemt 't midden van zijn treurspel, 't derde bedrijf, waar de spanning haar toppllnt bereiken moest, gehcel in beslag voor een tooneel,
dat enkel redekaveling schijnt niet alleen, maar bovendien het karakter van elen held in 't meest ongullstig licht moest plaatsen.
Zoolang .Teftha nog slechts staat tusschen zijn overtuiging, dat het
dooden zijner dochter eene onvermijc1elijke schuld is jegens den
Allerhoogste, en tusschen zijn liefde voor zijn kind, kunnen wij
innig medelijden met hem hebben ; doch laten de Wetgeleerde en
de Pliester hem niet slechts verzekeren c1at 't brengen van dit offer
eene zware zonde zou zijn, maar hem ook 't middel aan de hand
doen om, zander krenking vnn zijn eed, aan den plicht der opoffering zijner dochter ontslagen te worden ; dan begint 't ans moeilijk
te vallen hem niet met van Lennep en dr. Jonckbloet te beschuldigen van verregaande koppigheid. Ook aan Vonclel , die cle stof
van cle Jeftha jarenlang in 't hoofe! hael \) en er over gelezen had,
kan dit niet ontsnapt zijll, en al ware hij nog zulk een sukkel geweest in
het samensteIlen van treurspelen als sommigen hem beschouwen,
dan zou hij ten minste bij 't bestudeeren van Buchanan's stuk tot elie
overtuiging moeten zijn gekomen. "Ich bin überzeugt, - schreef
Lessing bij 't bespreken van Weisse's tre'lfSpel Richard III 2) , "dass das Auge des Künstlers grässtentheils viel scharfsichtiger ist als
"das scharfsichtigste seiner Betrachter. Unter zwanzig Einwürfen,
"die ihm diese machen, wird er sich von neunzehn erinnern, sie
"während der Arbeit sich selbst gemacht und sie auch sehon sich
"selbst beantwortet zu haben". - En wanneer we nu niet alleen
bij VondeI maar ook bij Buchanan 3) en Abraham de Koningh 4)
neden te werpen, en dien, welken Hecuba's jammerklacht wekt , wanneer
het lijkje van Astyanax haar, op 't schild van Hect.or, tel' begraving wordt
voorgeJegd. Als reden hiervan geeft hij nl. op, dat de uitdrukking van vrees
over't geen nog geheuren moet ons me er aan doet dan di e eeller hopelooze smart. (aangehaald bti Pa tin: Etudes sur les tragiques gl'ecs, III,
356). Tnderdaad zou, hjj ecne goecle behandeling der stof, het tooneelwaar de moeder smeekt haar kind in leven te laten; hoopt dat dit
Ilog geheuren zal; dan vreest dat zjj 't zal moeten missen en daarover in
diepe smart uitbreekt, - dit tooneel ons meer moeten roeren dan de heftigste uitdrukking van smart over 't verlies en haar afkeer van den moordenaar. Dat VondeI goeden grond had Filopaie's optreden tot het slot
uit te stellen, zal intussehen , naar ik vertrouw. duidelijk hljjken uit het.
vervoJg van deze beschouwing , waar ik doe uitkomen, hoe moeiljjk 't hem
reeds vallen moest de houdin g van Jeftha, den hersteller van den godsdienst en den hartelijken va der , bjj 't ter dood hrengen van zijn dochtel'
te rechtvaardigen. Bij Euripicles was Agamemnon niet de held; zjjn tweestrjjd niet het hoofdmotief; vandaar dat 't geen hezwaar had zoo hij geen
sympathie wekte (geljjk trouwens ook 't geval is) en Klytemnestl'a gerust
tegenover hem kon gesteId worden.
I) . lk voere nu Jeftha, den zeeghaftigen held, Jandvoogd, rechter, en
veldheel' der Hebreen, ten stichtigen treurtooneele, waarop mijne gedachten
al menige Jaren geleden speelden." Berecht a ld B. d. 1'.
,) Hamburgische Dramaturgie. 7:3e stuk, 12 Jan. 1768.
') Jephtes Sacet·dos. 10e 1'oonee1.
4) Jephtahs ende zijn eenighe Docht.'~rs 1'reurspel, t' Amsterdam voor
Abraham de Koning. Ao 1615, 3e Handeling, ge Uytcomste. Levijt, Jephtah.
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een soort'gelijk tooneel tusschen J eftha en een priester aantreffen,
dan wordt 't nooclzakelijk zich crnstig af te vragen, of er niet een
reden te vinden is, die deze zonderlinge handelwijze verklaart. De
opmerking van v. Lennep, hierboven aangehaald, geeft - ik behoef
't niet nadrukkelijk te staven - geen voldoende licht. Zoo zijn
eerbied voor de Roomsche geestelijkheid VondeI al niet toeliet, den
priesters de kwade rol toe te deelen, en hen als Kalchas tegenover
Agamemnon te plaatsen; dit heldert nog niet op, waarom hij dan
het tooneel met de priesters, zoo nadeelig voor zijn held, niet
achterwege liet.
H.
Er zijn intusschen in de inleiding tot en de uitwerking van dit
treurspel nog enkele bijzonderheden, die aanstonds de opmerkzaamheid trekken en die verdienen; doch waarover tot heden (voor
zoover ik heb kunnen nagaan) nog niet dan terloops is gehandeld.
In het bekende en druk besproken "Berecht aan de begunstelingen
der Tooneelkunste", 't welk de .lejtha voorafgaat, en waarin de dichter
zijne denkbeelden over de stof en zijne bedoelingen met de karakterteekening uiteenzet, gewaagt hij er van, dat J eftha zich verzoent
met "Godt en den Aertspriester" en betitelt iets verder den aertspriester als "Godts mont en de levendige stem der "Vet." - Van
Lennep, die niet nalaten kon het eigenaardige in deze uitdrukkingen op te merken, teekent bij het eerste aan: "wij, Protestanten
"zouden zeggen, dat, zoo wij maar met God verzoend zijn, wij
,,'t met dien Aertsprz"ester wel vinden zullen", en schrijft bij het
tweede: "antiek Joodsch, maar overal in Vondel's geest, zuiver
Roomsch-katholiek." Eene gelijksoortige opmerking plaatst hij bij
de woorden des Hofpriesters uit 't 3e beclr. (vs. IIsO -SI):
"Hij zit naast Godt op stoel, als eerste macht,
Behandvest met het recht van dood en leven"
n.1.: "Niet volkomen juist; en cle macht door Vonclel aan den
"Paus toegekencl, matigde zich de Hoogepriester niet aan." - EindeIijk, als VondeI aan het slot van 't stuk (vs. 1972-74) den
Hofpriester laat voorspellen, dat J eftha :
op den hoogen zegewagen
Der Heiligen, in 't midclen der Hebre~n,
Ten toon gevoerd, gevierd en aangebeen,
zal worden, kan onze uitlegger zich niet weerhouden van bij
't laatste woord op te merken: "voor zooverre mij bekend is,
aanbaden cle Hebreeuwen geen Hetlz"gen en zou clit ook niet weinig
in strijd zijn geweest met het eerste gebocl" -- of, m. a. w. uit
dit woord spreekt weer de katholieke VondeI.
Van Lennep, 't blijkt uit 't aangehaalde genoeg, bespeurde dus
in de Jeftha op verschillende plaatsen den geest van den Katholieken
dichter; en hij zou, wanneer hij in 't bizonder geIet had op de verzen in 't 3e beck, waar de Hofmeester voor den Hofpriester de
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klee ding beschrijft, welke lfis bij 't ten altaar gaan zal aantrekken, I) alsmede op de eigenaardige boetedoening, welke Jeftha
zichl':elf in 't se bedr. wil opleggen, 2) die voorbeelden nog hebben
kunnen verrneerderen. Desniettemin blijkt de kundige uitlegger
hieraan geen bizonder gewicht te hechten; en oefenden deze opmerkingen geen duidelijken invloed op zijne beschouwingen van het
geheeie treurspel. Volkomen terecht naar ik vermeen, wat betreft
de laatstvermelde toespelingen) die den dichter blijkbaar uit de
pen gevloeid zijn en waaraan niet meer beteekenis mag worden
toegeschreven dan aan eene uitweiding, als we in 't zelfde 3e bedr.
aantreffen, n.1. die waarin de Hofmeester gewaagt van den indruk,
dien het droevig lot van Jeftha in de toekomst in den schouw burg zal
wekken (vs. 1242, vlg). Doch iets anders is het met de aangehaalde
wOOl'den uit de inleiding, waarin over Jeftha's verhouding tot den
Aarts-priester en diens beteekenis als "Gods mond en levendige stern der
Wet" wordt gesproken. De gedachte hieraan keert onophoudelijk
terug; wordt zoowel den Hofpriester als den "\Vetgeleerde, den
Hofmeester als Ifis in den mond gelegd. 3) En waar dus de dichter er zooveel belang in schijnt te stellen, dat de hoorder of toeschouwer dit denkbeeld goed in zich opneme, daar kunnen we dunkt mij - niet volstaan met aan den voet eener bladzijde, als
terloops, eene aanmerking of hatelijkheid daaromtrent te plaatsen;
te minder wanneer 't eene gedachte is, die telkens wordt uitgesproken op de gewichtigste momenten in 't treurspe1. Dan wordt
het, geloof ik, plicht, ans ten volle rekenschap te geven van haar
beteekenis voor de opvatting van het geheeie stuk en ons af te
vragen, met welk opzet de dichter zich aldus uitliet.
In het Berecht zoowel als in de opdracht van zijn treurspel,
I) 1254. Hofpriester: Hoe kleedt zjj zieh? -

Ik denk geheel in rouw?
Hofmeester: In bruidsgewaad, als eene, die haar trouw
En bljjde hand den bruide,qom zal schenken."
(Hier denkt V. bjj de "bntidegom", naar Middeleeuwseh-Katholieke opvatting, aan Jezlls).
Waarop de kroon om 't hoofd sluit; met drie transen
"In top, geljjk een mytei" opgehaald";
bjj welk woord myter Macqllet aanteekent: - "bekenne ik alzoo min
te welen, als waerom haar hoofd met een kroon van drie transen als een
mytcr wordt vercierd, el! dit naer liet tooisel 'Dan den Paus val! Rome gelijk:t."
t. a. p. pag. 43.
') Vs.1738, vlg : "Verstond ik, langs wat weg
Dit lasterstuk Je zoenen stond geen ljjden
Viel mjj te zwaar . . . . . . .
Geen steile rots viel mij te steil, geen dal
Te droef, te diep, in op en neer te stijgen,
Doof doornehaag, baarvoets, bezweet, te hijgen
Naar mijnen aam. 1k: trok: een harenkleecl
Aan 't lijf. en vastte in asch met harteleed,
In eenzaamheid en wonden en woestjjnen."
Me dllnkt, bij deze heschrijving heeft den dichter een Middeleeuwsch
pelgrim voor den geest gestaan.
3) Zie hieronder pag. 63 ea 64.
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noemt de dichter het tooneel, waarop Ifis treed "heilig ," zijn
treurspel "gewijd ," en eindigt 't eerste met te verklaren, dat 't zijn
doel was te "stichten en te verheugen. " - Aan het slot van 't spel
zelf, doet hij den Rofpriester verzekeren, dat de Remel 't offeren
van Ifis niet belette, wijl 't een ieder wilde leeren zich aan Jeftha
te spiegelen en zich te hoeden voor het "roekeloos beloven." ')
Zonder nu mee te kunnen gaan met hen, die uit dit laatste afteiden
dat in 't doen van de "offerbelofte" geheel de moreele en tragische
schuld van Jeftha gelegen is, wensch ik er intussehen reeds nu op
te wijzen, dat al deze uitlatingen ons moeten leeren in dit treurspel
niet in de ailereerste plaats een jamiliedrama te zoeken; maar, v60r
alles, een l:ewijd, hez'lig, stichtelijk speI, waarin de dichter zijne
beschouwing over de verhouding van den mensch tot de Godheid
heeft neergelegd in een concreet voorbeeld. Voor den Katholieken
Vondel is dr geschiedenis van Jettha een sprekend beeld l:eweestvan
'Iongeluk, waarin de mensch zich stort die in zijn hoogmoed de
bevelen en inzichten Gods vrijmachtig waagl uit te le/:,i.fen, m. a. W.
Jeftlla is het treurspel z'an het Protestantisme, 'twelk ('t treurspel
n.l.) eerst een einde neont, wanneer de hoofdpersoon tot het inzichl
komt van de hooge waarde, die het KatllOlicisme ez>:en is, en van
den zielez:rede, dien dit schenkt.

UI.
Wil men een juist begrip krijgen van de strekking, welke Vondel,
met meer of minder bewustheid, in zij n Jeftha gelegd heeft, dan
moet men beginnen met de wording van dit treurspel, langs den
weg der historie, nauwgezet na te gaan.
Dat dit tot nu toe nog door niemand ge schied is, mag wel
hieraan geweten worden, dat dit onderzoek hoogst eenvoudig lijkt.
De bron, waaruit VondeI de stof geput heeft, was niet alleen door
hem genoemd, maar bovendien binnen het bereik van een ieder,
die een exemplaar van het Oude Testament, van 't boek der
Richteren rijk iso Voor zoover Von deI bizonderheden aan Buchanan
ontleend had, scheen de vergelijking, door Macquet tusschen beide
stukken gemaakt , voldoende licht te verschaffen over de meerdere
of mindere vrijheid van V's navolging. Ret treurspel van de Koningh,
alhoewel door VondeI ontwijfelbaar gekend, 2) was - naar 't schijntte zeer in den trant der rederijkers en te verschillend van dat des
grooteren dichters, om voor eene vergelijking met dat van den
vader onzer poeten in aanmerking te komen. Eindelijk had 't sonnet,
door Vondel aan 't speI van de Koningh gewijd, 2) evenzeer als
') Vs. 1960 vlg. "De Hemel kon dien slag des doods beletten.
Indien het Hem beliefde; maar Hij wou,
Dat ieder zich aan Jeftha spiegIen zou,
En wachten voor dit reukeloos beloven."
') Men denke aan 't sonnet, 'twelk V. er op dichtte , en waarin hti met
zooveel nadruk wtist op het pathetische der offerande van Jeftha's dochter
wier lot voor dat van Iflgenia niet onderdoet:
.Euripides voor langhs dede al d' Aenschouwers woenen
"Doen Iphigenia bebloeden zijn Tooneel,
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de naam aan Jeftha's dochter gegeven, I) wel-is-waar 't bewijs geleverd, dat de geschiedenis van lfigenia, door haren vader ten zoen
der vertoornde godin Ar te11lis geofferd, den schilder van lfis' treurig
lot voor den geest stond, 2) maar bij de werkelijk zeer groote verschillen, welke Vondel's J eftha in bouw en handeling bood en met
de lfigenia in Aulide van Euripides en met de lphigenie van Routron
(om van 't stuk van Racine nog te zwijgen) heeft men zieh bepaald
tot het aanwijzen van die weinige coup letten in Vondel's treurspel,
waarin men herinneringen aan klassieke schrijvers meende te ontdekken. S)
En toch, zou dit onderzoek, eenmaal aangevangen, niet zoo
gehe el eenvoudig of vruchteloos gebleken zijn.
De bron, door VondeI en zijn voorgangers gebruikt, was (zooals
bekend is) 't IIe en 1ze hoofdstuk (vers 1-7) van 't boek der Richteren. Daarin wordt allereerst de geschiedenis verhaald van J eftha's
bedrijf, na zijne verjaging uit 't huis zijns vaders; van zijn rondzwerven aan 't hoofd eener bende: oud-Israelietisch rooverhoofdman.
We vernemen hoe de mannen van Gilead, door de kinderen Ammons met een aanval bedreigd, teneinde raad en zoekend naar een
opperhoofd in den oorlog, hun oudsten zenden om den vroeger
verjaagden stamgenoot te smeeken, hen aan te voeren in den strijd.
J eftha, meester van den toestand, acht de gelegenheid gunstig aan
zijn ongeregeld bestaan een einde te maken en stelt tot eiseh, dat
"En als een schoone Bloem van haren groenen steel
"Geblixemt nederviel, gelyck een schauw verdwenen
"Doch Koning doet niet min wanneer hij 't oud vool'hcnen
"Oroef Schouwspel ons vernieut, en 't Maegdelijcke bloed
"Van Jephtahs weerdste pant, uy tstort als eenen vloed."
Opmerke1tjk is hierbij zeker dat VondeI in deze regels van 1615 (en niet
van 1625, geljik van Lennep wil, daar ze reeds voorkomen in eene uitga ve van de Koninghs stnk van 't eerste jaar) zieh bekend toont met
't stnk van Euripides, maar ook niet meer dan oppervlakkig (misschien
slechts V:Jn llOoren zeggen) daar hij niet schjjnt te weten, dat in 't trenrspeI van E. Ifigenia niet werkelijk wordt ter dood gebracht, maar gered.
I) Zie de aanteekening van v. Lennep (pag 31): ,[fis is een veronderd
"Grieksch woord, dat ,kloek, wakker" schtjnt beteekend te hebbell. Zeker heeft
"de dochtel' van Jeftha geen Griekscben naam gedragen; en het is ook
"niet alleen om haren aard aan tß duiden, dat V. haar lfis noemt; maar
"veeleer als eene herinnering van dien van lfigenia, Agamemnons dochter,
"die insgelijl(s door haar vader werd geofferd." - Bij I:luchanan heet de
dochtel' ook reeds Ifis, haar moeder Storge,. Koningh, die de moeder
(waarover ook het Bijbel vel'haaJ niet spreekt) in 't geheel niet doet optreden, geeft den meer joodschen naa!ll Milja. Over de overeenkomst van
't Artemisfeest in Griekenland met 't jaarlijks beweenen door Israelietische
maagden van de dochtel" Jeftha's, bij d r. Pa u I u s Ca s seI, in Herzog's
ReakEnc!}/clopiidl:e tür Protestantsche Theolo!Jie und Kirche Ge dln. i. v. Jephta.
') "- en bij het dichten van zijn Jeptha had VondeI ongetwijfeld de
Iphigenia in Aulide van Euripides voo!' oogen," - dr. Ja n te W i n k e I,
Vondel als treurspeldichter, pag. 307.
3) 0 ver de ovel'eenkomst van lfis' toespraak op 't eind van t 4e bedr. met
die van l'olyxena in de lY[ethamorphosen van Ovidius (XIII, VS. 439. vlgg.)
bij Mac q u e t, pag. 49 en t e W i n k e I 302; over die van Filopaie's
klacht met de doodbus met die van Sophocles' Elektra, bij den eerste, pag.50.
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men hem niet slcchts tijclclijk als lcgeraanvoerder aanstelle, maar
hem ook na 't beeindigen van den krijg, in de waardigheid van
hoofd van den stam zal bevestigen. De voorwaarcle wordt aangenomen en na het afleggen van den eed zendt Jeftha, wien het
begrijpelijkerwijze te doen is om tijel tot organisatie van zijn leger
te winnen, boden uit naar de kinderen Ammons, om, op historischen grand, her goed recht van zijn stam op het bezette land
tegenover de aanspraken der Ammonieten te verdedigen. Blijken
eindelijk de laatsten onvatbaar voor overreding, dan trekt Jeftha,
over wien de geest des I/eeren vaardig wordt, ') tot aan 't land
der kinderen Ammons. ,,(30) Ende Jephtah beloofde den Heere eene
"gelofte, ende zeyde: Indien gy cle kinderen Ammons ganschelich
"in myne hant sult geven j (31) Soo zal het uytgaende) dat 2) uyt
"de deure mynes huyses my te gemoete sal uytgaen, als ick met
"vrede van de kinderen Ammons wederkome, dat sal des Heeren
"zijn, ende (ofte) 3) ik zal het offeren ten (brand)offer." 4)
') XI, 2\), "Doe quam de Geest des Heeren op Jephtah, dat hij Gilead
ende Manasse doortl'ock". - Vertaling Statenbiibel. - Over de beteekenis,
aan deze uitdrukking door commentatoren gehecht , zie beneden pag. 83.
') Over de vraag of er moest worden vertaald dat, wat, of hij, die,
en dL1S de gelofte worden opgevat als shande op dieren alleen of op
menschen alleen io reeds lang getwist. Uitvoerig er over bii Ni c 0 1 aus
S er ar i u s, Judices et Rutlt explanati, pag. ;318 en 3i\) (Questio Xl V,
Quod Jephtae Votum '2) die zelf vertaalt "quicunque primus fuerit egressus."
Zoo ook nieuweren als dr. Lud w i g Phi I i ps 0 n: Die Israelitische
Bibel, Leipzig 1848, 2e dl. 198 vlg. en Be r t he a ll, Kurzgefasstes Exegetiehes Handbuch zum Alten Testament, (je Lief. BLlCh der Richter, Leipzig
1883, pag. 18'1 - C ass e1. t. a p. vertaalt : "alles, wat" -- eu doet dit dan
alleen slaan op de huH, die J. gemaakt had eil hem toegedragen wordt.
Vondel's opvatting bl(jkt niet duideljik nit de wo orden van Jeftha tot den
Hofmeester (IlIe bedr., le Toon ) :
"Op t' oIrren wat, ter poorte nil van mijn Hof,
Mij eerst gemoette"
en waar hij later in 't zelfde tooneel den Hofmeester Jaat zeggen, dat
alleen dieren kunnen geofferd worden, is de opmcrkmg van Jeftlm, dat een
mensch ook een die!" is, alleen Le verklaren, watmeer men haar toepast
op den inhoud zUner gelorte en dan er nit leest dat J eftha hier zijn opvatting van de strekking dier gelofte geeft, n.1. dat niet alleen dieren maar
ook menschen "al wat onderdaan is van 't sterven" er onder hegrepen
waren. Vgl. Macquet's scherpe veroordeeling van deze uitdrukking (pag.
45) en heneden pag. 68.
3) Zii, die aannemen dat J. z\ine dachtel' niet doodde, vertalen hier
de Hebreeuwsche conjul1etie door of, in plaats van en, en zeggen dat 't
J's bedoeling was Of den Heere te w(iden bf te offeren , al naar datgeen
wat hem te gemoet ZOll komen daarvoor vatbaar was. Deze opvatting
werd 't eerst verdedigd door Da v i d K i me h i gen. He d a k, een Hebreeuwseh exegeet, die bloeide omstreeks 1'200 (1100-1232) en na hem door
vele anderen. Zie ook Cassel. t. a. p. en daartegen vOOJ'al Serarius, pag.
318 en 3'19 en Philippson t. a. p. die deze lezing bestriiden - alsmede
Bertheau, t. a. p. pag. 'i\)4: "Nach dieser Auffassltny yelobte Jephta: Kommt
mir ein ltlensch entgeiJen, so soll es des Herrn sein; hin.l7e!len wenn mir ein
Thier, welches geopfert werden kann, also een Stier, Widder, Let/nm oder
Zie.l7e, entgl!gen kommt, so will ich es dem Jahre als Bl'andopfel' darbringen." - Bestriiding dier opvatting pag. 194 en '195.
') De vertaling van ·t Hebl'eeuwsche woord "gllottlo" als afTer in 't al·
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Jeftha verslaat ele kineleren A1l11l10ns en brengt ze ten oneler.
(34) "Doe nu Jephtah tot Mizpa by SYll Imys quam, siet so gingh
"syne dochter uyt, hem te ge1l10ete, met trom1l1elen ende reyen;
"sy nu was a:leen eell eenigh (kint) hij en hadde uyt sich (anders)
"geenen sone ofte dochter.
35) "Ende het geschiedde, als hij ha er sagh, soo verscheurde hy
"syne klee deren , ende seyde: Ach myne dochter, gy hebt my
"gantschelick neder gebogen, ende gy zyt onder de gene die my
"beroeren: want ick hebbe mynen mont opgedaen tot den Heere,
"ende ick en sal niet konnen te rugge gaen.
36) "Ende hy seyde tot hem; Myn vader, hebt gy Uwen mont
"opgedaen tot den Heere, doet my gelyck als uyt Uwen mont
"gegaen is: na dien U de Heere volkomene wrake gegeven heeft
"van Uwe vyanden, van de kinderen Ammons.
37) "Voorts seyde sy tot haren vader; Laat elese sake aen my ge"schieden: Laet twee maanden van my af, dat ick henen ga, ende
"ga af tot de bergen, ende beweene mynen maeghdom, ick ende
"myne gesellinnen .. ,
38) "Ende hy seide, gaet henen; ende hy lietse twee maanden
"gaan; eloe gingh sy henen met hare gesellinnen ; ende beweende
"haren maeghdom op de bergen." ')
39) "Ende 't geschiedde ten eynde van twee maenden, dat sy
"tot haren vader wederquam, die aen haer 7Jolbrachte syne gelojte,
"die hy beloojt hadde 2) ende sy en heeft I) (haa) /[eenen man bekent.
"Voorts was het eene gewoonheyt in Israel;
40) ,,(Dat) de dochteren Israels van jaer tot jaer henen gingen,
om de dochter van lephtalt, den Gileaditer aan te spreken 3)._ vier
elaghen in het jaer." gemeen of brandoffer in 't llizonder staat niet vast Serarius heeft: holo-

caustmn: crematio perfecta el vera !" Opmerkeliik is 't intusschen dat
van een brengen als brandoffer niet anders sprake is, dan na het dooden.

Zoo ook bii VondeI , die haar eerst laat dooden door het zwaard, dan
het liik verbranden ; althans haar asch, in een .bus" verzameld, aan
Filopaye doet aanbieden. Ca p pell u s. De 1;oto Jephta (1683) verdedigt
de opvatting dat, als 't niet kon worden gebracht als brandoffer, 't als
"verband" zou worden beschouwd; en daar de verbande mensch moest
gedood worden, verklaart hij dat de dochter alleen door 't zwaard gedood
iso Tegen deze opvaUing Bel'theau, 191.
,) De opvatting van dit beschreien van den maagddom is van beteekenis
in verband met de uitdrukking: zij had geenen man bekend. Zoo althans
en niet: zii heeft, vertaalt o. a. dr. Philippson, die nu echter in de moeiJijkheid kamt. dat, waal' hij Jeftha's dochtel' als werkeJijk geofferd beschouwt, hii den bijbeJverhaler tot tweemalen 'tzelfde laat zeggen. 1mmers
als de dochter hare maagdeItikheid ging beweenen, volgt daaruit van zelf,
dat zij "geenen man bekend had." -- Vandaar de opvatting van de uitdrukking in vs. 39: Zij beweende haar jeugd. Anderen daarentegen,
die J.'s belofte tweeledig achten en aannemen dat hij zjin dochter slechts
den Heere wjjdde als ongehuwde maagd, steunen daarbji op de vertaling :
l'zU beweende haren maagddom" en verder op 't: "zii heeft geenen man
.bekend ," welk lWeft zij op 't toekomstige doen slaan; d. w. z.: "zij heeft
ook na dien tijd geen man bekend".
') 't 19 juist 't onbepaalde van deze uitdrukking, die den Commentatoren
aanjeiding gaf tot zooveel ge9chrijf. ,) Of: te beweenen.
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De zes verzen , die thans volgen, geven niet anders dan het verhaal van den strijd met Ephraim en hoe daar twee en veertig
duizend van dezen stam verslagen werden. "Jephtah - aldus luidt
't daarna ten slotte in ver3 7 - "Jephtah nu richtede Israel ses
jaren; ende Jeptah de Gileaditer stierf ende wert begraven in de
steden 1) Gileads." _
IV.
Wie de geschiedenis van J eftha leest in de overzetting van den
Staten-bijbel - d. w. z. de tijdgenooten van Vondei , moet - nog
meer dan bij eene lezing van het oorspronkelijke - getroffen worden door twee eigenaardigheden. Allereest, dat de verhaler dier
geschiedenis uiterst sober is in zijne mededeelingen en niet vrij van
clubbelzinnigheid in de uitdrukkingen; in de tweede plaats, dat als gevolg van het eerste - 't verhaal op zieh zelf lang niet duidelijk is en aanleiding geeft tot verschillende vragen. J eftha, dus
wordt ons verteld, "volbracht aan zijne dochter de gelofte, die hij
beloofd had", en daar we te voren vernomen hebben , dat hij beloofde, 't uitgaande, dat uit de deur van zijn huis zou gaan, den
Heere te wijden en ten brandoffer te brengen", zoo moeten we
aannemen, dat hij haar werkelijk gedood heeft. Doch wat beteekent
in dit geval de mededeeling, dat zij twee maanden naar de bergen
afdaalde om haren maagddom te beweenen (Mizpa was hoog gelegen); daarop nog eens: dat zij geenen man bekend heett, en dat
jaarlijks de dochteren Israels haar vier dagen gingen aanspreken?
Wijzen deze opmerkingen er niet veeleer op, dat wij de uitdrukking :
"hij deed haar volgens zijne gelofte" en daarmee de beteekenis dier
gelofte zelve anders moeten verklaren: en wel in dier voege, dat
de wijdll1g van Jeftha's dochter aan den Heere slechts hierin bestaan heeft, dat zij niet huwde en als eene soort van Vestaalsehe maagd, voorloopster (ler nonnen, in afzondering van de wereid
haar verder leven doorbracht? 2)
Inderdaad heett ·dit bijbelhoofdstuk arbeid verschaft aan eene
gansehe reeks van commentatoren 2) die, met allerlei argumenten,
gepleit hebben voor de meening, dat Of Jeftba zijn dochter werkelijk
gedood Of haar tot eeuwige jufferschap verwezen heeft. De kwestie
hier uit te maken ligt buiten mijn bedoeling of vermogen; 't is
genoeg te weten, dat Vondei , evenals Buchanan en de Koningh,
') In de steden. Dit meervoud beeft den Talmudisten (Thaänith, 4, 1,
en Berechith Rabba, 66:2) aanleiding gegeven tot de verklaring, dat J.
(als straf wegens 't volbrengen der gelofte) melaatsch is geworden, en
zUn leden afgevallen en op verschillende plaatsen begraven ztin. Hiertegen
vooral S a I i a n 11 s, Annalium ecclesiasticorum veteris Testamenti Epitome, pag. 34:1, 2e kolom. Hieronder pag 53 noot 2.
') Deze meening is indel'daad vroeger en later volgehouden. Onder haar
voorstanders ziin te rekenen K i m chi en ziine leerlingen; en van de
meuweren vooral C ass e I. Overzicht van de oudere litteratuur bii Se r ar i u s, rag. 321. quaestio XVI, "An suum, post victoriam votum exsolvel'it
Jephte?' - Over de nieuwere bii Be r t h ~ a u, die haar ook bestriidt.
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-- 5° het offer werkelijk doet plaats hebben ; en we kunnen ons met hen,
en de tekstuitleggers die hierin met hen medegaan, door eene ietwat
andere vertaling van den tekst I ) , licht heenzetten over de bezwaren ,
hierboven tegen deze opvatting ingebracht. Van veel meer belang
is 't dan ook voor ons, in dezen geest het geheeIe verhaal nog
eens na te gaan. Het dooden van een mensch, van zijn kind,
van zijn eenig kind, is voorwaar geen geringe zaak en de schrijver van het bijbelverhaal doet Jeftha dan ook heftig ontroeren bij
het zien van zijn dochter. Deze, door haren yader verwittigd van
zijne belofte, verklaart zich aanstonds bereid zich op te offeren ter
wille van de zaak des volks. Heeft de Heere hem na het doen
dier -belofte de overwinning geschonken, zij wil niet de oorzaak
zijn, dat door 't niet nakomen der belofte de gunst des Heeren,
die zich na achttien jaren onderdrukking door A1l1mon weder aan
Gilead betoond heeft, opnieuw van Israel zal wijken. De edelmoedigheid van deze jonkvrouw treft ieder lezer j doch wat, zoo vragen
wij ons af, moeten wij denken van haar vader, die haar werkelijk
offerde ? 't Is waar, dat te voorschijn treden van zijne dochter
moest, na zijne belofte, door he1l1 wel als eene beschikking des
Hemels worden beschouwd: 't onbepaalde zijner wo orden scheen aan
te duiden, dat hij - begeerig Gode iets belangrijks aan te bieden 't den Heere zelf wilde overlaten zich uit te kiezen, wat Hem 't aangenaa1l1st was. 2) Doch ('t vorig kapittel des Bijbels leert 't ons)
I) Zie de aanteekeningen hierboven. Van belang, omdat VondeI er
Jeftha over heeft laten spreken, is de beteekenis, welke door enkele schrtjvers en naar Joodsche opvatting volkomen juist, wordt gehecht aan dit
sterven van de dochtel' v60r zij heeft kunnen huwen. Zoo w(jst C ass e I
er op, dat, naar de oude begrippen , 't maagdbl(jven was als de dood.
Wat niet voortgeplant wordt, sterft nit, gaat te niet. Ook Oedipus (in
Koning Oedip~s, vs. 1504) beklaagt zijn dochters dat zij kinderloos zullen
sterven (vertahng van VondeI) :
ndus geschuwd
Van ~lk, zult gij, mijn dochters! ongehuwd
En kmderloos vergaan en henesterven,"
en de duitsche ver taler van de Jeftha, Fe r d i n a n d G r i m m m
(Munster 1SG9j schrijft in zijn voorrede, waarin hij evenals Ca s seI de
meening verdedigt, dat zij niet gedood is: "Um so mehr, als der Kin.dersegen für den grössten Ruhm der israelitischen Mutter galt. dagegen
"die Kinderlosigkeit, also auch die Jungfräulichkeit , als eine Schande und
.Schmach, oft so gar als Strafe Gottes angesehen wurde. Dieses Opfer
"der Tochter Jephta's wurde noch dadurch vergrössert, dass sie die ein.zige Erbtochter des Hauses war, ihre Jungfräulichkeit mithin das aussterben desselben zur Folge hatte." - Me dunkt, deze opmerking blijft
haar beteekenis behouden, ook wanneer de dochter werkelijk geofferd is;
en het verwijt van dr. Jonckbloet (IV, 283) dat J. het vooral betreurt dat
z(jn geslacht met hem uitsterven zal, is, naar 't mij voorkomt, dan ook
sterk overdreven. Trouwens, dat in 't Hijbelverhaal zelf tot tweemaal toe
gewezen wordt op haar sterven in maagdel(jken staat en op 't feit, dat
zij z'n eenig kind was, bew(jst wel dat aan deze omstandigheden bizonder
gewicht werd gehecht.
') nJeftha wilde toen hij deze gelofte deed, in zekeren zin aan God
zelf overlaten, zich te nemen, wat Hem welgevallig was. Hem zelf scheen
alle$ te gering om 't als helofte aan te bieden, Wallneel' hij het geluk
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de onge1ukken der Gileaditen waren te wijten aan Imn' afval van
den waren God en hun dienst van de goden der omliggende volken ;
en eelst nadat zij zich bekeerd hadden, schonk Jahve hun den
zege. Welnu, 't bijbelverhaal doet 't nadrukkelijk uitkomen, die terugkeer tot J ahve sloot van zelf 't brengen van menschenoffers, als
bijv. bij den Molochdienst gebruikelijk waren, als afkeurenswaardig
uit. Hadden we dus geen recht te verwachten , dat de schrijver
van het bijbelverhaal een oordee1 velde over Jeftha's daad; althans
mededeeling schonk van eenige straf, hem door den H eer opgelegd ?
En zoo daaromtrent gehe el het zwijgen bewaard wordt, moeten wij
voor ons ons dan geen rekenschap trachten te geven van de vraag,
in welk licht zijne daad beoordeeld dient te worden?

V.
't Zal ons, na het voorafgaande, niet verwonderen, dat ook de
beoordeeling van Jeftha's volbrenging zijner belofte, eene belangrijke plaats inneemt in de COlnmentaren van die uitleggers, die dit
volbrengen synoniem met opofferen, dooden, achten. Dus ook in
die van Serarius en die van Salianus 1) de twee paters Jezuieten,
wier werken Vonde1, blijkens zij n berecht, in 't bizonder geraadpleegd heeft. 2)
't Alleruitvoerigst is de eerstgenoemde. Niet minder dan 52 lange
folio-bladzijden wijdt hij aan de behandeling van allerlei vragen betreffende de geschiedenis van J eftha en zijn offerande, en geett ·
daarbij een vrij volledig overzicht van de verschilIende meeningen,
door Joodsche en Christelijke autoriteiten uitgesproken. Dat Jeftha's
dochter werkelijk geofferd is, houdt hij O. m. staande door eene
weerlegging van sommiger bewering, a130f de Hoogepriester Phineas
Jeftha dispensatie zou hebben verleend van 't brengen der offerande.
Die Phineas, verzekert hij, was ten tijde van Jeftha reeds lang
overleden.
hebben zou, Ammon te overwinnen" - hij C a sseI t. a. p. Dat dit algemeene, 't onbepaalde zijner belofte hem schuldig maakte en ' t uitkomen
zijner dochtel' als straf hiervool' moet worden beschouwd - in Midl'asch
Tanchutna, op de afdeeling BegoBkousai (Leviticus, 26 en 27). [Zie de
uitgave van dr. Romm, Wilna 1885.]
1) Titels hunner geschriften hierhoven.
') .SE.'dert de geschiedenis van Jeftha ernstiger bij mij nagespoord, hoorde
ik hoe Serarius, Arias, Saliaan en andere treffeliike vernuften gevoelden,
dat Jeftha's krijgstocht tegen de weerspannige EphraYmmers nog uitgevoerd
wlerd, eer de gemelde twee maanden uitstels waren verstreken .etc." -Bet'echt, - Dit hooren mag, dunkt mij, zeker niet aldus opgevat worden,
dat V. slechts die bizonderheid als terloops vernomen had. 't Blijft trouwens de vraag, of dit hOO1'en wel zoo letterlijk mag worden oPljevat, dat
hij die werken in 't geheel niet gezien had. 't WaarschijnItikst IS wel, dat
een der geleerde Paters Jezuieten met wie hii verkeerde, door hem over
de geschiedenis van Jeftha geraadpleegd z(inde, hem. in 't kort de meeningen der hovengenoemde geleerden over die verschillende punten mededeelde of wel hun werken met hem samen las. In ieder geval blijkt
uit 't vervolg mijner opmerkingen, dat Vonde! met de voornaamste punten in hunne beschouwingen moet bekend zijn geweest.
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Intusschen, als J eftha zijne dochter werkelijk geofferd heeft, dan
ontstaat de vraag: heeft hij hierdoor nu gezondigd? En hierover
zijn de meeningen zeer uiteenloopend; ook omtrent de kwestie of
J. alleen zondigde door het uitspreken der gelofte, dan alleen door
de uitvoering er vall; of wel door heide of door geen van beide. I)
Werkelijk zijn er die verklaren: "de zonde ligt alleen in de belofte;
maar niet in de uitvoering"; en anderen, die, omgekeerd, volhouden: "de zonde ligt alleen in de uitvoering, niet in de belofte."
Deze beide meeningen, zegt Serarius; zijn intusschen minder aannemelijk. 2) Als er zonde !igt in de belofte, dan ligt zij ook in
de uitvoering, want J eftha had in de twee maanden, die er tusschen
verliepen, ruimschoots gelegenheid gehad die te verbeteren , te
overleggen, den Hoogepriester of anderen en vooral de goddelijke
wet zoowel als 't voorschrift der natuur, die eene dergelijke daad
verafschuwt, te raadplegen. En, indien, omgekeerd, de belofte
goed, onberispelijk ware geweest, dan zou in de uitvoering er van
evenmin kwaad hebben gestoken: door te houden wat men houden
moet, zondigt men niet.
Veel aannemelijker, aldus redeneert Serarius dan verder , is intusschen de meening, dat Jeftha zondigde en door 'I uz"tspreken der
gelolte en door haar vervulling. 8) Hoe men die gelofte toch ook
opvatte, n.1. als slaande op dieren alleen, op dieren Of menschen,
dan wel op menschen alleen, zij is in ieder geval door haar algemeenheid in strijd met goddelijke en natuurlijke wetten. Niet alle
dieren toch mochten, volgens de MozaIsche wet, geofferd worden
en menschen zeer zeker in 't geheel niet. Wie aldus een dergelijk
offer wil, maar zelfs er een belooft en werkelijk brengt, maakt zich
aan een ernstig misdrijf schuldig. Want afgescheiden van de oorzaak
begaat hij een doodslag en wertt 01' God de sme! van wreedheid en
onmenschelijkheid door te verklaren en in zijn daden te doen uitkomen, dal eene dusdanige behandeling llem behaagt. Derhalve
mag men aalmemen, dat de gelofte van J eftha eene zeer zware
schuld op hem laadt, en niet kan worden verontschuldigd. Doch
wie dit wiI aannemen, mag veler!ei omstandigheden niet uit
het oog verliezen; dat J. bij de zwakte van het geloof onder de
Joden (van zijn tijd) gedwaald en gemeend kan hebben , dat zulk
een offer Gode we1gevallig was, vooral wanneer hij daarbij dacht
aan Abrahams offerande en gelooven kan dat God ook deze offerande
wel zou beletten, indien zij hem ongevallig was; dat 't hem in
ieder ge val tot grooten lof strekt dat hij - hoe pijnlijk 't hem ook
was, - liever zijn gelofte wilde volbrengen, dan aan zijn eigen
smart toe te geven; dat, gelijk de Heilige Augustinus zegt, hij
') Serarius, pag. 323 - Quaestio XVII. An voto isto suo peccarit Jephte?
') Pag. 324. - "Mediae sententie duae, quarum une Jephten peccasse ait
vovendo, non autem votum reddendo; altera non vOl'endo, sed votum exsolvendo minus videntuj· prC'babiles .
• ) Tertia opinio quae voventem, votum quae persolventem pecc(l~se Jephten
pit, valde IJrobabilis est - pag. 324, III.
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meenen kon, dat zijne dochter in den Hemel eene goede ontvangst
bereid zou worden wijl zij zich vrijwillig beschikbaar stelde tot
't voltrekken van 't Godsbevel; dat hij in 't nakomen der
belofte eene daad van vaderlandsliefde zag, wijl die belofte zelve
hem de voorwaarde der overwinning scheen en hij vreezen moest,
door haar niet na te komen, Gods toom over zich en zijn volk te
brengen. Hijzelf was zich bewust bij het afleggen der gelofte rein
en zuiver van gemoed te zjjn geweest, en hij was zelf voor zich
de beste getuige dat hij goed gedacht heeft en goed heeft willen
hand elen. En ten slotte mag men niet vergeten, dat uit niets
blijkt dat J. door iemand van Ilet volbrengen zijner daad is a{;t;ehouden oJ er om berispt. De bewering der Talmoedisten toch, dat
de Hoogepriester Phineas uit trots weigerde hem raad te geven,
[wijl hij meende dat hij tot hem, den Priester diende te komen, en
J eftha op zijn beurt ui t trots weigerde tot Phineas te gaan] I) die bewering wordt door hen zelve weerlegd.
Een gelijk oordeel treffen wij aan bij Salianus 2). Ook deze
meent, dat J eftha, als hij uit eigen beweging die belofte uitgesproken
hadde en nagekomen ware, schuldz>: ZOll zijn geweest aan l{roote
onbezonnenheid in Ilet beloven, en aan de l{rootste wreedheid in het
vervullen. Doch hij overweegt tevens, dat de H. Schrift zich zeer
twijfelachtig uitlaat; hem nergens berispt, nergens prijst, daarenboven
Paulus hem in een adern met de heilige mannen David, Samuel en
de Apostelen noemt; zoodat dan ook de H. 1;Iieronymus zegt:
Jeftha heeft zijne maagdelijke dochter geofferd en wordt derhalve
door den apostel Paulus in de rij der Heiligen geplaatst". Dit nu
kan niet anders steunen dan op de opvatting dat J. en bij 't doen
der gelofte en bij de vervulling handeide onder de inblazing van
den H. Geest, wat ook volgt uit eene juiste lezing van Richt. XI,
29 en 3° 3 ).
Aldus: zoo besluit ook Serarius - de meest aannemelijke oplossing. 4) J. handeIde onder eerze inl{ez'inl{ Gods en dan is hij geheel
1) In Thaänith 491 en Berechith Rabba 66,2.

t. a. p.

Zie dr. Philippson, Bibel,

') ,In Hebreo habetur, in civitatibu~ Galaäd. Quam occasionem Rabbini arripuerunt suo more delirandi (!), dicendique pluribus eum sepultum
locis, quod partes eins computrescerent, et ut quaeque corrumpebatur,
et dissolvebatur a corpore, ita modo in hoc, modo in illo sepeliretur oppido, Deo illius superbiam castigante, quod Phineam Sacerdotem super voto
suo consulere noluiset. Quae ineptiae quant probabiles sint, vel ex es colliges, quod Phinees an te ducentes annos e vivis abierat" - (Cursiveering
van mti) - Salianus t. a. p. 342, 2e kol.
3) ,(~9) Doe quam de Geest des Heeren op Jephtah, dat hti Gilead ende
Manasse doortrock, want h\j trock door tot Mizpe in Gilead ,ende van
Mizpe in Gilead trok hti door tot de kindeI'en Ammons, (30) Ende Jephtah
beloofde den Heere eene gelofte" enz - waarbU Salianus (340, 2e kol.)
aanleekent, dal dit "toen kwam de Geest des Heeren" moet worden opgevat als slaande op 't doen der gelofte, daar die namen der plaatsen
maar tusschenvoegsel zUn en terloops worden opgesomd.
4) Quarta videfttr maxima probabilis opinio, nihil aut vovendo, aut votum
exsolvendo cf, Jephte peccatum, pag. 826.
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onschnldig niet alleen, maar verdient hij vee1eer groote lof om zijn
gehoorzaamheid aan 't goddelijk beye!. Van overtreding van 't goddelijk gebod: gij zult niet dooden, is nu geen sprake meer immers God zelf is de Heer van leven en dood. En nn moge men
vragen, waarom God niet, evenals bij Abraham, toen eenmaal
Jeftha's bereidvaardigheid was gebleken, het volbrengen van de
offerande verbood, dan is 't antwoord tweeledig: in de eerste plaats,
opdat, gelijk de H. Chrysostemus zegt, niet allen, die even vermetel belöven, op't zelfde zouden hopen en God verzoeken - maar nn
door 't geval van J eftha, zonden leeren voorzichtiger te zijn. J) En
ten tweede was 't goed, zegt Serarius, dat God eenig voorbee1d
stelde, waarin niet alleen de godsdienstige bereidvaardigheid tot een
moeilijk aanbod, maar ook de nitvoering zelf opgemerkt wierd,
opdat 't een bee1d zou zijn van dien luisterrijken dood, dien de
Heere Christus om onzentwil, niet slechts bereid was te ondergaan,
maar werke1ijk ondergaan heeft. 2)

VI.
Toen VondeI zich zette aan het dichten' van zijn Jeftha had hij't is bekend en bovendien reeds door mij herinnerd - kennis gemaakt met de commentaren dezer twee katholieke godgeleerden.
Het hiervoren gegeven overzicht hunner meeningen, heldert dan ook
zoowel de herkomst als de bedoeling van vele punten op, die in
zijn treurspel minder duidelijk zijn. De vergelijking van de ter
dood brenging van lfis met die van J ezus, door Serarius, verklaart
de vrij duistere regels in de opdracht aan Mevr. Anna van Hoorn. S)
Deopmerking des Hofpriesters aan 't slot, waarom de Heme1 den
slag des doods niet belette 4), blijkt thans ingegeven door die van
den H. Chrysostemus en de Heiligverklaring van Jeftha, die zoozeer
de critiek van dr. J onckbloet opwekte '), eenvoudig het uitvloeise1
eener algemeen gangbare Christelijke overtuiging, die Jeftha's daad
als een sterk blijk van zijn gehoorzaamheid aan den goddelijken wil
beschouwde en prees.
Intusschen, die overtuiging was het gevolg van de andere, dat
J eftha, handelend on der de in blazing van den heiligen geest, geheel
on schuldig moest worden geacht j en deze opvatting is duide1ijk
1) Salianus, 341, 1e kol. ') id. 342, 1e kol.
3)
"Het heiligdom des Btibels is behangen
Met beelden, die Messias, hooggewtjd,
Uitbeelden, en gemoeten met verlangen,
Eer hij verschijnt ten offer op ziin tM enz."
Zie ook van Lennep, pag. 7.
.) "Oe Hemel kon dien slag des doods beletten ," (1960) enz. - Zie
boven pag. 45.
•)
Voor ieder op den hoogen zegewagen
Der Heiligen, in 't midden der Hebreen,
Ten tOOI1 gevoert, geviert en aangebeen (1972-74)
waarbti dr. J. (pag. 282) opmerkt: "waar men der Voorzienigheid zoo'n
zonderlinge rol laat speIen, kan wel geen sprake ziin van eene waarachtige
tragedie."
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geenszins die van Von deI. Zij kon het ook niet wezen, niet slechts
omdat het hemwaarschijnlijk moeilijk zou gevallen zijn, haar door
den toeschouwer te doen aannemen; maar vooral omdat J eftha als
schuldeloos mensch, volgens Vondels beschouwing van het tragische,
nooit de held van zijn treurspel kon zijn geweest '). Zonder die opvatting gehe el los te laten - hij !aat haar door Jeftha voor zijn
rekening nemen 2), - stelt hij , voor zieh, zich op het standpunt dat
Jeftha zondigde: door het uitspreken eener zoo algemeene belofte
in de eerste plaats, maar ook en niet het minst door het nakomen
ervan. De bewijsvoering van Serarius, dat het een niet af te scheiden
is van het andere, is, dunkt me, dienaangaande afdoende en het
verwondert mij dat vroegere beoordeelaars van de J eftha zich steeds
hebben kunnen bepalen tot het aannemen der enkele schuld door
het doen der gelofte 3). Zij is de aanleiding tot het treurspel,
haar ten uitvoerbrenging ·de stof ervan.
Die gelofte uit te spreken, zoo in hel algemeen, was eene onvoorzichtige, was eene zondige daad. De verzoeking van God,
welke er in lag, moest gestraft worden, en die straf was het te
voorschijn treden der dochter. 4) Doch zoo J., door te gelooven
dat eene dergelijke gelofte God welgevallig zou zijn, - gelijk
Serarius opmerkt een smet van wreedheid op Rem wierp; hij
verergerde dit wanneer hij haar ook als eene Gode welgevallige daad
,) "J eftha, verschiint hier nochte heel vroom, nochte onvroom, maar
tusschen beiden ; . . . eene hoedanigheid eigentlijk in een personagie van
een volkomen treurspel vereischt." - Berecht. t. a. p. Onder ditpersonagii!
natuurlük te verstaan: hoofdpersonagie.

,)

• Mijn hart werd sterk van '8 Hemels geest ,qedreven,
Toen ik, getroost te sterven of te leven,
üodsvolk en God ten dienste, henevoer,
Den oppersten eene offerande zwoer
Te heiligen." - Jeftha tot den hofpriester, lUe bedr. 2e Toon.
(1155). Zie ook beneden , p. 65.

3) "In Jeftha is het de overmoed van den zegevierenden veldheer, die
door eene noodlottige gelofte getracht heeft God te bezweren, maar daarvoor zwaar gestraft wordt door God, die het zoo beschikt, dat hti het
liefste moet offeren wat hti bezit" - dr. J an te W in k eI, pag. 199 lk zou in dezen zin, ter verklaring van Jeftha's schuld, vOOl'al niet te veel
nadruk willen legger. op 't woord bezweren. 't Doen eener belofte is
toch, - na ar Joodsche opvatting - geen zonde.
') Hierboven, noot 1 Dr. Jonckbloet (281): "Dit "reuckeloos beloven"
had hem het leed berokkend" - waarbij de nadruk op reuckeloos moet
vallen. Hoor ook J. zelf tot lfis (lle bedr. 3e Toon.) vs. 646.

" Wat straf verblindt,
Vervoert me in dit beloven, zonder palen
Een woord, te zwaar om door den hals te haIen!"
waarbij hti wel is waar 't doen der belofte eene straf noemt, doch in verband
met 't vorige, duideliik alleen omdat zijn dochter hem is tegemoet getreden, wiil hti .nooit dacht Gode een ol1'er op te dragen van menschenbloed." Die belofte alleen, zonder deze uitkomst, ware geen straf geweest.

-5 6 wilde ten uitvoer brengen 1). De dichter, die J eftha tot held kiest niet
alleen, ma'tr hem, om de sympathie des toeschouwers voor hem
gaande te maken, op gezag der kerkvaders voorstelt als een hersteller van elen voorvaelerlijken godselienst der J oden, 2) geraakt
hier in eene groote moeilijkheid. Laat hij J. rustig zijn gang ga an ,
de toeschouwer za! moeten besluiten, dat Jeftha's offerande, ook
volgens den dichter, een Gode welbehaaglijke daad was en deze
inderdaad meent dat zulk eene wreedheiel, als 't offeren van zijn
kind, in overeenstemming ware met den wil van Jahve, met den
godsdienst der kinde ren Israels. Dit nu is voor geen bijbe1vast
publiek der 16e en I7e eeuw vol te houden. Maar vandaar dan
ook dat en de Koningh en Vonde1 3) verplicht waren tegenover
Jeftha een priester te stellen, die uit naam van -cfen waren godsdienst protest aanteekende tegen J's opva tting en de Voorzienigheid
rein wiesch van alle medeplichtigheid aan zijn daad. Het tooneel
tusschen J. en den Priester, is dus geenzins een aanvulling; hun twistgesprek geen reeks van vitterijen. c' De ethische beteekenis der stoj
maakte 't tot een ottmisbaar, een n 0 0 d z a k e I ij k deel van hare
bewerkinK! 4)
Doch al was, dOLlr dit doen optreden van een priester, eene
groote moeilijkheid, welke de stof met zich bracht, uit den weg
geruimd, eene andere was er slechts te grooter door geworden.
Dat een vader zijn eigen kind doodt, blijft onbetwistbaar eene
I) Vgl. Wetgeleerde tot Jeftha

(III), 2):
.Nu strekt 11W dwaas beloven
Ten laster van Gods naam en eer daarbovim.
Indien gij die helofte uitwerken zult,
Uw ziel vervalt dan allerdiepst in schuld."
En Hofpr{ester tot Wetgeleel'de (IH, 3):
• Bestemmen wii 't, - de Godsdienst krijgt gewis
Een schandvlek die niet af te wasschen is."
,) lfis, (1I, 3 vs. 659, vlg.) verklaart :
.En heht doOl' zooveel slagen
Den onderdaan, als onder 't hart gedragen,
Gods wet beschut, dat Masfa, Levi's stad,
Nooit vromer noch oprechter rechter had.
Het slamhuis volgt geen Heidensche gehoden ,
Dient Astal'oth, noch Baäl, noch de Goden
Van Syrie en oud Sidon, noch voedt smook
VOol' Amnons Goön en Moabs Helsch gespook."
') 't Geval met Buchanan is eenigszins anders; Zie heneden , pag. 58 en 59.
4) Zoo schrijft ook Ferdinand Grimmelt in zijne reeds aangehaalde VOol'rede hij ziin vertaling van de Jeftha, na eerst de meening verdedigd te
hebben dat Jeftha's dochter niet zou gedood zijn:
.Will man dagegen Jeftha's Opfer als hlosses Product rein menschlicher
,und irrthumsfähiger Willkürr auffassen, so kann dieses doch wohl am
"wenigsten einem Dichter verühelt werden, um so weniger, als VondeI
"es verstanden hat, den ganzen Vorhang so darzustellen, dass auf das
"Gesetz Gottes und den religiösen Cultus des alten Testamentes kmne ,Makel
Jallen kann, da er dem Richter in einem irrigen, und zwar trotz der
"Belehrung der betreffenden Auctoritäten hartnäckig irrenden Gewissen
"handeln; ihm aher schliessJich zU!' Erkenntniss seines lrrthums und zur
.Reue übel' seinen Kindersmord gelangen lässt" (lk cursiveer.)
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daad, die hem juist niet de sympathie des toeschouwers doet winnen en toch, die sympathie is onontbeerlijk voor den tragischen
held, wijl zonder deze noch van medelijden noch van vrees sprake
kan zijn. Wil een dichter die daad aannemelijk maken en den
toeschouwer niet al te zeer partij doen kiezen tegen den vader,
dan moet hij het doen begrijpen dat deze haar verricht met diepe
droefheid in het hart, maar in het volle besef, dat hij niet anders
kan, dat een hoogere plicht hem gebiedt het offer te brengen.
Dat Jeftha lijdt onder 't vasthouden aan zijn gelofte, blijkt uit
Vondels stuk z60 duidelijk, dat ik 't niet nader behoef aan te
toonen; ware zijn plicht er mee volbracht, hij zou veeleer zichzelf
dooden, dan zijn eenige, zijn teerbeminde dochter I). Van wreedheid, van hardvochtigheid is bij hem dan ook geen sprake, en hij
moet, om dit offer te volbrengen, wel degelijk overtuigd zijn, dat
hij er niet voor terug mag deinzen. Inderdaad, zegt Serarius dan
ook, kon hij bij de zwakte van 't geloof in zijne dagen gemeend
hebben , dat zulk een offer Gode welgevallig was; zieh beroepen
op Abrahams offerande en wanen, dat God, indien hij den dood
van lfis niet wilde, hem wel zou beletten haar te offeren j terwijl
hij in geval God dit niet deed - in zijne meening, dat de
behaalde overwinning 't gevolg was der gelofte, 't een plicht der
vaderlandsliefde moest rekenen '), zijn woord niet te breken. Ook
was zijne bedoeling van den beginne af zoo zuiver mogelijk. Doch
niet alleen dat de eerste verzachtende omstandigheid niet gelden
kan, waar de dichter J. doet optreden als een hersteller van den
waren eeredienst; de verontschuldiging van Serarius steunt in hoofdzaak op de veronderstelling, dat Jeftha niemand heeft kunnen raadplegen, althans door geen priester berispt of gewaarschuwd is! En
de dichters, zagen wij, die J. als treurspelheld wilden doen optreden,
waren wel genoopt zulk een priester tegenover hem te stellen, hem
') "Mocht ik dees schuld zelf boeten en betalen,
Met dezen hals, wat waar het mij een vreugd !" - 3e Bedr. 2. vs. 1116-17.
') Hofmeester: Uw vijand legt verslagen ; gti staat boven.
Jeftha: Om jammerlijk te vallen in mijn bloed.
De zege viel mij toe, op dezen 'Doet; - 3e bedr. 1. vs. 920.
Opmerking verdient 't ongetwtifeld, dat 't motief der vaderlandsliefde
voor Jeftha zooveel zwaarder weegt dan bijv. voor Agamemnon. Bij Jeftha
komt 't· offer na de overwinning, en wordt er door hem (ten onrechte,
dit doet er minder toe) als de voorwaarde van beschouwt. Volhrengt hii
zijn gelofte niet, dan staat 't te vreezen dat Jahve zieh weer van Gilead
zal afwenden en 't volk opnieuw aan de onderdrukking van Ammon priis
geven 't Doel der Grieken met den Trojaansehen oorlog is slechts de
geschonden eer van Menelaus te wreken, den helden gelegenheid te geven
zieh met roem te overdekken. Kunnen zii, door de windstilte, Troje niet
hereiken, dan zal dit alleen ten gevolge hehben dat de Grieken ten spot
worden der Barharen, en Agamemnon ziin veldheerschap verliest. Doch
Euripides, die de offerande van lfigenie schilderde , had niet alleen Agamemnon niet tot held, doch schreef bovendien voor Grieken, wien het
lot. de I'oem en de eer hunner voorvadel'en en gl'oote mannen meer ter
harte moest gaan, dan den 17de-eeuwschen toehoorders - hoe bijbelvast
ze (Jok waren- de vraag of de Gileaditers al dan niet onder Ammon
zouden staan.
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onder het oog te doen brengen: dat hij hand eide in strijd met
Gods wet; dat 't nooit de bedoeling der Voorzienigheid kon geweest
zijn, hem zijne dochter werkelijk te doen offeren. Ja, wat meer is,
die priesters, eenmaal tegenover J eftha optredend als handhavers
der Mozaische wet, zouden (voor een bijbelvast publiek) wel bijna
moeten wijzen op de mogelijkheid, door die Wet ge1aten, om een
offer dat niet mocht worden gebracht, te Zossen. I) Wist J. dil,
was 't hem nadrukkelijk herinnerd, dan was hem inderdaad 't middei aan de hand ge da an , om, zander in 't minst ontrouw te worden
aan zijn gelofte, in overeenstemming met Gods eigen voorschrift,
zijn kind in 't leven te behouden. Bleef hij daar tegenover nag
willens haar te dooden, dan zeer zeker moest hij in 't oog des
toeschouwers zich wel schuldig maken aan eene koppigheid, die in
den liefhebbenden va der wel onbegrijpelijk was, maar niettemin
toch elke sympathie met zijn leed onmogelijk maakte. 't "Tu l'as
voulu, George Daudin ," werd geheel op hem toepasselijk.
Hoe hebben de dichters, vooral Vondei , zich uit die moeie1ijkheid gered?
VII.
Willen wij de vraag, hierboven geste1d, beantwoorden, dan moeten
we beginnen met ons los te maken van de door Macquet gegeven
verzekering, dat het toonee1 tusschen den Priester en Jeftha bij
Buchanan en 't soortgelijke bij Vondei schier dezelfde zijn; of
althans dit sc/zier zeer ruim nemen. In de werkelijkheid is er bij veel onmiskenbare overeenkomst, die bewijst dat Vondei Buchan an met ijver geraadpleegd heeft - ook menig belangrijk verschilpunt, twelk juist door de overeenkomst op andere plaatsen stof
tot nadenken geeft. Als een dichter een tooneel ten deele navolgt,
dan hebben wij 't recht de afwijkingen te beschouwen als opzettelijk
gemaakt , met een bepaalde bedoeling.
Buchanan (ik deed 't reeds boven opmerken) behandelt de gehee1e
J eftha-geschiedenis met weglating van den tocht tegen Ephra'im en
wijst ook nadrukkelijk op den vroegeren afval van Israel. Herhaaldelijk heeft het zich uit trots tegen den Heere verzet; en nu Hij
eindelijk, door hun berouw getroffen, de Israelieten wil redden uit
handen der kinderen Ammons, kiest Hij een middel, waardoor de
Gideanieten behoed zullen blijven voor nieuwe ze1fverheffing. Niet
uit de eigen stamhoQfden wijst Hij hun een aanvoerder aan; het
,) Zoo wUst Tat'yum aan, dat J eftha den Priester over de vervulling
der gelofte had moeten raadplegen, die hem dan zou geleerd hebben ,
dat hU slechts losgeld aan het heiligdom behoefde te betalen. - Bij Dr.
J. Ha m bur ger, "Real-Encyclopädie für Bibel und Talmuth", Breslau
1870, i. v. Jeftha. - Over het losgeld 'twelk moest betaald worden, wanneer men bii eene gelofte een mensch aan Godgewijd had, zie Leviticus,
XXViI, 2-8. - Bij de Koningb zegt de Levyt (lUe Handelinge IX, Uytcomste):
,,0 pfins! 0 Prins versint!
Men leest in 't Priester-boeck: Capittel twintich seven,
Ghy cond een Lyf-rantsoen, of schatling daarvoor geven", enz.
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optreden van den vroegeren verstooteling Jeftha moet hun tot duidelijk bewijs strekken, dat 't Gods hand is, die hun de overwinning geeft.
Maar opdat Jeftha op zijn beurt zieh weer niet te zeer verhoovaardige op zijn zegepraal door de tusschenkomst des Heeren, wordt
hem bij zijnen terugkeer een zwaar verdriet in zijne woning bereid.
Zijn dochter zal sterven en boeten voor een te vroege vreugde. I)
Aldus treedt - gelljk in het Grieksche treurspel van Aeschylus 2)_
ook in deze tragedie de Godheid op met eene stern, te duidelijker
waarneembaar, daar de zoo even vermelde denkbeelden worden
uitgesproken door een Engel (Angelus) die als Voorredenaar fungeert: "Wee den mensch die zieh verhoovaardigt!" - klinkt het
ons waarschuwend in de ooren! - De tragische historie van Niobe 3)
schijnt in die van J eftha herhaald te worden. Ik zeg "schijnt"
omdat inderdaad noch de taal van het koor der Israe!ietische maagden op het vernemen der overwinning, noch die van J eftha zelve
blijk geeft van werke!ijk bestaande overmoed. Integendeel, terwijl
't eerste de grootheid prijst van Israels God, schrijft Jeftha de overwinning alleen toe aan Gods genade , waarvoor Zijn volk Hem,
volgens de gewoonten van den voorvaderlijken godsddienst, dankoffers
verschuldigd iso Daarom ook herhaalt hij zijn altaargelofte en
smeekt hij den Heere die genadig aan te nemen, al is elke offerande
gering in vergelijking bij Zijn weldaden. En daarop treedt, op
aansporing van het koor, zijn dochter hem te gemoet.
De vraag rijst hier bij ons: wat nu? Is dat te gemoet treden
inderdaad eene beschikking des Hemels? Maar dan immers niet als
straf, dan toeh meer als waarschuwing om zieh niet te verhoovaardigen, door hem (J eftha) nu opnieuw te doen ervaren hoe vaak in deze
we~eld 't ongeluk 't hoogst geluk op den voet volgt? Ware 't anders, we zouden moeten twijfelen aan de Hemelsche rechtvaardigheid, wier verheerlijking juist het doel des treurspel iso Of wel,
we konden, in J eftha's plaats, aldus redeneeren , dat hij eerst zijn
offerande gering noemde, maar thans dit vergen van 't dierbaarste
eene beproeving is van zijne gehoorzaamheid, en 't eens be!oofde ook
moet gehouden worden; terwijl daarentegen de Heme! kon verkondigen, dat Hij hem sleehts wilde waarschuwen, doch het brengen
van dit offer niet vergt.
't Zou, onder deze omstandigheden, in het systeem van Buchanan
gepast hebben , als bode Gods denzelfden Engel, die de voorrede
I) Angelus, prologus, vs. 66, 67.

Maguoq', solvet foenore, ac iugulo luet
Felicitatis miserae praecox gaudium
(By Ale x a n der Gib b: The J eptha aud Baptist translated :
"She, wretched, with her life will expiate
Too early joy of longed-for happiness").
') "Elle devient (l'idee de la divinite terrible) tout abstrait qu'elle est,
une sorte de personage vivant et agissant, le heros de son drame, et
comme son drame lui-meme", Pa tin, Les tragigues grecs, I, Aeschyle,
pag. 33. Ook bii te W i n k e I, VondeI als Treurspeldichter, hoofdst. I, Het

lcal'aktel' van het tragische.

s) Zirn m e r m a TI n, Deher das Tragische und die Tragödie, pag. 7 en 8.
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uitsprak, opnieuw te doen optreden, om tegen de volbrenging te
waarschuwen. Doch men ziet in, dat hier de knoop te ver ware
doorgehakt. Er moet - zal de schrijver J eftha's volharding eenigzins kunnen rechtvaardigen -- voor hem de ruimte worden opengelaten om te blijven bij zijne meening, dat hij des Hemels oogmerk goed uitlegt. De Engel wordt dus een priester, in de oogen
van den protestant Buchanan slechts een menschelijk personage,
die zich alleen kan beroepen op zijne meerdere wetskennis. Hij
denkt er dan ook niet aan J eftha te spreken over de bedoelingen
des Hemels in dit bizonder geval - hij spreekt en preekt alleen
van de wet en waarschuwt alleen op grond van die wet. De strijd
tusschen hem en Jeftha, in den aanvang eene aaneenschakeling van
subtiliteiten, waarbij de een zich er op beroept dat het kinderdooden verboden is en de an der zich vastklemt aan de noodzakelijkheid om zijne gelofte na te komen, die strijd krijgt eerst
beteekenis zoodra J eftha steun gaat zoeken in een aanval op de
geleerdheid en wijsheid, die achlerdeurtjes openl en 'I laagste met
een schijn van deugd bekleedl, en daarentegen den eenvoud en het
geloof des volks verheft , dat kortweg zegt: wat eens beloofd is,
moet men houden. I) Eene dergelijke overtuiging kan, bij een
16e eeuwsch auditorium, dat de subtiliteiten der scholastieken moede
was, ongetwijfeld instemming gevonden en die instemming J's
houding gesteund hebben. Daarbij kan het beroep, later, in het
gesprek met Storge en lfis, op zijne overwinning gedaan, waaruit
Gods welgevallen in dit offer moet blijken, zeker ook voor hem
gepleit hebben. Doch niet alleen dat cle beschulcliging van zieh te
verhoovaarcligen op dezwaarte van 't gevergde offer , hem door
den Priester en zijne gemalin toegecluwcl, 2) hem daarentegen in
ons oog geen goed cloet; we begrijpen zijne volharding in 't geheel
niet meer, wanneer wij hem zelf hooren erkennen, dat hij blijkbaar zwoer tegen Gocls wil en clat het terdoodbrengen zijner dochter
,)

"V os ista per me se libet sectamini,
Quos iuvat haberi antistites prudentiae:
Ego veritatem malo stultam et simplicem
Quam splendidam fuco impiam sapientiam."
Scene 10e, (211-215). (Bii Alexander Gibb:
• These precepts follow, if you Iike, for me,
Who joy to be accounted prudent priests;
I mtller wish the simple foolish truth,
Than splendid wisdom. impious with guile.")
.) Sacerdos: Dein caecitatem lapsus in spontaneam.
Titulis honestis in scelere Zaudern petis. (Scene 11, 188 -189.)
(bij Gib b: Priest:
nThen fallen into blindness voluntary,
With honest titles thou seele' st praise in crirne,")

En Storge (Scene XII, 64 - 66) :
nFamam aucupatur liberorum e sanguine,
Compensat aura sanctimoniae scelus,
Seseque iactat laude parricidii."
(bU Gib b: .He hunts for praise through blood of only child,
Crime compensates with breath of sanctimony
And boasts hirnself in praise of parricid.")

61 eene misdaad is! I) Een vader, die zijn dochter opoffert, wetend
daardoor eene misdaad te begaan, en te handelen in strijd met
Gods wil; die zieh daarbij beroept op zijn offervaardigheid, en op
de noodzakelijkheid om eene gelofte te houden, waarbij hij Gode
een dankoffer beloofde; zuik een man verliest alle recht op onze
sympathie, tenzij we hem mochten beschouwen als een werktuig
in de handen der Voorzienigheid, die hem noopt willens en wetens
eene misdaad te begaan en zijn geliefd kind te dooden, teneinde
hem op die wijze te vernederen! 2) Doch wanneer het Buchanan's
doel ware geweest ons hem aldus te teekenen, dan had hij hem in
den aanvang werkelijk hoovaardig, in het eind geheel terneergebogen moeten toonen. 't Eerste is nu niet geschied; en na het
volbrengen van de daad zien wij hem niet terug.
Kan dus Buchanan's oplossing van de moeilijkheid ons niet voldoen, reeds veel meer is dit het ge val met die van de Koningh.
De groote zwakheid in diens stuk is, dat hij den Levyt laat wij zen
op de mogelijkheid om te lossen , volgens de bepalingen der wet. 8)
Hierna is J eftha's vraag: "lek vraag U oft my kan bevryden ?"
moeilijk meer te billijken. Waar God zelf in zijn wet verlof geeft
om hem, in plaats van 't een, 't ander te wijden, behoeft J. geen
vrees meer te koesteren, dat het niet letterlijk nakomen zijner gelofte hem zal worden euvel geduid. Te minder, als hem herinnerd
wordt, dat dit letterlijk nakomen zelfs in strijd zou wezen met
'5 Heeren gebod: "Gij zult niet dooden!" - Hier echter heeft Jeftha
een uitweg, die niet gezocht behoeft te zijn. Zeker, zegt hij, men
mag niet dooden tot eigen wraak; maar ik offer 't den Heer
naar 't woord! En daarbij toont hij zoo diep gebukt te gaan on der
het lijden, 't welk hij zijn dochter moet aandoenj zieh zoo begeerig
om haar te behoudcn, dat wij aan de oprechtheid van deze opvatting moeilijk twijfelen kunnen. Schuldig was hij , door zijn ondoordacht beloven; smartelijk grieft hem zijn droeve plicht, doch
als hij hem volbracht heeft en diep gebukt gaat on der zijn verlies,
dan nog verzekert hij, dat Gods genade , hem in de overwinning
bewezen, hem met dankbaarheid dat liefste heeft doen offeren 4).
I) Jeftha (Seime XII, 115):

;ribi per nefanda saera iuro, quae Deo
Renuente vovi,"
(G i b b : ,I swear to thee by that aceursed vow
Whieh [ have vow'd against the will of (tod")
en 128 (op het verzoek van Storge, om ook haar te dooden:)
Jefthes.
Patratur una caede sceleris plus satis,
(To mueh of erime in one death's perpetrated.)
2) lk ben, tot mijn leedwezen, buiten staat geweest me . voldoende op
de hoogte te stellen van Buehanan's denkwtize omtrent Calvijn's praedestinatieleer. In hoeverre dus eene dergeltike beschouwing der betrekking
tusschen den mensch en ztjn God overeenkwam met B's. geloofsovertuiging. kan ik niet verzekeren.
') Zie hierboven pag. 58, noot 1.
') Jephthah: .Doch d'wijle dat ghii mii aen Ammon hebt gewroken.
En ick het sehuldich ben, dy Zebaoth alleen,
So werd den offer U met waere danekbael'heen
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VIII.
Gaan wij thans de verschilIende gronden na, welke Vondel's
Jeftha brengen tot het volharden bij zijn daad, en tevens in hoeverre
die volharding tegenover de wo orden van priester en wctgeleerde in
ons oog verschoonbaar lijken kan, dan moet ik er eerst de aandacht
op vestigen, hoeveel meer nadruk VondeI legt op Jeftha's godsdienstzin en ijver voor het ware geloof, en met hoeveel meer innigheid hij ons J eftha's verhouding tot zijn dochter teekent, dan Buchanan dit doet j bovendien, dat we, in Vondels stuk, His aanstonds
bereid vinden om zich op te offeren, en ook Jeftha dit weet, v66r
hij den priester spreekt j terwijl bij Buchanan lfis eerst om genade
smeekt en J eftha met den priester redeneert, nog v60r hij zijn
dochter verteld heeft wat haar eigenlijk te wachten staat. En dit
alles is alreeds van groot belang voor onze verhouding tot J eftha.
Hoe inniger hij zijn dochter blijkt lief te heb ben , hoe dieper zijn
smart is over haar aanstaand verlies, des te minder zullen wij hem
kunnen verdenken van moedwil. En wanne er zij zelve niet meer
hecht aan het leven, bereid is tot sterven, ja er zich een eer uit
maakt zich op te offeren voor haar volk en den godsdienst, dan
verdwijnt ook het pijnlijk medelijden met het ongelukkig slachtoffer
van haars vaders overijling, om plaats te maken voor de weldoende
en verheffende bewondering voor haar grootheid van hart, slechts
getemperd door eene kalme en teedere ontroering bij het bedenken
van haar jeugd. De smart, welke de dood van een sympathiek
wezen ons baart, blijft altijd betrekkelijk. Als het einde des levens
tevens het einde is van een ondragelijk lijden, dan kunnen wij om
den wille des gestorvenen, spoediger in zijn verlies berusten, en
blijft slechts de stille weemoed achter j en wanneer de stervende het
vervullen van een duren plicht hooger acht dan het leven, en dit
blijmoedig vaarwel zegt, dan wordt ons medelijden "gematigd ende
gemanierd" en leeren wij zelven ons verheffen boven eene te sterke
gehechtheid aan dit aardsche.
Heeft de dichter aldus reed~ op tweeerlei wijs de gedachte
aan moedwil en wreedheid bij ons pogen uit te wisschen, bij het
optreden van J eftha zelven heeft hij gezorgd hem alles in den mond
te leggen , wat hem kon rechtvaardigen j en zoo weinig tegen hem
te doen aanvoeren, als mogelijk was bij de noodzakelijkheid, om
des Hemels medeplichtigheid aan zijn daad te loochenen. J eftha
erkent dat zijne belofte ondoordacht was j maar kan hij zijn woord
terugnemen nu de uitkomst hem van zijn dochter dreigt te berooven;
temeer nu God hem na die gelofte de overwinning deed behalen?
De uitvlucht, hem door den Hofmeester aan de hand gedaan, dat
zijn gelofte slechts op de dieren betrekking kon hebben , wijst hij
Voldaen: Die 'k heb belooft. Ay Heere! laat dit toocken
V001' U door g'hoorsaemheijt, waer in ghij mij beproeft,
Wat gelden" , enz.
(Derde Handelinghe, Xe Uijtcoemste, 2e Verschooninghe.)
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af; wat aan sterven onderhevig is, kan ook geofferd worden I). Dat
God de kinderoffers der heidenen veroordeelt, is waar; doch dit is
omdat zij hen aan afgoden wijden; hij echter zal His offeren aan
den waren God. 2) Zegt de priester hem, met Hosea, dat God meer
behagen heeft in gehoorzaamheid des harten dan in 't slachten van
dieren, S) die opmerking versterkt Jeftha in zijn overtuiging, dat hij,
nu de Heer hem zijn dochter vroeg, haar ook niet mag weigeren. ~)
Daar de priester noch de wetgeleerde hem wijzen op de mogelijkheid
tot lossing, moet hij terecht zeggen, dat God 't houden der gelofte
tot een duren plicht maakte .• ) Bovendien is hij zich bewust slechts
te hebben beloofd uit "loutere liefde en gloeienden ijver ," om de
voorvaderlijke offeranden, na 18 jaren onderdrukking en afval, te
herstellen, en hoe kan iets, wat goed bedoeld is, kwaad zijn? 6)
Tot zoo ver kunnen wij ons Jeftha's overtuiging nog heel goed als
heilig denken. Doch van Lennep noemde hem koppig om het
afwijzen van 't middel, 't welk de priester hem aan de hand doet,
om van zijn gelofte vrij te komen. Wat dit middel is? De beantwoording dier vraag brengt ons in het hart der kwestie. J eftha
stelt niet, als bij Buchanan, tegenover de alles verguldende wijsheid
der /:deerden zijne sIecht-rechte vasthoudendheid aan het eens gegeven
woord. Maar hij wordt door VondeI geplaatst tegenover den priester,
die niet slechts de wet beter kent dan hij, maar ook volgens den
dichter het recht heeft om van geloften te ontslaan. Als de Hofmeester
tevergeefs gepoogd heeft hem te overreden, verwijst hij hem naar
den Priester:
"Doch d' uitspraak en het oordeel van de wet
,,1s aan den mond der priesteren gezet,
"Bewaarders van de wet en Mozes' boeken.
"Ik rade u, bij den priester raad te zoeken
"En wetgeleerde, om niet zoo los te gaan." (vs. 941-45.)
Jeftha heeft op zichzelf hiertegen geen bezwaar, hij wil hen wel
raadplegen, maar hij twijfelt of het baten zal. 1s hun raad voldoende tegenover de stern van zijn geweten?
De Godheid heeft gehoord
Hem wtiden, wat mtj 't eerste uit mtjne po orte
Gemoeten zou.
llofmeester..
Geen, die in haar geboorte
U zaligde en den naam van vader gaf;
Maar eer een kalf, of wat ten heuvel af
Kwam huppelen, het waar dan kalf of stieren.
De wet beveelt, de Godheid stomme dieren
Op t' offeren.
Jeftha..
De na am van dier is mee
Den mensch gemeen. zoowel als 't stomme vee,
En mensch en vee ztjn onderdaan van 't sterven!'
(In, 1, vs. 926-35).
Zie ook 't bovenopgemerkte omtrent de vraag of de belofte al dan niet
alleen op dieren betrekking had; pag. 47, noot 2 en pag. 52.
2) vs. 970-74.• ) vs. 1039-41; 1056···58, ") VS, 1059···1063.• ) vs.1071.
6) vs. 1080••• 1089.
1)

Jefth(~:
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"En vinden zij dit off'ren ongeräan
"Roe dan toe? Kan ik staan op hun besluiten,
"Ren volgen, mijn geweten gaan te buiten?" (vS.946-48.)
Toch, hij wil hooren, wat zij te zeggen heb ben :
"Maar aangezien het raadzaam schijnt, Gods mond
"Te spreken v60r het off 'ren , laat terstond
"Den priester en den wetgeleerde ontvouwen,
"Op welk een grond dit offer staat te bouwen."
(vs. 973-76.)
Daarop volgt het gesprek en blijft voor J eftha het groote bezwaar
bestaan, dat hij zich door zijn woord gebonden acht.
"Haar leven (zegt de Hofpriester) I) hangt aan uwen wil. Gij moogt
"Haar sparen."
En Jeftha's vraag blijft:
Wie kan mij deez' schuld vergeven?
De Wetgeleerde heeft het antwoord gereed:

"Gods priester. Hij ontslaat u."
En J eUha weer:
"Ontsloeg me mijn geweten?" Kunnen zij hem eindelijk niet overtuigen, dan beproeft de Hofprediker een nieuw middel, hij wil den Aartspriester om raad doen
vragen:
"Laat d' uitspraak des Aartspriesters hierop hooren!" 2)
Alwederom is Jeftha niet onbereid dtt te doen. Maar er zijn
twee bezwaren. Ten eerste, de tijd van uitstel is verstreken, en
bovendien: wat baat het eigenlijk? wat heeft hij met dien Aartspriester te maken? 3)
J eftha: "God is mijn burg en vaste toeverlaat!
Hofpriester : "Zult gij zoo los 's Aartspriesters raad versmaden ?"
Jeftha: "Ik heb mij nu met God hierop beraden."
Doch de Hofpriester blijft onversaagd: 4)
"D' Aartspriester is tot middelaar gezet,
"Om, tusschen God en ons, door zijn gebed
"En offerande, alle ongelijk te sIechten.
"Hij is gesteid tot rechter, O1n te rechten
"In 't heiligdom , naar eisch van elke zaak,
1)

vs. 1118--1124. 2) vs. 1132.• ) vs. 1138. ,)

VS.

1141--1153.
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"Wanneer Gods boek een tong eischt en een sjraak,
"De boekstaaf wordt misduid door avreclllsclt spellm.

"Hij mag geen punt in Mozes blad herstellen,
"Maar houden elks beteekenis in kracht,
"Hij zit naast God op stoel, als eerste macht,
"Behandvest met het recht van dood en leven.
"Vertrou w, hij zal u haast een uitkomst geven,
"U redden in dat hachelijk geval.
"Verzuimt gij 't, denkt, dat u dit rouwen zal."

En wat antwoord Jeftha alweer op die vermaning?: 1)
"Mijn hart werd sterk van 's Hemels geest gedreve1t,
"Toen ik, getroost te sterven cf te leven,
"Gods volk en God ten dienste, henevoer,
"Den Opperste een offerande zwoer
"Te heiligen. Nu buiten mijn vermoeden
"Dit uitvalt, en d' onnoozle maagd moet bloeden,

"Vertroost me, dat Guds geest mijn ijver steef.
"D' Aartspriester hou zijne eer in waarde, ik leef
"Nu raad met God." -

Me dunkt het is nu duide1ijk, waarom Jeftha dit midde1 om tot
den Aartspriester te gaan, niet met beide handen aangrijpt. Niet
uit koppiglteid, maar omdat, voor zijn gevoel, dit middel niet afdoet.
Hij gelooft niet aan die macht des Aartspriesters om hem van zijn
eed te ontslaan; hij stelt geen vertrouwen in zijn bemiddeling bij
den Heer; tusschen hem en zijn God bestaat een rechtstreeksclt
verkeer; de geest des. Heeren spreekt in hem; hij de Rechter, is
zijn eigen uitlegger van zijn woorden en van Gods wet. 2)
Het is in deze verhouding van J eftha tot de Priesters, dat wij
m. i. het zwaartepunt van dit treurspel te zoeken hebben. Het
gezag des priesters als bemiddelaars wordt door allen erkend, ook
door lfis 8) - door hem alleen niet. Als hij in dien Aartspriester
geloofd had, deze hadde hem ontslagen van den eed, en zijn dochter
ware behouden gebleven. Dit niet te hebben kunnen doen is tegelijk
voor ons zijne rechtvaardiging; in des dichters en in 't eind in zijn
I) vs. 1155--63.
2) Mac q u e t betoogt, pag. 46: .J. wist wel dat hij zijne Dochter niet

mocht vermoorden , schoon hij Rechter was. Hij wist wel, dat de Godlijke wet zoo wel aen de overtreders als aen onderdanen het doodslaen
verboodt: Hij offerde zijne Dochter niet omdat h\j Rechter was en de
wetten uitvoerde, maar om z\jn eed aan de Godheid te houden." --- Dit
geheeie betoog ware zeker achter wege gebleven, als Mac q u e t begrepen
had, wat die opmerking van J. : "lk ben hier zelt' gewettigd tot 's lands
rechter" beteekenen moest. Natuurlijk bedoelt hij: Ik ben de Rechter,
moet dus de wet en mijn belofte zeH uitleggen.
,I) lfis (IV, 1) tot Hofpriester:
"
.Hofpriester! gg, gewijde Zegenaar
En Godstulk, die u draagt als middelaar
Om, tusschen Godenmenschen , God te paaiien."
;)
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eigen oog de oorzaak van zijne eilende. Immers we gevoelen dat
hij zieh in werkelijkheid niet had kunnen ontslagen rekenen van
zijn gelofte, tenzij hij gelooven kon in de rechtmatigheid van 't gezag des mans, die hem wilde onshan; maar die kleingeloovigheid
moest hem juist schuldig maken voor hen, die dit gezag onaantastba ar rekenen. Ze1f uitlegger te willen zijn van zijn woorden was
eene aanmatiging, eene zelfverheffing, een hoogmoed die, juist onder
deze omstandigheden, de straf vlak na zich sleepte, en zijn geschiedenis tot een waarschuwend voorbee1d voor anderen maakte.
Wat in dit alles voor Jeftha ge1ukkig was, was de mogelijkheid,
niet om zijn daad op zichzelf goed te maken, maar om althans
weer verzoend te worden met den miskenden Aartspriester en door
dezen met God. Niet als andere tragische helden behoeft hij zijn
toevlucht te nemen tot den dood, om vrede te vinden. Door naar
den Aartspriester als pelgrim op te gaan, voor dezen te offeren,
zich voor hem te verdeemoedigen, kan hij zelfs zoozeer boete doen,
dat hem later - in aanmerking genomen, dat hij geheel handelde
met de beste bedoelingen - zelfs eene plaats on der de Heiligen
kan worden ingeruimd. "Daar is in den Hemel meer vreugde over
een zondaar, die zich bekeert ....."

IX.
't Moet, naar het mij voorkomt, wemlgen mijner lezers ontgaan
zijn, dat de macht, welke den Aartspriester door Vondei wordt
toegekend, volk omen dezelfde is als die van den Roomschen Paus I )
en daartegenover het miskennen van die macht door J eftha, en diens
zucht om zich zelf te beschouwen als in directe gemeenschap met
de Godheid en zelf de uitlegger der wet te willen zijn, geheel en
a1 de houding is van den Protestant. Met andere woorden: dat het
de hoogmoed der Protestanten is, die door Von deI , met meer of
minder opzet ofbewustzijn, is gema akt tot onderwerp van zijn treurspe1.
Het is niet onwillekeurig, dat ik me hier zoo voorzichtig uitdruk.
De vraag, wat de bedoeling eens dichters geweest is, blijft altijd
moeilijk te beantwoorden. Steeds loopt men gevaar op Duitsche
wijze, hinein zu interpretirm wat er niet in ligt. Ook beweer ik
niet, dat Vondei zich had voorgenomen, nu eens een stuk te gaan
schrijven over dat onderwerp. Hoogst waarschijnlijk is het, dat hij,
toen hij begon de geschiedenis van Jeftha ernstiger na te sporen,
nog niet wist, hoe haar op te vatten. Toen las hij Serarius en
Salianus en moet aldus gevoeld hebben , hoe noodzakelijk 't was
een priester te stellen tegenover Jeftha. Nu kwam hij echter verder
en overwoog wat de Rabbijnen verhaald hadden van Jeftha's trotsche weigering, om den Hoogepriester om raad te vragen ...
"Want d' eere des Pausen ging onzen dichter bijkans boven alles
ter harte", zegt Brandt, naar aanleiding van eene opmerking "dat
"Vondel in de Faeton het oog zou hebben gehad op het hoog
"bestaan des Konings van Frankrijk tegen den Paus; toen zijne
,) VgJ. boven, pag. 43.
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"majesteit voldoening eischte van het ongelijk hem in den persoon
"van zijnen Gezant aangedaan."') "De Petrus en Pauwels" - getuigt
de R. K. Priester C. F. Drabbe l) - "leveren eene bevestiging van
de verklaring, dat de onhoudbaarheid van het formeeIe hoofdbeginseI in het Protestantisme: de individueele vrijheid van onderzoek,
en diepgevoel van behoefte aan het Goddelijk leergeza,l[ der Katholieke Kerk den grooten Vondel allereerst tot zijne geloofsverandering
hebben bewogen." "Het werk der Hervorming was het werk van
den menschelijken hüogmoed ", verklaart dezelfde, ß) en wijst even later
op Vondels ootmoed. Van Vondels hoogen eerbied voor het gezag
des Pausen, zijn geloof aan diens onfeilbaarheid, zijn ingenomenheid met het katholiek beginsel van 't strenge leergezag, waardoor
twist en onzekerheid werd voorkomen, brengt de heer H. J. Allard
tallooze bewijzen bij in zijn geschrift Vondel en de Paus.') En ook
van Lennep geeft dit toe, als hij zegt dat VondeI een Ultramontaan
was, die geloofde aan 's Pausen onfeilbaarheid ;5) gelijk trouwens
ieder doen moet, die onzen dichter meer dan oppervlakkig gelezen
heeft. Dat verzet tegen het Hoogst gezag ten afgrond voert, had
hij bovendien in zijn Lucifer zoowel als in zijn Salmoneus getoond.
Was het wonder, dat hij nu ook, bij 't Iezen van de commentaren
op Jeftha's geschiedenis, en op 't vernemen van diens verondersteld
verzet tegen den Aartspriester, aan de houding der Protestanten
tegenover den Paus dacht en aldus dit denkbeeld nader uitwerkte?
Dit althans is een feit, dat noch bij Buchanan, noch bij de Koningh van een dergelijken twijfel aan het gezag der -Priesters sprake
is; en ook het slot met Jeftha's wanhoop, zijn verzoening en zijne
heiligverklaring elders geheel ontbreekt. 't Is toch niet geheel gedachteloos, dat V ondel al die toespelingen maakte? En nu moge
men zeggen, dat Von deI zelf over die bijbedoeling zwijgt, ik wijs
er op, dat hij wel degeIijk met nadruk gewag maakt van Jeftha's
schuld jegens den Aartspriester; maar hij te goed wist wat hem,
indien hij met zooveel woorden zijne bedoeling zou heb ben aangeduid, te wachten stond van dc zijde der Protestanten, om er zijn geliefkoosd treurspel, 'twelk hij anderen ten voorbeeld stelde, eenvoudig
aan te wagen. Trouwens, hij liet het steeds aan den lezer of toeschouwer over,' zieh na der van zijn bizondere bedoeling te 'overtuigen.
Doch wat doet zoo vraagt misschien menig lezer, die het
geduld had mij ten einde toe te volgen - wat doet het er eigenlijk
toe, of V ondelal dan niet die bijbedoelingen koesterde? We
weten dat hij , als Roomsch-katholiek, zijn nieuwen godsdienst met
hart en ziel beleed, en of hij daarvan in een gedicht of treurspel
meer of minder getuigenis aflegde, is voor de kennis van den mensch
van gering belang." Ongetwijfeld in hoofdzaak juist en wanneer de
1) B r a n t s Leven van VondeI , (U itg. Verwijs) pag. 89.
') Vondels overgang tot de Katholieke Kerk, Leiden J. W. v. Leeuwen,
1867, (pag. 53.)
3) t. a. p. pag. 26.
,) Amsterdam, C. L. van Langenhuizen 1869.
&) XIlI, 148.

68 uitkomst van mijn onderzoek niet verder strekte, dan die onderstelde lezer meent, ik zou de moeite en tijd, er aan besteed, ten
zeerste betreuren. Of VondeI protestant of katholiek was, den Paus
verdedigde of zijne macht loochende, zijn dingen, die mij persoonlijk even onverschillig laten als de vraag, of hij door dezen of door
genen Roomschen geestelijke bekeerd is; althans - zoo lang ik de
kennis van die feiten niet noodig heb ter beoordeeling van zijn
dichterlijken arbeid. Maar dat Vondel een ernstig godsdienstig man
was; zijne levensbeschouwing geheel onder den invloed stond van
zijn geloof, en bij geen kunstsoort des dichters opvatting van de
verhouding tusschen de menschen en de Voorzienigheid zooveel
gewicht in de schaal legt als juist bij het treurspel, dat maakt de
kennis van zijn ethische bedoelingen van groot gewicht bij de
aesthetische beoordeeling van zijn treurspelen, en in het bizonder
van de leltha. Welnu, ons onderzoek van de wordingsgeschiedenis
van dit stuk toonde ons de noodzakelijkheid der tooneelen van het
derde bedrijf; onze slotsom omtrent des dichters bedoeling leert
ons tevens, dat werkelijk daar (en dus te rechter plaatse in het
stuk) het hoogtepunt der handeling gelegen is: Zoodra de vraag,
of Jeftha al dan niet zijne gelofte letterlijk houden en zijne dochter
offeren zal, zich oplost in deze: of zijn overtuiging hem toelaat
de dispensatie des priesters of des Aartspriesters als voor zijn geweten
afdoende aan te nemen, krijgt het tooneel met den Wetgeleerde en
den Priester de hoogste beteekenis.
Maar niet alleen, dat deze beschouwing op de samenstelling des
tr:ellrspels een nieuw licht werpt; zij rechtvaardigt tevens het optreden van Jeftha als tragische held en ruimt de hoofdgrieven der
critici uit den weg. Wordt het aannemen van de bemiddeling der
priesters tusschen hem en God een zaak van gemoedsbezwaren en
beginsel , dan kunnen wij 't al dan niet met J eftha eens zijn; hem
beschuldigen van hoogmoed, desnoods van "hardnekkigheid, die
haren eigenzin bewierookt"; van moedwillige koppigheid kan niet
langer sprake zijn. We zien hem voor ons als een trouwhartig
krijgsman, ijverig dienaar Gods, die, in den strijd tegen de vijanden zijns volks en zijns geloofs, den Heere een dankoffer belooft
te wijden naar vaclerlijk gebruik, wanneer hij als overwinnaar mag
wederkeeren. Zonder er zich in zijn vervoering bepaald rekenschap
van te geven, welke de gevolgen van zijn woorden kunnen zijn,
spreekt hij in het algemeen, 't als het ware aan den Heere overlatend
zich uit te kiezen wat Hemhet meest welkom iso En nu - daar
blijkt, dat dit uitverkoren lam zijn eigen, eenige, teergeliefde, hem
teederbeminnende dochter is! Van diepe smart overweldigd, verhult
hij zijn gelaat. Maar .... hoe zwaar het lot hem ook treffe, dit
staat aanstonds bij hem vast, dat ook het dierbaarste niet te goed
is voor God en zijn woord jegens Hem niet mag gebroken worden.
Zoolang de Heer niet zelf, gelijk bij Abraham, dit offer komt beletten, past het hem ootmoedig te gehoorzamen. Mocht hij zichzelven dooden in plaats van zijn geliefd kind, hij zou het willig
doen; ware hij nog in staat zijn woorden terug te nemen, welk
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hofmeesters en angstig zoeken of wellicht in de woorden zijner gelofte eene maas !igt, wijd genoeg om er dOOf te kruipen; zal hij
zich beroepen op 't ge zag des priesters om zich van zijn eed te doen
ontslaan? Tegen 't eerste verzetten zich zijn eerlijkheid, het bewustzijn van zijne belofte te hebben uitgesproken zonder bijgedachte;
met het tweede is zijn geweten niet voldaan, daar hij tusschen zichzelven en zijn God geen bemiddelend priester erkent. Zoo blijft
hem niets anders over dan zijne belofte te volbrengen en bijna
radeloos van smart zijn kind te offeren. Heeft hij dit gedaan, dan
ga an zijn oogen open; hij beseft nu, dat zijn hoogmoed hem verleid heeft 't gezag des Aartspriesters te loochenen, en hij zich daardoor in schuld gestoken heeft jegens hem en jegens God, wijl hij
niet heeft ingezien, dat Hijzelf hem toesprak door den mond Zijns
priesters. Te midden zijner droefheid om het verlies zijns kinds,
denkt hij, als godgeloovige, allereerst aan het middel om zijn
dubbele schuld te zoenen. De priester doet hem dit midde1 aan
de hand: ootmoedig zijn schuld blijven belijden, Gods gen ade inroepen en naar den Hoogepriester te Silo gaan. DoOf dit te doen
verwerft hij vergeving voor zijn zondigen hoogmoed, en kan hij
eene plaats verwerven te midden der Heiligen, immers:
" Al wie door ootmoed wordt herboren I)
Is van het Hemelsche geslacht."
Jeftha, zoo besluit ik, 2) is dus wel degelijk een tragische heldenfiguur, omdat zijn ongeluk het ware mede1ijden en de ware vrees,
tevens de onmisbare bewondering wekt. S) Bepalen wij ons tot de
vroeger verdedigde meening, dat hij alleen schuldig is door het
uitspreken van eene vage, roekelooze belofte, dan kan hierbij van het
element vrees minder goed sprake zijn in een tijd, waarin het doen
van beloften jegens God al zeer zeldzaam en van offerbeloften in
het geheel geen sprake meer iso Beschouwen wij daarentegen zijn
1) Ghijsbr. v. Aemstel. Rey van Edellingen.

2) Gehrek aan tiid en mimte noopt mij, de bespreking van Jetlha als
dramatisch werk en de vergelijking met de lti.qenia's voorloopig uit te
stellen. Doch lk kan hier niet nalaten mijnen dank te betuigen aan de
heeren Th. Lewenstein en v Hillesum (Assistent ter Bibliotheca Rosenthaliana) die mii bij het napluizen der commentaren op 't de geschiedenis
van Jeftha zoo vriendelijk behulpzaam waren.
3) Over de bewondering als factor van de reiniging door het t~eurspel,
bii E. E g ger, .Essai sur l' histoire de la critique chez les Grecs, suivi
de la Poetique d' Aristote et d' extraits de ses Problemes" (1849), die uit
de Politiek van Aristoteles het denkbeeld der reiniging verklaart als eene
soort van kalme zielsstemming, waarin het medelliden, de vrees, en de
geestddft worden gpgelost. "Ainsi encore, a la terreur, a la pitie, seuls
"elements, pour Aristote, de I'impression tragique, il (M. Egger) joint
.un autre sentiment plus haut auqnel doivent conduire les deuxpremiers,
.celui de I' admiration; s'autorisant, pour cette addition, nou seulement
.des tragiques grecs qui nous elevent aulant qu'ils nous epollvantent et
.nous attendrissent; mais d' Aristote lui-meme." Aldus Pa tin, in zjjne
recensie over dit boek van M. Eggers, Les tragiques .qrecs, IV (pag.
401-427) pag. 414.
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hoogmoed, zijn eigendunkelijke wetsuitlegging als oorzaak van zijn
ongeluk, dan kunnen we werkelijk bevreesd worden, dat we er ons
zelf eveneens onhei! door berokkenen zullen, en voor VondeI , die
den menschelijken ootmoed huldigde, moet dit een sprekend mo tief
zijn geweest. Doch tevens erkennen wij dan, dat wij, in een geval als dat van J eftha, ook al waren we, als hij, overtuigd ons woord
te moeten gestand doen, in offervaardigheid jegens God zouden te
kort geschoten zijn, en we bewonderen zijn zielegrootheid, ook al
kunnen wij ze noch navolgen, noch goedkeuren. En het is die
bewondering ') vooral die ons verheft, en die, waar zij door een treurspeI opgewekt wordt, dit stempelt tot een kunstwerk, in staat "ons
meedoogen en onzen schrik te matigen en te manieren en ons te
leeren, de rampen der wereId zachtzinniger en gelijkmoediger te
verduren." 2)
Amsterdam, Aug. Sept. 1887.
L. L.

ONZE GEZELS CHAPPEN. 3)
Gevolg gevend aan het verzoek, om even als het vorigejaar 4) de
samenstelling der verschilIende tooneelgezelschappen bij den aanvang
van het nieuwe seizoen rnede te deelen, kan ik den lezers van ons
Tijdschrift het volgende berichten.
De minste wijziging onderging dat van de Kon. Ver. het Nederl.
Tooneel. Hier werd in Jan. 1887 geengageerd ele heer R 0 0 y aar el s,
ouel vak-Ieerling eler Tooneelschool, vroeger bij elen hr. DeI a
M a r. Bovendien nam tot groot genoegen van zijne talrijke vrienden, de heer T 0 u r n i air e, gehe el hersteld, opnieuw beziL van
zijne ledig gebleven plaats. Daardoor bestond dit gezelschap op 1
September 1.1. uit de volgende:
Dames: Mevr. S 0 phi e d e V r i es, Mevr. T h e 0 F ren k e 1B 0 u w m e e s t er, Mevr. C h r. S t 0 e t z , Mevr. H. v a n
SI u Y t e r s, Mej. C h r. Pool man, Mej. S. va n Bi e n e ,
Mevr. A. R ö s s i n g-S abI air 0 II es, Mej. M. L 0 r je,
Mevr. Schwab-Wellman, Mej.S. Bos, Mej. Gartman,
Mej. M. P. Meyer, Mej. M. J. M. Kiehl, Mej. A, Fuchs.
Heeren: L 0 u i s B 0 \i W m e es t er, P. A. Mo r in, C. S P 0 0 r ,
Ja c q d e B 0 er, C. Clou s, C. v an Dom m eIe n, H.
Ising, I. de Jong, J. P. C. Meynarlier, Rooyaards,
C. van Schoonhoven, C. Schulze, H. S-chwab,
1) Zie noot 3, pag. 69.
') VondeI. Berecht
') Het Tooneeloverzicht en opgaye van repertoire van het afgeloopen
zomerseizoen (Mei - September) moet, wegens plaatsgebrek, tot de volgende
aflev. bltiven liggen
') Zie Jaargang zestien, pag. 30 35.
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P. T 0 u rn i air e, L. K. W. M. PI a s, R. v. d. H i Ist,
H. H. J. Rom b r ich, J. Sm i t s, M. J. Wen s m a, A.
v. Zu Y I en.
De heeren van Lier verloren in den loop des seizoens de dames
J e a n ne d e G r 0 0 t en J u I i e t t e R 0 0 s, benevens de heeren
Moor, Ru ij g r 0 k en Fa. r be r.
Daarentegen engageerden zij Mevr. deI a M a r, Mej. EI i s e
van Biene, (oud vak-Ieerlinge) en Mej. S. Dusault, (gediplomeerd ontslagen leerlinge onzer school) alsmede de heeren d e
1 a M a r, Ver e n e t (als Mej. Du sau 1 t), terwijl de heer
Lage man zijne oude plaats weer kwam innemen.
Dit gezelschap is thans samengesteid als volgt :
Dames: Eil e n b erg er, Alb r e g t-E n gel man, v a n R 0 ss um, deI a M a r, G rad er, Me eu w iss e n, E v. K a pper, G rad er, EI i s eva n Bi e n e, F. va n Bi e n e ,
Hol t r 0 p-v a n Gel der, D usa u I t, Co erd e s-I a Ba y ,
C h. en E. C 0 erd es, S t 0 e t e, v a n W aar d, V e rwoert.
Heeren: V e I t man, V 0 s, Bi g 0 t, I s. v a n Li er, P 0 tharst, de la Mar, Hesselink, Andre, Lageman,
Malherbe, Verenet, van Beem, Verhage, Ruys,
J u r gen s, E y 1 der s, K 0 k, G rad er, E y I der s , G r 0 e b e,
Vi n k, Kr e m er, Pa f f, Sc h r eck e n b erg, K n i v.
Van de wijzigingen, onder de nieuwe directie des heeren K re u knie t en Mut t e r s in het gezelschap van het Salon des Varüftes
gebracht heb ik reeds vroeger mededeeling gedaan. Het zij dus
genoeg hier nog te vermelden dat de derde ontslagen leerling onzer
school, de heer G. P i I ger, bij deze directie een engagement
vond en haar gezelschap nu bestaat uit de
Dames: Mevr. M a r i e Ver s t r a e t e, Mej. J LI I i e t te R 0 0 s,
Mevr. d e B 0 e r-v a n R ij k, Mej. Au g. Pool man, Mevr.
va n Oll e fe n-K 1 e y, Mevr. H u y zer s-R 0 sen v eId,
Mevr. Boa s-M u y se r s, Mevr. F u c h s-B a r b i e r s, Mej.
A. Co e r sen, Mej. R. Gy te n b e e k en Koor.
Heeren: Alb e r t Mut t e r s, J. D. BI aas er, (tevens regisseur) A. L. v. d. Heu v e I, F. T h ö n iss e n, P. L. Fe d i ,
J. A. Hol t r 0 p, S. Bar end se, D. v. 0 I1 e fe n J r. ,
H. H arm s, A. v. S p r i n c k h u y zen, S. A. Fra n k ,
G. P i I ger, C. K ü h n, G. M u I der, A. C K 1 e y n en Koor.
Bij het betrekken van den nieuwen SchoLIwburg in de Aert-vanNesstraat heett het gezelschap der Vereenigde Rotterdamsche 700neeliden', directie LeG ras e n H asp eIs, zoo goed als geen
veranderingen ondergaan. Alleen Mej. Pa u 1 i n e Be e r s man s
(een dochter van Mevr. Cath. Beersmans) en de heer E d. Be c h t
zijn met I Sept er nieuw aan verbonden , zoodat er nu 14 dames
en 15 heeren onder deze Directie vereenigd zijn en wel:
Dames: Ca t h. Be e r sm ans, A. Bur lag e-Ver w 0 e r t ,
C. L. Fa ass e n-v. V el zen, M ar i e Vi n k, G. Po 01·
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m a n-H u y zer 5, A. Co el i n g h-Vor der man, An n a
B e u k e r 5, P a u I i n e B e e r 5 man 5, L. Ruf fa, H. Leu r 5,
J. V. Ve I zen, H. Mi 5 e r i u s, A. C. va n er e V eIe n en
H. J. va n er e V e Jen.
Heeren: D. H a 5 p eIs, J. H asp eIs, A. J. LeG ras, R.
Fa ass e n, Will e m va n Zu y I e n, F. Ta r tau d, H.
P 0 olm an, H e n r i d e V r i es, V i c tor F aas sen, E d.
Be c h t, G. J. K e e r w 0 I f , P. D. va n E y s den, M.
A. v. d. Lug t, A. d e V r i e s en G. Co e I i n g h.
Einde1ijk de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-il:1ij, directie
Ale x a n der F aas sen. Hier zullen in den loop van het
5eizoen 1887/88 optreden:
Dames: W. K I e y, V a n Kor I a er, B r u y n-S abI air 0 lI e 5, A. He y bIo m, v. d. Lug t-M e 1 t s er, eh a p e 1,
R u y s b r 0 e k en t e n Bor den.
Heeren: Ale x F aas sen, ehr i s p ij n, V a n Nie u w 1 a n d ,
Wagemans, Ruysbroek, Färber, Ruygrok, Wiebes en Kreukniet.

L. S.

VONDEL AAN DE DICHTERS,
Bevee1 het papier niet terstond al wat u in den zin schiet, maar
toetst uwe inbeeldingen, vonden , en gedachten, of ze der penne
waardig zijn. Gij ziet, hoe de hoenders, den kop in de lucht stekende, met smaak en nasmaak drinken, en de gezonde schapen
het gras erkauwen. Zoo doende zult ge de bladen niet met beuzelingen beslaan en dingen, die niets om het lijf hebben; nochte den
lezer met den ijde1en dop zoeken te paaien, maar met pit, en een
kerne van goeden smaak verzaden.
Aanleid. ter Nederd. Dichtkun5te.
Joken Uwe ooren naar eenen vleier, die elk naar den mond
spreekt, gij bedriegt niemand dan u zelven. Haat ge den openhartigen be5traffer, die geene gebreken verschoont, zoo blijft ge
daarin ~teken. - Een omzichtige en leerzame geest bemint Apollo's
zonneschijn, die alle vezelties en stotjes ontdekt.

Id.

~--------'~

BU VONDEL'S AFBEELDING.
In VondeI speelt de geest van Neerlands Poezij;
Natuur volmaakt zijn kunst, en ze haar 't leven bij.
BRANDT.

OFFICIEEL GEDEELTE.
1e. Staat; van het; Ne(lerl. Tooneelverbond

op 1 November 1887.
EERELEDEN VAN HET VERBOND.
Mr. J. N. van Hall.
i W. J. Hofdijk.
HOOFDBESTUUR.
Prof. B. J. Stokvis, Amsterd. Voorz. Jos. Jacobson, Rotterd. Penningm.
Prof. A. G. van Hame1, Gronin- J. H. Krelage, Haarlern.
gen, Onder- Voorzitter. Mr. J. E. Banck, 's-Gravenhage.
M. A. Perk, Amsterd., Secretaris. D. H. Joosten, Amsterdam.
AFDEELING AMSTERDAM.
(500 leden.)
M. J. Waller, Voorzitter.
F. v. d. Goes.
W. J. Hofdijk, Onder- Voorzitter. C. Schöffer.
W. A. van der Mandere, Penningm. A. Fentener van Vlissingen,
H. Binger.
S,:cretaris.
AFDEELING ROTTERDAM.
(450 leden.)
F. Ebe1ing, Voorzitter.
I J ean Browne.
C. M. F. Kolff, Penningmeester. Dr. G. Pekelharing, Secretaris.
J. J. Havelaar J.E.Zn.
I
AFDEELING LEIDEN (Studenten afd.)
(320 leden.)
P. A. Francken, Voorzitter.
J. C. Stoop, Vice-Secretaris.
G. Jannink, Thesaurier, Onder-Vz. H. J. Bool, BibNothecarz's.
J. Nyman, Secretaris.
Th. B. PIeyte, Commz'ssaris van
F. van Praag, Vice- Thesaurier.
het Tooneel.
AFDEELING DEN HAAG.
(226 Ieden.)
I P. A. Haaxman Jr., Secretaris.
Marcellus Emants, Voorzitter.
M. Hijmans van Wadenoyen , A. L. H. Ising.
Onder- Voorzitter. E. J. K. J. Jacobson Servatius.
J. C. v. Brakel, Penningmeestcr. I Mr. F. Stam.
6
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AFDEELING UTRECHT.

(94 leden.)
Prof. H. E. Moltzer, Voorzitter.
J. C. v. Eelde.

I Mr. W. G. F. A. v. Sorgen, Secret.
J. M. J. van Rossern.

AFDEELING DORDRECHT.

(51 leden.)

c. J. J. Verbroek van Nieuw-Beier- J. A. Frant;ois, Penningmeester.
land, Voorzitter.
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
Seeretaris.

D. Crena de Jongh.
Mr. D. J. van Tienen Jansse.

AFDEELING GRONINGEN.

(43 leden.)
Jhr.J. E. van Panhuys, Penningm.
Jhr. Mr. W. J. Quintus.
Prof. A. G. v. Harnel.

Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van
Ekenstein, Voorzitter.
Prof. F. J. Halbertsrna.
Jhr. Mr. D. R. de Marees van
Swinderen, Seeretaris.

AFDEELING DELFT.

(41 leden.)

I

J. L. Huysinga, Penningmeester.
R. Witte, Voorzitrer.
Dr. C. J. Vinkesteyn, Onder- Voorz. H. P. Maas Geesteranus, 2e Seer.
C. F. A. Milders, le Seeretaris. I
I

AFDEELING LEEUW ARDEN.

(41 leden.)

(Geen opgaaf verstrekt.)
AFDEELING MIDDELBURG.
(22

leden.)

Jhr. Mr. W. Snouck Hurgronje, I J oh. L. van der Pauwert,
voorzitter.
Seeretaris.
A. W. Berdenis van Berlekorn,
Penningmeester.
AFDEELING HAARLEM.
(22

J. H. Krelage, Voorzitter.
M. N. Beets, Penningmeesler.
P. J. L. Huet.

leden.)
H. Waller.
I H.
Mr. Th. de Haan

I

Hugenholtz,
Seeretaris.
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's HERTOGENBOSCH.
(20 leden.)
Mr. J. T. Boelens, Voorzitter. [J. N. Houba.
Mr. F. Pleyte.
Mr. P. de Josselin de Jong,
Secretaris-Penningmeester. I
AFDEELING

AFDEELING TIEL.

J.

A. Heuff Az., Voorzz'tter.
M. J. Versteegh, Penningm.

(17 leden.)
I J. L. van Lidth de Jeude,
Secretaris.

AFDEELING ZAANDIJK.

(11 leden.)

I M. C. Honig, Penningmeester.

J. de Jager Sr., Voorzitter.
J. J. Honig, Secretaris.

AFDEELING GOES.

CII leden.)
Z. D. v. d. Bilt la Motte,
J. Franssen v. d. Putte,
Voorzitter.
Penninoomeester.
Ph. M. v. d. Mandere, Secretaris.l

I

AFDEELING GOUDA.

(10 leden.)
H. W. G. Koning, Voorzitter.
. , Penningmeester.

I Mr. W. J. Fortuijn Drooglever Jnr.,

,secretaris.

AFDEELING GENT.

(9 leden.)
Jhr. de Maere Limnander, VOiJr-1 Paul Fredericq.
zitter. [ B. Block, Secretaris-Schatmeester.
Julius Vuylsteke.
ALGEMEENE LED EN.
J an C. van den Arend, Apeldoorn. - Gerard Keller, Mevr. C.
J. Sleyster, Dr. M. A. N. Rovers, M. A. Sipman, Arnhem. - J.
Hartsen , BaaY11. - NI:aurits H. van Lee, Brussel. - W. G.
Boele, Kampen. - Prof. R. Fruin, W. Fleyte, Dr. W. N. du Rieu,
A. W. Sythoff, Dr. M. de Vries, Prof. J. T. Buys, allen te Leiden . .~
Mr. C. J. Sickesz, Lochem. - H. J. C. Vieweg, lvijmegen. - P.
H. de Cierq, Petersbur,r;. - K. J. van Erpecum, Schiedam. - G.
J. Kolff, Velp. - F. Baron van Tuyll van Serooskerken, Velzen.R. Pieper, Warmerveen. - J. V. M. van Toulon van der Koog,
Wzjk bij Duurstede. - W. J. Bonte, Zalt-Bommel. - J. C. van
Wessem Az., Zaandilm, - Vereeniging Polyhymnia, Zutjen. - F.
G. van Pesch, Zwolle.
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Aan het Hoofdbestuu.r van het Nederlandsch Tooneelverbond.

2e.

Mijne Heeren!
De Afdeeling Amsterdam van het Nederlandseh Tooneelverbond
heeft de eer UEd. ingesloten dedoor haar goedgekeurde Rekeningen van het Verbond en Tooneelsehool terug te zenden.
Gaame grijpt zij deze gelegenheid aan om den Algemeenen
Penningmeester haren . dank over te brengen voor het door hem zoo
zuinig mogelijk en aeeuraat gevoerde Beheer, en verheugt zieh in
de omstandigheid dat zonder nadeel van den dienst toeh nog een
batig saldo ad f 259.97; is overgebleven.
Hoogaehtend verblijven wij, Mijne Heeren,
UEd. Dw. dienaren ,

10

Oet.

1887.

Bestuurders van de Afd. Amzterdam van het N T. V.
M. J. WALLER, voorzitter.
W. A. v. D. MANDERE, Penningmeester.

NEDERLANDSCH TOONEELVERBONTh
Rekening en Verantwoording 1886-1887.
Uitgaven.

Ontvangsten.

Art. 1. Saldo der vorige rekening f
2. Contributien.

54.97}

u. Aflte elingen :
Rott eJ'(lam
'1G'2 Ieden f 133ti.Amste rdam
4h
-1'2 !~'2 .l .. eiden (Studenten) 3~5
- 812.50
den Haag
212
- i),j!l,Utrecht
96
- 2~H . -DOl'rlrecht
55
- HiS.Delft
52
fI
1 lid 1885- 86, 51 leden 1886-87 - 15G.Groningen
41 lede n - 123.-

Leellwarden
llIi<lrlelburg
"s Hertogenbosch
Haarlenl
Tiel
Zaandam
Gouda
Goes
Gent
b . Algemeene leden

Art. 3. Rente.

IJ:1
24
22
18
18
14
12
11
3
31

"

-

123.72.66.54.54./12 . -

36.53.22.86
154.60 _ 5465.96

40.80
f5561.73:

Nagezien en acco01'd bevonden door de
Afdeelin.1J AMSTERDAM.
M. J. WALLER, Voorzittel'.
W. A. VAN DER MANDERE, Pennin,qm.

Bijdrage Tooneelschool
f
Tijdschrift . . .
"
Rei skosten . . . . .
Drukwerk . . . . .
Bllreaukosten . . . . .
Onkosten Algemeene Vergadel'in~ . . .
. .." 7. Onkosten lllning van geldenn 8. Onvoorziene uitgaven
9. Saldo in kas
-

Art. '1.
2.
3
" 4.
5.
n 6.

4427.53
-600.-

15.153.76
16.65
25-

6.30

57.52
259.97

~-

f 5561.73

Het Hoofdbestuul' vctn het Nederlctndsch
Tooneelverbond ,
B. J. STOKVIS.
M. A. PERK, Secl'etcwis,
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T0 0 NEELSCH0 0 Il,
Rekening en Verantwoording 1886-1887.
Ontvangsten.

Uitgaven.

Art. 1. Bjjdrage van Z. M. den Koning . . . .
. . . f5000.-.
" 2. Bijdrage van het Rijk. ." 3. Bjjdrage van de Pl'oTincie
Noord Holland. . . . ." 4. Bijdl'uge der GemeenteAmstel'llam . .
. -'2000.n. Schoolgeldcn . • . . . - 648.75
6. Giften:
.Iaarli.j ksche hijdl'<lgen . . . . . . f 170.Gift Nut s-afrleding- Yelz c n . . . - 100.Aandeel vonrsteJling('n l.eidschc
Studenten . . . : . . . . . . J .~~=
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Art. 7. Rente Fonds Hacke van
M(indell . . . . . . . - 60." 8. B(idrage uit de algemeene
kas. . . . . . . . . - 44::17.53

Art. 1. Jaarwedde Directeur • . f 4000." 2. Jaarwedden onderwijzend
personeeI. . . . . . . - 5240." 3. Toelage aan de Directrice - 300.4. Achterstallige kostgelden
voor inwonende leerlingen 5 ( Belasting, vuur en licht - 784.28
. ( Grondbelasting. . • .- 84.51
, 6. Erfpacht terrein . . . .- 246." 7. Ren Le der 4° 10leening groot
per l'esLo f 65CO.- . . . - 260." 8. Aflossing van ,', Aandeel
(het twaalfde). . . • .
500." 9. SchoolbehoefLen . . . .- 62.37.
, 10. Bibliotheek . . .
. ..- 128.75
,,11. Bureaukosten . . . . .- 40." 12. Onderhoud Gebouw en kosten van schoeiing . . .- 349.23 i
, 13. ge termijn P(ipgascompagnie- 84.26
60." 14. Pianohuur . . . . . .
" 15. Huur van Kaehels en Gymnastieklokaal . . . . . - 64.80
" 16. Assurantie inventaris (tot
16 Jan. 1891) . . •
23.08
" 17. Ameublement . • . .
4530
- 433.69
" 18. Onvoorziene uitgaven .

f 1270698
Memorie Herman Linde Fonds f

Nagezien cn accom'd bevonden door de
A/deeling AMsnHDAM.
M. J. WALLER, Voorzitter.
W. A. VAN DER MANDERE, Penningm.

3e.

f 12706.28

148.6i!

.flet lloofdbestuur van het Nederlandsch
Tooneelverbond.

B. J. STOKVIS.
M. A. PERK, Seeretaris.

}fEDEDEELINGEN EN BERICHTEN.

Gebruik makende van de bevoegdheid, haar krachtens art. I7
der statuten toegekend, heb ben de volgende Afdeelingen tot het
bij wonen der vergaderingen der Commissie van t6ezicht en beheer
over de Toonee15chool (*) gedelegeerd de achter haar naam vermelde leden:
(*) Zie de samenstelling dezer commissie , eerste afl bladz. 38.
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Amsterdam, den Hr. M. J. Waller.
Leiden,
"
J. v. d. Willigen.
Utreeht,
"
Mr. W. G. F. A. van Sorgen.
Dordreeht,
"
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge.
Delft,
"
C. J. A. Milders.
Haarlem,
"
J. H. Krelage.
Tiel,
"
J. A. Hoeff Az.
De afdeelingen Rotterdam en den Haag aehtten zieh voldoende
vertegenwoordigd dOOf hare medeleden, die in de genoemde eommissie zitting hebben , den Heer Haspels voor Rotterdam en den
Heer Ising voor den Haag. Van de niet genoemde afdeelingen
kwamen of geen mededeelingen in of door haar werd bericht dat
zij geen gebruik van hare bevoegdheid wensehten te maken.
De aanstaande Alg. Verg. zal gehouden worden te Dordreeht op
Dinsdag 24 April. Des avonds te voren wordt den Afgevaardigden
enz. door de Afd. een voorstelling aangeboden door het gezelsehap
der Holl. Opera.
Het Hoofdbestuur neemt de vrijheid HH. Afdeelingssecretarissen
uit te noodigen, telkens dat een der bij hun Bestuur ingesehreven
leden zijne woonplaats naar elders overbrengt, zoo mogelijk aan
de daar gevestigde afdeeling ten spoedigste van die verhuizing kennis te geven, opdat het vertrokken lid voor het Verbond behouden
blijve. Bestaat er echter in diens nieuwe woonplaats geen afdeeling,
dan zou door een bericht, aan den algemeenen penningmeester gezonden, wellieht hetzelfde doel bereikt worden. De uitvoering van
dezen maatregel zal uiteraard voor de groote gemeenten moeiIijkheid na zieh slepen. Men doe echter in het belang van het Verbond, wat men zal kunnen! Hoogst wensehelijk is de zaak, en
vooral ZOll de Leidsche Studentenafdeeling door 01' haar hare aandaeht gevestigd te houden, groote diensten kunnen bewijzen.

Het volgende schrijven is door het Hoofdbestuur aan
de Afdeelingen verzonden:
Aan de Besturen der A(cleelingen:
Het Bestuur der Afdeeling Groningen heeft het plan opgevat om
den Heer EMILE MARCK, Directeur de la scene in het Theatre de
rOcleon te Parijs, tevens werkzaam als Professeur de declamation,
en als zoodanig belast met het opleiden van jeugdige tooneelspelers, uit te noodigen in die Afdeeling een voordraeht te houden.
Het voelde zieh hiertoe gedrongen , toen het van een zijner medeleden vernomen had, dat genoemde Heer bereid was om in Maart
of in April aanst. door Nederland een kleine "tournee litteraire"
te maken en in enkele plaatsen een Conferenee te geven over
I'Education du comedien en zijn denkbeelden over dit belang-
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rijke onderwerp toe te lichten door mededeelingen betreffende zijn
werkkring als "professeur" en "leider der repetities ," terwijl hij
in het tweede gedeelte van den avond fragmenten uit moderne en
klassieke dramatische werken voordragen zou.
Deze zeldzame gelegenheid om een smaakvollen deskundige over
zulk een gewichtige kwestie, die ook ten onzent aan de orde is,
te hooren en tevens vergast te worden op proeven eener uitneniende
voordracht, meende het Bestuur voor zijn afdeeling niet te mogen
laten voorbijgaan. Intussehen vermoedt het, dat ook andere Afdeelingen den Heer EMILE MARCK gaarne in haar midden zouden
wen sehen te zien optreden en met haar Groningsche zuster in deze
samen te werken. Die samenwerking acht het daarenboven zeer
gewenscht met het oog op de vergoeding, den "Conferencier" voor
reis- en verblijfkosten enz. aan te bieden.
Daarom berichtte het aan het Hoofdbestuur zijn voornemen, met
verzoek de uitvoering daarvan te bevorderen door het aan de andere
Afdeelingen mede te deelen en aan te bevelen.
Met groote ingenomenheid nam het Hoofdbestuur kennis van het
bestaande plan en gaame voldoet het aan het ontvangen verzoek.
Het heeft mitsdien de eer U met aandrang te wijzen op een genotvollen avond, dien gij Uwen leden met hunne Dames kunt bereiden. Ook door tegen betaling hun, die geen leden Uwer Afdeeling
zijn, den toegang tot de "Conference" te verleenen, zullen de te
maken kosten ongetwijfeld gedekt worden.
Mocht gij, gelijk wij vertrouwen, gezind zijn U we medewerking
in deze te verleenen, wilt dan rechtstreeks met het Bestuur der Afd.
Groningen (Secretaris Jhr MI. D. R. DE MAREES VAN SWINDEREN)
in overleg treden omtrent het tijdstip der komst van den Heer
MARCK, het beclrag cler hem aan te bieden vergoecling enz., opdat
cle geheeie zaak tijdig haar bedrag kunDe erlangen.
Namens het Hoofdbestuur voornoemd,
M. A. PERK, Secretaris.

TOONEELSCHOOL·
Vrijdag en Zaterdag I en 2 Juli 1887 zijn de gewone jaarlijksehe overgangs- en einclexamens der Tooneelschool afgelegd, des
morgens in de wetenschappelijke vakken en lezen, aan cle school
zelve, des namid(lags in voorclracht en speI, in de kleine zaal van
Maison Stroucken. Maanclag tevoren waren proeven gegeven van
voordracht in vreemde talen, o. a. door scenes uit "Faust", "Don
Carlos" en "Iphigenie auf Tauris", met welwillende medewerking
van den heer H. Schwab, van het Nederl. tooneel.
De leerlingen van den heer Le Gras brachten Vrijdag ten gehoore: fragmenten uit Vondel's "Gijsbreght" en "Lucifer", terwijl
mede vertoond werden: het 3de bedrijf van Moliere's "Menschen-
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hater" , in de vertaling van Prof. Thijm, en het grootste deel van
het Iste bedrijf van Lod. Mulder's "Kiesvereeniging van Stellendijk."
De leeraar in hoogere mimiek en costumeerkunde, de heer Theod.
C. Simons, liet opvoeren toonee1en uit "Mithridates" van Racine
en "Esther" van Grillparzer , beide vertaald door Prof. A. Pierson,
en uit "Coriolanus" van Shakespeare , door Prof. Burgersdijk.
Zaterdag deed Mevr. Stoetz hare jongere leerlingen gedichten
voordragen en door de oudere vertoonen de blijspe1en: "Dokteres
en Modemaker", "Een dienst aan mijn vriend Blanchard" en "Eigenzinnigheid", benevens het dramatische fragment van Schimmel,
"Anna Bolein" en een paar toonee1en uit Fr. Halm's "Zoon der
Wildernis."
De uitslag der examens was, dat van de eleves der Voorbereidende Vakschool bevorderd werden van de Iste (laagste) klasse
naar de 2de : Marie Eggers en Klaas De Boer; eene derde moest
dezelfde klasse nog eens doorloopen en de beide tusschentijds toegelaten meisjes bezochten de school nog te kort, om voor verhooging voorloopig in aanmerking te kunnen komen. - Van de 2de
naar de 3de klasse werden overgeplaatst: Adele Dore, Rika
Kley en Lourens Poolen (de beide laatstgenoemde voorwaarde1ijk);
de vierde leerling moest wegens ongeschiktheid voor het tooneel de
school verlaten. - De jongejuffrouwen Alida Klein, Frieda Herberich en Martha Coerdes zijn alle van de 3de naar de 4de klasse
(de laagste der Vakschool) bevorderd, terwijl naar de hoogste zijn
overgegaan mej. Leida Roelofsen en J osephine Spoor (ofschoon deze
laatste alleen voorwaardelijk).
De beide leerlingen der vijfde klasse mej. Sophie Dusault en de
heer G. Verenet, onderwierpen zieh aan het eind-examen; zij verwierven eervol ontslag onder toekenning van een diploma. Sedert
werden zij door de gebr. A. Van Lier geengageerd. - De heer
G. Pilger, van de 4de klasse, legde, op eigen verlangen, mede het
eind-examen af, ten bewijze waarvan hem een getuigschrift is verleend. Hij maakt thans deel uit van 't gezelschap der HH. Kreukniet en Mutters.
Woensdag 31 Augustus werd, des namiddags te 1 uur, in 't gebouw der School het toelatingsexamen voor den cursus 1887 /88
afgenomen. Zeven adspiranten voor 't volledig onderwijs hadden
zich aangemeld, vijf kwamen op. Drie werden als leerlingen aangenomen; Johanna Wertwijn en Lena Canis voor de Iste klasse,
Mej. Geertj e Sixma in de derde; J eannette Racke en Lambertus
Berkhout werden voorwaarde1ijk in de laagste klasse toegelaten.
Alleen de laatste dezer beide is begin December definitief aangenomen, de andere moest de school verlaten . - Viernieuwe vakleerlingen meldden terzelfder tijd zich aan, Mej. Cato Sewing,
leerlinge van Mevr. Collin-Tobisch, die zich als dramatisch zangeres
wilde bekwamen, en de Heer C. Kühn; iets later nog Mej. Loman
(voor voordracht in vreemde talen).

-8rHalf Oetober trad alsnog als leerling in de rste klasse toe Eduard de Blauw, en met I Deeember als vakeU:ves mej. Jenny
Molenaar en de heer Van Laren van Dalen.
Niet terug kwamen met I Sept., uit eigen beweging: Rika Kley
en Klaas De Boer. Op dit oogenblik telt de sehool 15 leerlingen
voor 't volledig onderwijs en 7 vakeleves:
In klasse

I: Catharina Rentmeester.
Melia Tartaud.
Juliana Van Ude.
Lena Canis.
JohannaWertwijn.
Lambertus Berkhout.
Everard De Blauw.
In klasse II: Maria Eggers.
IIr: Adelaide Dore.
" "
Geertje Sixma.
Lourens Poolen.
IV: Alida Klein.
" "
Martha Coerdes.
Frieda Herberieh.
V: Aleida Roelofsen.

"

"

Van de vakleerlingen van den vorigen eursus volgen nog sommige
lessen: Mej. Jeannette Sieveking en de Heer H. Swab.
28 Beeember 1887.
S. J. BOUBERG WILSON.
Men sehrijft ons uit Tie1:
Den 2Isten Deeember had alhier voor de !eden van de afdeeling
en geintrodueeerden een "Proef van Voordraeht en SpeI" plaats
door vier jonge dames, leerlingen der Tooneelsehool (Coerdes,
Herberieh, Klein en Roelofsen) en twee oud-Ieerlingen, de heeren
Royaards en Smith, - vergezeld door den direeteur, den heer Bouberg Wilson, en mevrouw Rennefeld.
Zonder in bijzonderheden te treden kunnen wij vermelden dat
de voorstelling ten zeerste voldaan heeft, en een openbaring was
aangaande de Tooneelsehool, daar men hier van die sehool 1literst
weinig merkt, en nu en dan sleehts een enkele oud-Ieerling ziet
optreden, die in zjjn omgeving als verdwaald sehijnt. Thans, nu
men een ensemble kreeg, kwam de werking van de school des te
krach tiger aan het licht, en vooral was dit te danken aanbrokstukken uit het klassieke genre, waaraan men in de provincie, en
bijna overal trouwens, geheel ontwend iso Dat er weder kunstenaars komen die verzen kunnen zeggen en in een treursJlel konden
optreden, zooals mejuffrouw Roelofsen en de heeren Smith en Royaaards,
was een nieuw gezichtspunt op ons toonee1, dat zieh krachtig openbaarde en de kenners op een aanbrekenden dageraad wees Bet kan

-- 82niet anders of dergelijke voorstellingen zullen de sympathie voor
de School en voor het Verbond aanmerkelijk vergrooten, en niet
alleen de artisten maar ook het publiek opvoeden, een dubbele
reden dus om ze aan te bevelen.

EEN EN ANDER OVER KLO HIS RN HOOSJE EN DE
NIEUWJAARSWENSCHEN VAN THOMAS,VAER.
De hoofdredacteur van "Het TooneeI" heeft de vriendelijkheid
gehad mij uit te nooeligen de artikels, die ik in 1886 en 18880ver
bovengenoemd onelerwerp in het elagblad "Het Vaderland" schreef,
ook in ons tijdschrift te plaatsen, ten einde ze onder de oogen te
brengen van alle leden van het TooneeIverboncL Met zeer veel
genoegen voldoe ik aan dat verzoek, omdat mijn nasporingen elan
in boekvorm bewaard bIijven en steeds aanleiding kUlmen geven
tot een vernieuwd onderzoek, want. .. , moge ik de oplossing van
de raadselen betreffenele "Kloris en Roosje" bevorelerd hebben , niet
alles nog is volkomen tot helderheid gebracht, Het juiste tijelstip,
waarop voor het eerst de "Bruiloft" yertoonel werel, is nog evenmin te bepalen, als dat harer eerste verbinding met Vondels "Gijsbrecht van AemsteI". Men kan door een gelukkig toeval of scherpzinnige navorsching ook een oueler gebruik van elen Nieuwjaarswensch vinelen, elan mij gelukt is te ontdekken. Den musicologen
zij de quaestie van de muziek bijzonder aanbevolen; - elit veld is
nog geheel te ontginnen. Is Servaas c1e Koning inderc1aad de comPOl1lst van de "Vrijadje", dan nog vermoed ik, dat ele Fransehe
muziek niet gehe el vreemd is aan zijn werk. Het verbanel tussehen
de muziek eler "Vrijage" (1688) en die der "Bruiloft" (1707) ligt
evenzeer in het eluister. Mogen mijne "Jeudis" van het "Vaelerland"
door de plaatsing in dit tijdschrift bewerken, dat veIen zieh aangetrokken gevoelen de "Kloris en Roosje" -quaestie ter harte te nemen
en ele vrucht van hun nasporingen in "Ons Tooneel" mede te deelen.
Gijsbrecht van Aemstel, Kloris en Roosje, - wat al herinneringen van geschied-, letter- en tooneelkuneligen aard zijn voor den
Nederlander, vooral den Am,terdammer, aan dit onafscheideIijk
tweetal verbonden ! Het zal niet lang duren, of men kan de honderdvijftig-jarige verbintenis van Gijsbrecht met Kloris en Roosje
vieren, van den pseudo-klassieken ridder met het in den Ioop der
tijden echt Nederlandsch geworden boerenpaartje. Wanneer men
het juiste tijdstip mocht ontdekken, waarop de heer van AemsteI
voor het eerst tegelijk met Thomas-vaer de planken van den Amsterdamschen schouwburg betracl, en wij bezitten dan een Lecoeq
en Clairville I , dan zou het niet onaardig zijn nog eens een jubile
')

He geeslige samenstellers der "Fille de Madame Angot".

-- 83 -te vieren en Gijsbrecht en Badeloch me heel hun stoet ter bruiloft
van Kloris en Roosje te nooden_ Wat fantastische rondedans zou
die democratische verbroedering te zien kunnen geven! Gijsbrecht
in zijn schitterend harn as het bruiloftsbal open end met Pieternel,
daarna Thomas·vaer, met strikken en linten gesierd, vrouwe Badeloch ten dans voerencL De krijgsknechten, van wie de vredelievende "portier van 't klo oster" zegt: "Wij zien ze noo van voor,
en allerliefst van achter", de krijgsknechten zouden op dit vredefeest
de nonnekens niet mishandelen en baar hun ruwe kracbt doen gevoelen, docb als waardige dansers haar bevallig de hand reiken.
Wat guitig gelegenheidsstuk zou Jacob Van Lennep van zulk een
stoffe gedicht heb ben !
Wat mij tot deze bespiegelingen over Gijsbrecht en Kloris en
Roosje leidt, is de nieuwe uitgave van het kluchtspelletje, waarmede ele heer J. H. Rössing ons onlangs heeft verblijd.
Vergis ik mij niet, dan is het wel een vijftiental jaren geleden ,
sedert de laatste editie, volgens den tekst van M. Westerman , het
licht zag. Er moet waarlijk behoefte hebben bestaan aan een
nieuwe oplaag, want steeds verrijzen johgere geslachten, die op
hun beurt het kluchtspelletje willen zien en nader leeren kennen.
Vooral een bezorging door Rössing heeft waarde, omdat deze letterkundige , verbonden aan de Vereeniging "Het N ederlandsch Tooneel",
die den Amsterdamschen Schouwburg beheert, in staat was den
tekst te leveren, juist gelijk hij tegenwoordig gespeeld wordt Een
bijzondere waardc ontleent het boekje nog aan de voorrede, waarin
de schrijver een overzicht geeft van wat er al zoo in de letterkunde
bekend is van de vrij duistere geschiedenis van dit operatje, zijn
dichter en componist. Met eenige zorgvuldigheid raadpleegde Rössing de verschillende edities en teksten, die van Kloris en Roosje
bestaan en komt tot het hesluit, dat de eerste uitgaaf van 17°O,
en de dichter waarschijnlijk de heer D. Van Buysero iso De acteur
en tooneeldirecteur Jacob Van Rijndorp gaflater eenige uitbreiding aan
het stukje, maar mag niet als de oorspronkelijke schrijver beschouwd
worden; evenmin Van Malsem , aan welken acteur - waarschijnlijk
de eerste T homas-vaer - reeds vroeg, en later nog (in 1809) door
den Amsterdammer Fokke Simonsz, het speIletje werd toegeschreven.
Omtrent den componist heeft Rössing niets kunnen vinden.
Het toeval wil, dat juist op het oogenblik toen de laatste bezorger van elen Kloris zijn voorrede bewerkte, ook ik bezig was
nasporingen te doen over de letterkundige geschiedenis van het
operatje. Ik vernam, dat enkele boekjes der Amsterdamsche
Bibliotheek bij den heer Rössing ter raadpleging waren en wij dus
in hetzelfde vaarwater vischten. Dank de heuschheid van den geachten bibliothecaris den heer Rogge en van den heer Rössing,
was ik spoedig in staat mijn onderzoek voort te zetten, elat reeds
in de rijke tooneelbibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde met goeden uitslag begonnen was.
Ik had namelijk het geluk een twaalt jaren ouderen Kloris (1688)
te ontdekken en, naar ik meen, ook den naam van zijn componist.
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De vraag naar het vaderschap var.. den tekst, die voor het eerst
in 1707 verscheen en voor 't vervolg de vaste Iigger bleef, wordt
echter door die vondst niet opgehelderd. Integendeel, er blijkt uit
die "Vrijadje van Cloris en Roosje. Vertoond in Muzijk. En gekomponeerd door Servaas de Koning. I) (Volgt: het bekende uitgegeversmerk "Perseveranter" van Lescaille.) Te Amsterdam, Bij de
Erfgen: van J. Lescaille, enz. 1688. Met Privilegie"; - er blijkt,
zeg ik, uit dit stukje, dat de oudste Kloris een geheel andere
Kloris is, al lijdt het geen twijtel, of die van 1700 en 1707 stammen er in rechte lijn van af.
Geen bruiloft zonder voorafgegane vrijage. Welnu, "De Vrijadje
van Cloris en Roosje" houd ik voor de stammoeder van de Bruiloft
van 1707. Het heeft mij altijd verwonderd, dat in het laatst genoemde stukje, het spelletje dat we nog heden op ons tooneel zien,
de titelrollen Kloris en Roosje van zeer ondergeschikt belang zijn;
Krelis en Elsje heb ben er verreweg het Ieeuwenaandeel; de personen, naar wie het kluchtspel heet, komen er nauwelijks aan het
woord. Van waar de titel? Mij c1unkt, omclat cle vrijage van het
paartje jaren lang c1e gunst van het publiek hall genoten en hun
"Bruiloft" meer c1e aanjacht zou trekken, dan een stukje, getiteld
b. v. "c1e Vrijage van Krelis en Elsje". Men wilde waarschijnlijk
een· nieuw stukje de pop'llariteit van een ouden titel verzekeren.
De "Vrijadje" van 1688 behelst indenl.aad het komische lijden en
strijden van een minziek herder , Cloris, en een weerbarstig herderinnetje, Roosje, dat wel van den herder houc1t, maar zich niet
zoo gemakkeliJk gevangen geeft, wantrouwende de betuigingen en
de zuchten der loszinnige herders, wier liefde bekoelt, wanneer c1e
trouw eenmaal voorbij iso Silvia, "een harderin", weet eindelijk
Roosje te overtuigen, dat Cloris het oprecht meent:
R

0 0

sj e.

Cloris 't schijnt wel of mijn hert
Tot weermin genegen werd.
Cl 0 r i s.
Zal mij zulk een lot gebeuren ,
Ben ik t' einden van mijn treuren?

') .Gekomponeerd" Kan ook beduiden "ineengezct" wat betreft de
dan sen of de mise-en-scene. De "Bouwsteenen" der Vereeniging voor
Nederlandsche Nlllzipkgeschiedenis vel'mel,Jt een kwartiintje van S. de
Koninck, getiteld "HoJlantscbe Schouwblll'gh en Plllg·ge dansen." Indien
S. de Koninek echter bekend staat als musicllS, dan mag men met veel
recht de punt achtel' "lVIuziik" op den titel als ecn slol'Jigheid beschouwen
en lezen: "Vertoond in Muziik en gekomponeerd dom Servaas de Koning"; dit zou dan beteekenen: l1luziek en arrangement door Servaas de
Koning.
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Ten slotte zingt Silvia:
Kom dan, nimphen, met uw rijen,
Wilt al dansende ge1eijen,
Deze bruidegom en bruid,
En vol vreugd deez' echt besluit.
Daarop volgt de tooneelaanwijzing: "Hier wordt gedanst een
Harders Ballet."
Het choor besluit met:
Yder een geniet zijn lust,
Elk is met het zijn gerust,
Cloris door standvastig vrijen,
Raakt ten einde van zijn lijen,
Thirsis acht geen grooter schat
Als het eed'le B::tchus nato
Men wete, dat "De Vrijadje van Cloris en Roosje" een op klassieke leest geschoeid pastorelletje is, waarin behalve de hoofdfiguren nog optreden: Silvia, een harderin, Thirsis, een harder, 2
Bachanten , 2 harders, 2 harderinnen. Het Tooneel verbeeldt een
Bosch. Ook Cloris is een herder , Roosje een herderin. Krelis en
EI je, Thomas-vaer en Pieternel vind men niet in deze "Vrijadje".
De hoofdtooneelen bestaan in duos tusschen Cloris, die de liefde,
en Thirsis die den wijn en de vrijheid verheerlijkt. Beiden verdedigen meestal in zoet vloeiende rijmen hun standpunt. _ Er is iets
veel meer dichterlijks, beschaafds en liefs in dit stukje van I688 ,
dan in de latere bruiloft. Aardige tooneelen zijn ook de duo's
tusschen Roosje en Silvia, waar de laatste haar vriendin tot zachtheid en wederliefde voor Cloris tracht te stemmen. Geen enkele
platheid vindt men in de Vrijage. Zoowel hierin, als in den dichterlijken, teederen toon van het geheel onderscheidt dit operatje
zieh gunstig van de latere "Bruiloft", waar de herders echt Hollands ehe boeren geworden zijn. De "Vrijadje" van I688 werd,
blijkens den titel en den inhoud, geheel gezongen. Het rhytmus
der verzen bewijst, dat de muziek, nog heden in gebruik, gedeeltelijk overeenstemt met die van I688. Een proeve van dit rhytmus volge:
Ro

0

sj e.

Wat steekt er in de liefde al list,
Want al de vrijers.
Zyn toch maar vleijers,
Daar al haar tyd me~ wordt verkwist.
Dat zyn haar zuchten,
Die zy duchten,
Dat veroveren een Minnares haar hert.
Maar, lieve zotten,
Ik moet er me~ spotten,
Als er een aan my gegeven werd.
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Het begin van het eerste tooneel luidt :
CI 0 r i s (Roosje vasthouwende).
Zoete en allerliefste Roosje ,
Zielsbeminde, lieve troosje,
'k Bid u, blijf een weinig staan.
R

0 0

sj e.

'k Zeg u, Cloris, laat my gaan,
'k Moet mijn schaapjes gaan verweien.
CI 0 r i s.
Engel laat ik u ge leien.
R

0 0

sj e.

't Is niet noodig, blyft maar hier.
CI 0 r i s.
Stookster van myn minne vier ,
Zult gy my dan eeuwig haten?
Ro

0

sj

ej

'k Weet niet wat je al moogt praten.
(Roosje binnen).
Een gelukkiger proeve van de libretto-poezie der "Vryadje" is
de volgende ontboezeming van Cloris, waarvan men in de latere
Bruiloft een echo vindt, nl. het "Zweren bij het bont van Lubbertooms kat":
Want als men een reisje is by syn baasin,
En vind haar wat lustig en vrolyk van zin,
Daar is dan geen vreugde, die men niet geniet ,
Wanneer zy met haar bruin oogjes eens schiet.
Een lonkje, een straaltje ons hartje geraakt ,
Dat is, dat de minnaars het meeste vermaakt.
Want ik wil wel zweren by Jupiters kruin,
By alle de knyntjes die loopen in duin,
By 't vischnet van Melis en Teeuwes zyn broer,
Ja ook by uzelf, daar ik 't hoogste by zwoer ,
Dat zoo ik altyd by u maar mocht zyn,
ZOll my nooit aantreffen geen kwelling of pyn.
In de "Bruiloft" van 1707 bemerkt men al heel weinig van "Kloris en Roosje" zelven. Krelis en Elsje voeren er een vrijage, die
vele punten van overeenkomst heeft met die van het paartje
van 1688, dat thans bruiloft houdt. Alle klassieke en pastorale
toestel is verdwenen, en in plaats van de "harders en harderinnen",
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"bachanten", Thirsis en Silvia, vindt men Thomas Klorissen en Pieterne1, de ouders van de feestvierenden, Teeuwes en Mansette, de
"speelnoodjes" en boeren en boerinnen. Het is geen strijd tusschen
den wijn en de liefde, die gestreden wordt, maar een innig verbond tusschen die twee:
Kom, nou an 't eten en an 't smullen ,
Al 't zoenen kan den darm niet vullen.
Kom, schenk de glazen vol met wyn ,
En laet ons lustig vrolyk zyn.
Het is niet alleen Thomas-vaer, die zoo denkt, maar de verliefde Krelis en Eisje zingen te zamen dit duet:
Al die niet meugen ,
vrolijke baas,
Die lekkere teugen,
Zijn suffend of dwaas !

o

U w kannen te leegen ,
U w glaazen te veegen,
Dat's 't eenigste goed,
Dat's 't eenigste zoet.
De schrijver heeft zich moeite gegeven een boeren-dialect in zijn
dicht te gebruiken en zijn dramatische personen allellei platte toespelingen en landelijke grofheden in den mond te leggen. De
maaltijd vervult er een belangrijke rol in, er wordt duchtig geschranst en de glazen worden dapper geveegd. Allerlei geschenken,
waaronder die men in fatsoenlijk gezelschap niet gewoon is zelfs
maar te noemen, hoe nuttig en onmisbaar hun gebruik in een huishouden moge zijn, worden het bruidspaar door de vrienden aangeboden. Het is de "Bruiloft van Kloris en Roosje", zooals men
die tot v66r een veertigtal jaren bijna ünverminkt gaf, maar die in
1854 voor het eerst door M. Westerman in een al te verfatsoenlijkt
pak gestoken werd Ofschoon ik enkele platheden gaarne mis, betreur ik toch de verwoestingen, die door een te kieskeurig en hervormingsgezind snoeimes werden aangebracht en die sedert, dus ook
in de uitgaaf van Rössing, helaas ! van kracht bleven. Mr. Jacob
van Lennep heeft er blijkbaar ook zoo over gedacht, toen hij in
zijn "Bruiloft van Kloris en Roosje, met eenige nieuwe gasten gestoffeerd", bij gelegenheid van het "Derde Kongres der Internationale Vereeniging tot Bevordering der Sociale Wetenschappen" (1864),
den ouden tekst grootendeels behield en weer van "een kittig haentje"
durfde spreken in plaats van "een snugger knaapje."
Nu ik het verschil en de overeenkomst heb aangewezen tusschen
"de Vryadje van Cloris en Roosje" van 1688 en "de Bruiloft van
Cloris en Roosje" van 17°7, zal ik de waarde onderzoeken van
"Het Boere Opera, of Kloris en Roosje. Gedrukt voor de Liefhebbers in 't jaar 1700."
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H.
Moet ik mijn lezers vergeving vragen voor di t tweede stuk over
het-beroemde Hollandsche operatje, dat mijn begonnen onderzoek,
hoop ik, ten einde zal brengen en voor goed de dikwijls, maar
niet grondig genoeg behande1de quaestie oplossen? Zal men de oneerbiedige benaming van "stofneuzerij" niet op mijn nasporingen
toepassen? Ik beloof den lezer gaarne, dat ik niet zal onderzoeken,
of de oorspronkelijke schrijver van "Kloris en Roosje" twee of drie
malen gehuwd was, wie het zesde kind ten doop hie1den en of de
grootmoeder op haar ouden dag twee of meer tanden gewisseid heeft.
Kunstgeschiedenis op die wijze beoefend vind ook ik een overdrijving, die het doel voorbijstreeft. Ik zal mij dus bepalen tot de
vraag, wie waarschijnlijk de dichter was van het zangspelletje van
zuiver Nederlandschen bloede, dat bijna anderhalve eeuw arm in arm
met Vondels Gijsbrecht het vaderlandsch toonee1 betreden heeft.
"Het Boere Opera, of Kloris en Roosje, gedrukt voor de liefhebbers in 't jaar 1700" is een wonderbaarlijke uitgaaf, aan welker
tekst Rössing minder gewicht zou hebben toegekend en dien hij
stellig niet aan Buysero zou hebben toegeschreven, indien hij den
inhoud aandachtig had getoetst. Ofschoon de titel van Kloris en
van Roosje spreekt, komt Roosje er in 't geheel niet in voor en ...
is Kloris er niet een boerenknaap, maar de bekende herderin Cloris
uit de oude liedeboekjes en de herdersspe1en!
In dit operatje zegt Cloris b. v. tot Tirsis:
Gy waart de eerste man,
Die over my quam triomferen.
Ik wil u tot verge1ding leeren,
Hoe men verand'ren kan.
Deze "Tirsis" , hoe verliefd ook, heeft nog sterke familietrekken
met den "Thirsis" in het stukje van 1688:
Z'is voort. Wat raad? ik ga dat leet verzachten
Met d'alderbeste wijn, die ik bekomen kan;
Ik stel haar heel uit mijn gedachten,
Ik denk er niet weer an.
Daarop komen "twee Bachanten , elk met een beker in de vuist"
en "een troep goetciermakers, die dansen met fiessen en fiuiten"!),
en zingen bij beurten den lof van Bacchus en het druivensap. Men
verneemt niets meer van Tirsis, die waarschijnlijk zich bij hen aansluit en zijn plan van niet meer aan herderin Cloris te denken volhoudt. Hoe verminkt ook, is dit laatste gedeelte van "Het Boere
Opera" eenigszins overeenstemmend met het stukje gecomponeerd
door Servaas de Koning in 1688. Maar wat is het merkwaardige
van het operatje van 1700? Dat de eerste twee tooneeltjes meestal
letterlijk gelijk zijn aan de "Bruiloft van Kloris en Roosje" van

I) "Fluiten" zÜn ouderwetsche, lange glazen.

-- 89 17°7, het populaire spelletje par excellence. Wij leeren er dus uit,
dat de tekst van 17°7 in 17°° reeds bestond, maar om geldige
redenen nog niet in druk was uitgegeven. Het was in het belang
van schouwburgdirecteurs populaire vertooningen in handschrift te
behouden, teneinde zieh zooveel mogelijk het monopolie te verzekeren. In de voorreden en geschillen van den Haagsch-Leidschen
tooneeldirecteur en dramaturg, Jacob van Ryndorp, vindt men
daarvan menig bewijs. Hoe is, in verband hiermede, "Het Boere
Opera" van 1700 alleen te verklaren? Met die uitgave te houden
voor een bedriegelijken druk door een of anderen beunhaas, die op
oneerlijke wijze geld wilde slaan uit de populariteit, die de tekst
van 1707 blijkbaar reeds in 1700 ondervond. Een titel, die niet
met den inhoüd overecnstemt (want nergens vindt men iets van of
over Roosje), het niet onaardige prentje , dat koopers moest lokken,
het verzwijgen van drukkcr en uitgever, alles wijst op bedrog. Een
paar oneerlijk verkregen dialogen tusschen Krelis en Eisje werden
gelijmd op een verminkten tekst van het herderskluchtje van 1688.
De schrijver van geen der twee spelletjes zou ooit tot zulk prulwerk in staat zijn geweest. Geen van beiden - indien men aan
twee schrijvers denken moet - Züuden in eenzelfde voortbrengsel
van Kloris klakkeloos een herderin hebben gemaakt.
Thans een onderzoek naar den vermoedelijken schrijver.
Het is opmerkelijk, dat reeds in 1720 groote verwarring bestond
omtrent het vaderschap van het zangspel. De Amsterdamsche uitgever Hendrik Bosch schrijft in zijn toen versehenen "Naamrol van
alle de bekende, zoo oude als hedendaagsche Nederduitsche gedrukte
Tooneelspelen", de Vrijage van 1688 toe aan S. De Cooning, dus
aan den componist; de "Boeren Opera" van 1700 aan Jacob van
van Ryndorp; en de "Bruiloft" van 1707 aan den tooneelspeler
Van Malsem. Reeds in hetzelfde jaar werd hij hierover ernstig
onderhouden door den uitgever I) van "Artiminia, treurspel door
Harmanus Koning, (volgt het bekende vignet met "Nulla Quies")
in 's Gravenhage, gedrukt voor de Leidsehe en Haagsehe schouwburgen." Die gisping luidt: "Dient ook tot bericht, dat wij dit
treurspel zoo schielijk niet met den druk Züuden hebben gemeen
gemaakt , ten ware een rechtvaardige vrees ons had bevangen, dat,
wanneer het weder ten tooneele mocht verschijnen, in de een of
andere Naamrol door een kunstje de glorie van den heer Koning
mocht verminderen met achter Arte!ip.inia eens anders naam te stellen, gelijk wij zien dat door monsieur Hendrik Bosch, boekverkooper over het Burger-Weeshuis, te Amsterdam, gedaan is in de
Naamrol van Tooneelspelen. Namelijk hoort "Amarilles" aan den
heer Lingelbach; "Arlekyn in de Elizesche Velden" aan het kunstgenootschap Constantia et Labore; het "Boeren operaatje, of "De
Bruiloft van Kloris en Roosje" 2) aan den heer Buysero vooral,
') Niet door den schrijver zelf, geltik Rössin g meldt, want uit de voorrede blijkt dat H. Koning reeds dood was.
') Het is natuurliik. dat de sehriiver hier van 't stuk in 't algemeen
spreekt, niet van een bepaalde uitgaaf.

7
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aan geen Van Malsem ; cn is ook niets verplicht aan de Privilcgie
daarvoor verleend." En verder : "Over deze grovc fouten en misslagen had de zooeven genoemde H. Bosch wel iets verdiend, maar
om redenen zullen wij op zijn verzoek en begeerte deze misslagen
over het hoofd zien en die voor deze maal verschoonen met dezelven
alleen als drukfeilen aan tc merken. Dit was, gunstige kunstbeminnaars , dat wij noodig oordeelden u te berichten, om te beletten
dat 's mans glorie (te weten H. Koning), niet door anderen on derkropen wierd, die niet te goed zouden zijn eenige ongeachte grollen, wier gebrekkelijkheid met den eersten opslag gezien kan worden,
voor zijn treurspel uit te geven; alsmede om den roem, zoo van
den overledene als nog levende tooneelspelers te beschermen tegen
de addersteken van het collegie N. V. A. 1) Het dient ons ook tot
hoop, dat die loffelijke boekverkooper Hendrik Bosch, eer hij weer
een Naamrol uitgeeft, zich zelven van beter onderricht zal voorzien,
wien de speIen en kluchten, als makers, toebehoren, opdat niemand
zijn roem benomen werde, noch een ander met onverdiende lauweren pronke." Ik heb deze aanhaling wat ruim gekozen, omdat zij
een begrip geeft van de omstandigheden waaronder tooneelstukken
in juisten of verminkten vorm het licht konden zien. Deze voorrede is geteekend met het devies van het Haagsche kunstgenootschap
of letteren beoefenend gezelschap "Nulla Quies": "Artis Amore
Laboramus."~) Dit gezelschap stond in nauwe betrekking tot de
Haagsch-Leidsche tooneelisten; waarschijnlijk behoorden de acteurs
J. Van Ryndorp, A. Van Thil, H. Koning, Michiel Willemsz,
J. Van Hoven, Floris Groen, Franc;ois Schroder tot haar leden.
Of Buysero van deze vereeniging lid was, of zij misschien alleen
uit tooneelisten bestond en Ryndorp er de ziel van was? Niets
kan ik daaromtrent met zekerheid vaststellen. Het kluchtspel
"Arlekijn, Versierde Erfgenaam, door Diderik Buysero" draagt
hetzelfde vignet "Nulla Quies" en de voorrede, waarin Nil Volentibus weer duchtig gehekeld wordt, is geteekend met het devies
"Amor" enz. Het schijnt, dat N. V. A. het zwak had zich wederrechtelijk afschriften te verschaffen van Haagsche stukken, die te
doen drukken en van dien druk privilegie te nemen. "Gij weet
wel (luidt laatstgenoemde voorrede), dat men bij ons aan de
tooneelisten de boeken moet toevertrouwen en dat de ijver of baatzucht van sommigen zoo wijd gaat, dat in plaats van hun rol te
schrijven, zij het geheeIe boek uitschrijven, waardoor zij eindelijk
met den druk gemeen zijn geworden". Verschillende staaltjes van
oneerlijkheid, betreffende stukken welker titels genoemd worden,
') Nil Volentibus Arduum te Amsterdam.
,) Halmai:H meent in z(in bekende btjdragen tot onze tooneeIgeschiedenis,
dat dit een merk en devies van Riindorp was. Dit is niet geheel juist.
Ook stierf R. tusschen 1719 en 1721. Allen, ook Rössing en Von Helwald
dwalen in h.un opgaaf. H~t voorbericht van Ryndoi'I S "Gestraft~ Vrijgeest",
een bewerkmg van Moliere's • Don J uan", spreekt van .Monsleur J. Van
Ryndorp zaliger" . Het stuk verscheen in 1721; het voorbericht is geteekend
uArtis Amore Laboramus."
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verme1dt het voorberieht. "Nu, deze Arlekijn, Versierde Erfgenaam
is ons voor meer dan 20 jaren door den heer D. Buysero in eigelldom vereerd, zooals de voornaamste en eerste tooneelisten op den
Amsterdamschen Schouwburg, nu nog in levenden lijve, zouden
kunnen getuigen. Dit boek, mede eens overgegeven 1) zijnde, en
van de eene buurvrouw aan de andere geleend , is er, om de kunstige aardigheid, een Baatzuehtige J uffer 2) uitgedropen. Daarom
is het verzoek: maakt een redres , of men zal tot over vijf genegotieerde boeken toe, een helikollsehen aanklaeht doen". Over het
lot vall toonee1stukken, het versehil tussehen vertalers , berijmers
van vertalingen, vinders van stoffe, omwerkers, vermeerderaars
enz. enz., kan men in de voorberiehten van oude tooneelstukken
allerlei euriosa aantreffen. Zeven jaren na Ryndorps dood durfde
zijn boezemvriend J. Van Hoven b.v. een "Bruiloft van Kloris en
Roosje" (1727) uitgeven, als "door Jaeob Van Ryndorp", terwijl
deze ze1f, of het genootsehap waartoe hij behoorde, in 1720 (in de
voorrede van "Arteminia", gelijk wij zagen) verzekerd had, dat die
"Bruiloft" van Buysero was! Het is waar, in dien tekst van 1727
zijn wijzigingen, b.v. Thomasva~r heet er "Jeppe", Pieternel "Luitje"
en tal vall platheden zijn er hier en daar ingevoegd. Overigens,
en dat is bijna geheei, is zij ge1ijk aall de uitgaaf van 1707, die
tot 1844 behouden bleef. J. Van Hoven moge in een inleidend
gedichtje al verzekeren:
"Dees Boeren Bruiloft, die vOOt dezen
Door Jaeobs rympen kwam in 't licht,
Komt we~r herdrukt en als verrezen ,
Den kunstenaars voor het gezieht.
Niet minder zal het nu behagen,
Als toen het eertijds is gespee1d
Op ons tooneel "), in vroeger dagen;
Wijl 't oor en oogen samen streelt.
Ontvang dit stukje, in 't nieuw gestoken,
Schoon van een kleinen omtrek, 't zal,
Schoon Ryndorps oogen zijn geloken,
Zijn maker roemen overal;
Wiens oogmerk was: in alle zaken
Zoowel te stichten, als vermaken."
•••• Wij iijn ergdenkend geliöeg, örtJ. ai die inlapsels toe te
schrijven aan niemand anders dan J. Van Hoven, die den naam
van Ryndorp, den ijverigen en betreurden direeteur zaliger, een
beter rec1ame vOlld voor een herleefde Bruiloft, dan den naam van
Buysero. Wij houden ons liever bij het onder hetze1fde "Nulla
Quies" in Arteminia verzekerde bericht, dat het stukje is toe te
,) Ter inzage ~egeven.
') Waarschtinltlk een stuk wederrechteltik ontleend.
3) Waarschtinl(ik de Haagsehe en Leidsehe schouwburgen.
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sehrijven: "aan den heer Buysero voor al, aan geen Van Malsem"
(of een ander). Of moet men lezen: aan den heer Buysero, vooral
aan geen Van Malsem P De eerste lezing wekt den twijfel op, of
B. wel geheel alleen, en zonder iemands medewerking den tekst
van 1707 diehtte.
.
Om verder met goeden uitslag in het duister rond te tasten, of
liever, uit het bekende tot het nog niet bekende te geraken, iets
over den heer Van Heeraertheiningen en zijn werken. Diederik
Buysero, bezitter eener heerlijkheid, deken der eollegiale kerk van
St. Catharina te Eindhoven, raad en seeretaris te VIissingen en
raad wegens Zeeland ter admiraliteit op de Maas, vriend en
weldoener van Antonides, vereerder van Vondei, was een ij verig
voorstander en beoefenaar der dichtkunst, een waardig Maeeenas.
De biografen doen hem Olnstreeks 1640 te 's Gravenhage het levenslicht zien en noemen hem een teIg uit een aanzienlijk geslacht.
Hij sehijnt het dichten als een nuttige en aangename ontspanning
te hebben besehouwd en er bovenal naar gestreetd te hebben , den
lust tot kunst bij anderen op allerlei wijze aan te moedigen. Hij
had ook zijn idealen en denkbeelden, om in Nederland buitenlandsehe kunstuitingen ingang te doen vinden en uitheemsche kunstvormen over te planten. Zoo ijverde hij zijn geheeie leven voor de
invoering van de opera en de ontwikkeling van het Nederlandsche
zangspel. In 1680 zien wij hem aan den grooten muziekkenner
Constantijn Huygens zijn "Triumfeerende Min, Vredespel. Gemengd met Zang- en Snarenspel, Vliegwerken en Balletten" opdragen.
Het is een kwartijntje van 65 bladzijden, vol muziek, gecomponeerd door C. Haequart. Over de waarde kan ik niet oordeelen ,
maar. wel zie ik, dat strijk- en blaasinstrumenten, behalve zang,
telkens aan de orde zijn. Zijn doel was, volgens de opdracht en
het voorbericht, iets in den geest der Fransche en Italiaansehe
opera's, "die hier te lande meer vermaart als bekend zijn", in te
voeren. Tot zijn spijt moest hij reeds mededeelen, dat, terwijl hij
zieh zelf veel onkosten getroost had, zoodat de opvoering niet
meer dan een paar duizend gulden zou bedragen, de Amsterdamsche
tooneelvoogden tegen de uitgaven opzagen.
V oor zoover mij bekend, bleef de merkwaardige poging bij een
streven en niets meer. Gelukkiger was hij met zijn kleine zangspeIen. In 1697 verseheen zijn "Min en Wijnstrijd, Hardersspel
met balletten", in I7I7 hetzelfde "in Maatzang", in I719 hetzelfde
"met Musyk door Anders en uitmuntende balletten versierd". Daar
in I7 I7 de bewerker der "Festes de l'Amour et de Bacehus" reeds
eenige jaren dood was, blijkt uit die latere drukken de populariteit.
Inderdaad was het een geliefd nummer op het repertoire van J.
Van Ryndorp, die het in 1697 reeds van Buysero ten geschenke
had ontvangen en bij Rammezeyn had doen drukken. Allerlei
haaien sehijnen ook hier weder op geaasd te hebben, wanneer men
J. Van Ryndorps voorrede gelooven mag. Het onderwerp, de strijd
tusschen de liefde en den wijn, versterkt mij opnieuw in het geloof,
dat ook de "Vrijadje" van 1688 van niemand dan Buysero kau
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zijn. Als maecenas en man die grootscher belangen kende, dan
zijn dichtoefeningen, zien wij hem steeds links en rechts zijn werken
in handschrift ten geschenke geven, zonder zieh om de uitgaaf er
van te bekommeren. De stukken, die hij zelf in het licht gaf en
somtijds met een opdracht wijdde aan Huygens, Prins Willem Hendrik, Elias Held, Eeste Raad van Domeinen van Willem IH, dragen
op het titelblad meestal slechts cen beginletter van zijn naam, of
in 't geheel niets. Het is meer dan waarschijnlijk, dat een Van
Malsem, of wie dan ook, op het titelblad van een geliefd stukje
als de "Vrijadje" van 1688, of de "Bruiloft" van 1707 wel met
hun naam gepronkt zouden hebben, indien zij er recht op hadden.
\'Vat rumoer zouden zij hebben aangericht, indien een nadruk van
hun werk ware versehenen! De voorreden onzer oude tooneelspelen zijn vol van allerlei beschuldigingen en klachten. Wat wist
ook Ryndorp niet acm te gaan, WaIll1eer er kapers op de kust
kwamen! Een andere grond voor Buysero's recht op het vaderschap is de bijzonderheid, dat de kenners en verzamelaars van
tooneelstukken in de vorige eeuw de Bruiloft van 17°7 gewoonlijk
te zamen lieten binden met de andere werken van den dichter.
Ook een exemplaar ter bibliotheek van letterkunde te Leiden bevindt zieh in een verzamelband, geheel in den geest van de vorige
eeuw gebonden, met opzettelijk gedrukt titelblad "Todneelpoezy
van D. Buysero". De dichter schreef nog een "Strijd tusschen
Plicht en Min", een treurspel in klassieken vorm. Zou Buysero
misschien zelf een strijd gevoerd hebben tegen een noodlot der
liefde en moeten we daaraan al die schermutselingen toeschrijven?
In de omstandigheid, dat Buysero ook zijn erkende werken bij
Jacob Lescaille te Amsterdam heeft uitgegeven, b. v. het laatstge
noemde stuk in 1692, vier jaren na het verschijnen der "Vrijadje,"
mag men steun vinden voor het auteurschap. ') Vooral ook een
in den geest dier tijden zeer amoureus gedicht "Tafelspelletje ter
Bruilofte van den Edelen Heere Antony Tael en Jonkvrouwe Brecht·
land Brasser j getrouwd den eersten Januari 1691", dat op allerlei
aangename voycen gezongen moest worden, is geheel in de stemming van den oudsten Kloris. "De Ryswykse Vreclevreugd, op muzyk j versiert met Vliegwerken en Baletten" schijnt mij een twijg
van denzelfden stam. Ook dit gaf B. zelf in 1697, weder bij Lescaill e, ui t.
Voor mij bestaat thans niet meer de geringste twijfel, wie de
schrijver is van het stukje, gecomponeerd door Servaas de Koning.
Wat den lateren Bruiloft (17°7) betreft, acht ik het nog mogelijk,
dat een ander er aan heeft medegewerkt, of dat de onvervalschte
tekst niet tot ons is gekomen. De kleine, doch eigenaardige verschillen in cle valsche uitgaaf van 1700 (n1. in de eerste helft) zouden dit vermoeden steunen. Daarentegen is het na Buysero's dood
uitgegeven kluchtspel "Arlekyn door Liefde", dat door de oude ken,) Ztin vertaling van Molieres "Amphitruo" verscheen er in 1679; zijn
treurspel "Astrale" in 1678; zijn ;rriomfeerende l\iin" in 1680.
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ners in hun catalogi en verzamelbanden aan dien dichter wordt
toegekend, gehee1 in den speelschen geest en wel eens wat platten
stijl van het beroemde nieuwjaarskluchtje.
Er is wezenlijk iets eigenaardigs en toepasse1ijks in de spe1ing
van het lot, die bewerkt heeft, dat Von deI en zijn oude vriend en
beschermer Diederik Buysero elkander na hun dood in hun werk
de hand nog eens geboden hebben. In 1671 vereerde Buysero, uit
erkentelijkheid voor de opdracht van Vondels "Herscheppingen"
naar Ovidius, den gevierden dichter een verguld-zilveren kop. VondeI gevoelde, zooals uit bedoelde opdracht blijkt, ook bijzonderen
eerbied voor Buysero, omdat hij nog familie was van een ouden
Utrechtschen bisschop in de dagen van Olim. Aan de bi$choppen
heeft Vader Vondei echter zoo weinig genoegen en voordeel beleefd, dat het ons goed doet te weten, hoe in den geest de eerwaarde
Joost met Nieuwjaar zijn trouwen vriend de broederhand kan reiken.

Be Nieuwjaarswensch in l'Be Bruiloft van Kloris en Roosje".
De quaestie van den gebruikelijken Nieuwjaarswensch van Thomasbleef nog buiten beschouwing, omdat zij een afzonderlijk onderzoek waardig iso Ik had gehoopt volgens onwraakbare gegevens
vast te kunnen stellen, wanneer de eerste Nieuwjaarswensch uitgesproken en even onafscheide1ijk aan het zangspelletje verbonden
werd, als dit aan Vondels "Gijsbreeht van Aemstel". Dit is mij
niet mogen ge1ukken. Ik weet zoo min te bepalen, wanneer Thomasva~r voor 't eerst een wensch uitsprak, als het jaar aan te wijzen,
waarin "Kloris en Roosje" voor 't eerst een vroolijk aanhangsel
van den deftigen "Gijsbrecht" werd.
"Die geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft", zegt het spreekwoord. Daarom zal ik den uitslag van mijn onderzoek toeh mededee1en en hopen, dat een ander navorscher, mijn spoor volgende,
gelukkiger moge zijn en het punt van uitgang eenige schreden nader moge komen.
Het eerste voorbee1d van een r e v u e in den "Kloris en Roosje",
bij wijze van tusschenspel of voorspe1, vond ik in een vertooning
met Haagsche kermis. Zij is getiteld: "Zamenspraak tussehen Tomas
en Kree1, Dienende tot een Voorspel voor de Bruiloft van Kloris
en Roosje door Gerrit de Ridder. 't Amsterdam bij Joannes Smit,
Boekverkooper in de Pijlsteeg 1748.". Tomas, waarschijnlijk door
den aeteur De Ridder zelf gespeeld, verbaast zieh over den bloei
van 's Hage, waar de huizen "allemaal Paleizen gelijken" en is
verheugd, dat de "duitsche" (d. i. nederduitsehe) tooneelisten in een
gebouw "behoorende aan zeker heer" de "fransehe" verdrongen
hebben. Waarsehijnlijk bedoe1de De Ridder het huis in de Casuariestraat, thans tot stallen verbouwd, toen behoorende aan zekeren
Johannes Teesing. Uit het gezegde van "Tomas", dat hij nu "we1
de zesde keer kormes het ehouwen" te 's Hage, zou men afleiden,
dat het blijspelletje vroeger een gezoeht kermisvermaak en toen nog
niet bevorderd was tot tweelingbroeder van Vonde1s treurspel.
va~r
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Het uitspreken van een Nieuwjaarswenseh was van ouder tot ouder
een gewoonte van de Rederijkers. Zij begroetten er de kamerleden
mede en in die wensehen werden de gebeurtenissen van oorlog en
vrede gedurende het afgeloopen jaar herdaeht. In de Oude Karner
"In Liefde Bloeiende" werd hoogstwaarsehijnlijk elk jaar zulk een
wensch uitgesproken. Enkelen zijn tot ons gekomen, gedicht door
eoster, Roodenburg en andere poeten. 'Vaarom zou de "Bruiloft
van Kloris en Roosje" w eletr niet als toegift bij den Gijsbrecht
gekozen zijn, omdat het spelletje zieh zoo bij uitstek leent tot het
ongezoeht inlasschen van een Nieuwjaarswenseh en overzieht van
het gebeurde in het afgeloopen jaar?
't Is zeker merkwaardig, dat het oudst bekende intermezzo, daareven
vermelel, niet voor Nieuwjaar, maar voor de Haagsehe kermis diende.
De eerste Nieuwjaarswenseh van Thomas-vaer, dien ik in onze
open bare boekerijen en mijn eigen verzameling heb gevonden, werd
gedicht door Antonie Spatzier , en door hemzelf uitgesproken den
5den Januari 1756. Het pamfietje is getiteld: "Schuldige Eerbied,
openbaar bettligel op den Amsteldamschen Schouwburg, den 5den
Januarij 1756, oneler het vertoonen van de bruiloft van K10ris en
Roosje door Thomas-Vaer en Pieternel. Gedrukt in Amsterdam 1756."
Ook wanneer men geen oudere wensehen mocht vinden, mag men
natuurlijk niet bes1uiten, dat die van 1756 de eerst uitgesprokene iso
De wensch van Spatzier clraagt volkomen hetzelfde type van de
rijmelarij , die nog heden Thomas-vaer ten beste geeft. Den "mannen, die aan 't roer van Staat gezeten zijn", die zieh "heldhaftig
op den Oeeaan hebben gekweten" en de "veege staatshulk weer
vertuit op de Ree brachten", den regeeringspersonen, die "het rimpelig voorhoofd heukten" tot nut van burgerij en koophandel, worclt
bcurtelings een heilvol Nieuwjaar toegewenseht. Verder "het Neerlandsch Diehtrendom":
"Dat ele Nijel,
Op uwe vlijt
Haar tanelen slijt."
De regenten van Arm- en vVeeshuizen, "Besehermers elezer Burgt,
door Koster opgebouwel" (ele schouwburg) worelen evenmin vergeten.
"Ook blijve mv huisgezin, 0 nijvre Amstellaren!
Uw haardstede en altaar voor ',t dreigend oorlogzwaard,
Uw koopvaardij, gevoerd op Nereus' pekel-baren,
Tot nut van land en stad in veiligheid bewaard."
Reeds in 17 56 spreekt Pieternel in een Nieuwjaarswensch een
woordje mede :
"Heeren en ' Dames en al het volkje hier ter stee,
Dit wen seht je Pieternelletje mee,
En om mijn Thomasvaartje in zijn wensehen te evenaren ,
Zoo wenseh ik 't niet alleen dit, maar nog veel volgende jaren."
In het zeldzame tooneeltijdschrift, getiteld "Schouwburgnieuws"
(Amst. 1764 en '65) komt een fragment van een Nieuwjaarswensch
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voor, in Januari 1765 uitgesproken, en wordt het gebruik reeds
een oude gewoonte genoemd.
Waarschijnlijk zijn niet alle wensehen in druk versehenen, terwijl
andere toevalligerwijze nog niet werden bijgezet in onze openbare
boekerijen. Sedert de acteur J. De Waal voor 1775 en volgende
jaren zijn rijmelarijen te boek stelde, is de serie Nieuwjaarswenschen
tot op onzen tijd vrij volledig bewaard. Die van 1790 tot 1801
..,;ijn mij niet bekend. Misschien bleven zij uit tengevolge van de
troebelen. De boertige dichter Fokke Simonsz, de eenmaal beroemde
Amsterdamsche humorist, leverde de Nieuwjaarswenschen van 1802
tot 1809. Zij werden uitgesproken door den nog niet vergeten
Theodoor Majofski, een der beroemdste Thomas-vaers, die tot 1836,
het jaar van zijn dood, onafgebroken die rol vervulde. De oudst
bekende Thomas-vaer is Thomas Van Malsern. Sommigen willen
zelfs, dat het t ype zijn naam ontving naar dien van den acteur,
levende in het begin der achttiende eeuw. Waarschijnlijk is dit
niet. De onvermoeidste dichter van Nieuwjaarswenschen was zonder twijfel de deftige Amsterdammer Maarten Westerman , tooneelspeIer, dichter en boekhandelaar, die den qden Maart 1852 op
77-jarigen leeftijd in zijn geboortestad overleed. Van 1813 tot 1852
bezorgde hij de Nieuwjaarswenschen en wij zullen later in het overzicht daarvan zien, welk een gelukkige dichtader menigmaal in zijn
rijmen vloeide. Geen wonder dat Tjasink bij het uitspreken van
den Nieuwjaarswensch in 1853 den waardigen man herdacht :
"Eilaas ! de man, die tal van jaren ,
Een half dozijntje Thomasvaeren
De wo orden lei in hart en mond,
Om, op deez' kunstgewijden grcnd,
Met ironie en geestigheden,
De naakte waarheid zoo te omkleeden,
Dat, wie zijn beeld er in zag staan,
Toch lachend is van hier gegaan;
Die trouwe hulp heeft mij begeven,
Wiens edel doel en moedig streven,
Zoo schoon gevoeld als kloek gedacht,
Hier mild en ruim zijn offers bracht.
De grijze bard is ingeslapen,
En 't speeltuig, hem ten schild en wapen,
Is aan de dorre hand ontgl~en;
Mijn Westerman liet mij alleen."
Sedert 1853 waagden verschillende dichters en rijmelaars zich
aan het vervaardigen der populaire wen sehen , b.v. de heeren J. J.
"Vesterman, W. Marten Westerman, Jacob Van Lennip, T. (Terwogt),
"Hierna Beter", Van Overeem, Peijpers, RooboI en anderen. De
standvastigheid is ook uit de rolvervulling van den Thomas-vaer
verdwenen. Een serie, als die door Majofski, behoort tot den
goeden ouden tijd. Sedert zijn dood zien we nu eens den acteur
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Van der Linden (1837-1846) I), dan den heer Ruffa (1847),
Tjasink (1848-187°) - 60k nog een waardig steunpilaar! - ,
Albregt , K. Vos, Bigot en Spoor den traditioneelen Iandbouwer
met dikke kuiten en fiadderende bruiloftslinten typeeren.
De beroemdste Pieternel, die ooit aan Thomas' zijde de planken
betrad en hem in zijn wenschen steunde, of menigmaal met zijn
poeterij plaagde, was wel mevrouw Stoetz-Majofski. Ik herinner
mij de welvarende ega van Thomas-vaer met haar aangename en
hartelijke stern en grappige landelijke manieren nog goed. In 1871
vierde zij haar vijftigjarig jubile als tooneelspeelster, zeide twee
jaren daarna de kunst vaarwel en overleed den 26 Mei 1874 te Amsterdam. Veel van de gaven en eigen schappen der moeder bewonderen we nog in haar voortreffelijke dochter, de door allen zoo beminde mevrouw Chr. Stoetz. Hetwas waarlijk een zeldzaam genot
te Amsterdam op het Leidsche plein de "Bruiloftvan Kloris en Roosie"
in volle glorie en door een keur van aanvallige balletdanseressen te
zien vieren, terwijI een paar artisten als Tjasink en Stoetz-Majofski
de honneurs waarnamen en met zekere landeIijke deftigheid en typige
plichtplegingen de regeering en het publiek toespraken. Zulk een
uitgezocht paar zal men in onzen tijd wel niet meer het vroolijk
zangspelletje zien steunen. Nu eens zal de Pieternel uitmuntend zijn
en de Thomas-vaer te wenschen overlaten, dan weder de balans
naar de zijde van den laatste doorslaan. Met een Pieternel als die
van mevrouw Chr. Stoetz zal het echt Nederlandsche operatje nog
niet aan verval van krachten wegkwijnen.
jaISPi daalIIä de kungE vaar\veI en ovefleeddE1I 26 P,lei 1B14 tc }rnlOfschoon Buisero's "boere-opera" te 's-Hage, Leiden, Rotterdam,
Utrecht en elders niet minder populair was en is, dan te Amsterdam, en zijn oorspronkeIijke ontwerper, de bevorderaar cn invoerder
van een "Nederlandsch zangspel", een Hagenaar was, zoo werd
toch in den loop der tijden het stukje een bijna uitsluitend Amsterdamsche vermakelijkheid. Buiten de hoofdstad mist het de wijding
en het aroma der traditie. Er bestaan enkele oude Nieuwjaarswenschen, die opzettelijk voor andere steden, dan Amsterdam
vervaardigd werden, maar gewoonlijk gebruikte men een Amster·
damschen tekst, die dan door een of anderen lokalen rijmelaar voor
de gelegenheid verhanseId werd. Ook de buiten-Amsterdamsche
Thomas-vaers en Pieternels werden nooit door een gelijken stralenkrans van roem omschenen. De gezelschappen van Jacob Van
Rijndorp in de eerste, van Corver in de tweede helft der achttiende
eeuw hebben waarschijnlijk menig verdienstelijk vertolker der rollen
opgeleverd, maar uitvoerige berichten zijn niet tot ons gekomen.
Er bestaat een Nieuwjaarswensch door J. H. Grave, in 1831 uitgesproken door den heer J. H. Stoopendaal en mejuffrouw W. Wicart
te 's Hage en Rotterdam. Zulke wenschen a d 0 u b leu sag e
misten natuurlijk de lokale belangrijkheid, die menigen AmsterI) De jaren 1844-48 leerde ik niet kennen, Kan iemand mij daaraan
helpen, en aan de jaren 1790 -1801 eil 1810-1821 'r Hii zal mij daarmede
zeer verplichten.
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damschen tekst onderscheidt en tot een soort van plaatselijke kroniek
stempelt, lang "niet onvermakelijk om lezen."
Behalve met een Nieuwjaarswensch, werd de "Bruiloft van Kloris
en Roosje" reeds vroeg verrijkt met allerlei rijmpjes, toepasselijk
op de spijzen door Thomasvaer voor den bruiloftsdisch binnengebracht. V60r 1814, toen Westerman den wensch dichtte , vind ik
het gebruik niet in zwang; waarschijnlijk dus voerde hij die nieuwigheid in. In 1853 leverde niemand minder dan Van Lennep enkele
van die versjes; hij bezong namelijk de aardappelen en de salade.
"Aardappeltjes als kruim van brood,
Een schotel vol voor twintig centen!
Wie nu nog praat van hongersnood,
Verkoopt ten minste kool met krenten.
't Is echte, beste Zeeuwsche waar;
Ze lachen je weer toe van 't jaar;
Want kijk! men zou er zoo in pikken.
Rad elke burger aan het IJ
Er nu een ferme vleeschpot bij,
Wat zouden ze allen heerlijk bikken."
In onze dagen, nu Keans en Colmans "mustard" het vaderlandsehe artikel dreigen te verdringen , is het rijmpje op den "Mosterd" , die bij den traditioneelen ham door Thomas ter tafel werd
gebracht, nog niet verouderd:
"Kerrie, Soya, Spaansche pep er ,
Duur en heet, - een boer is leeper ;
Rij eet mosterd bij zijn ham,
Echte bruine van Zaandam.
Potjes met gekleurde prenten,
Vreemde namen, dure grap;
Maar de mosterd ? voor twee centen
Krijg je een heele groote hap.
Doch ik wil er liefst van zwijgen,
Bij veel waarheid is veel schijn;
Als ge u bij den neus laat krijgen,
Laat het slechts door mosterd zijn!"
In 1789 verscheen bij P. J. Uylenbroek in de Nes te Amsterdam
een Nieuwjaarswensch, die doet vermoeden, dat men in dat jaar
als intermezzo tot de bruiloft Van Elvervelts kluchtige opera "Jan
Rokes of de gewaande Drie Koningen" (1768) vertoonde.
Pieternel zegt tot haar heer gemaal:
"Hoor, Thomas, of jij 't wilt verheelen,
Of niet, dat is om 't even; 'k weet
Dat jij aan 't boerevolk laetst ien belofte deed,
Om de Comedie te doen speelen
(Op ien hoogdraevenden en uitgeleezen trant)
Van de drie Keuningen, die uit het Oosterland
Bij Rokus kwamen, mit de Star mit twee paar punten,
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Om wijn en brood, of. gangbre munten j
Ik weet, dat jij 't vertoonen zoud
Voor 't boerevolk en onzen schout,
Wanneer de bruiloftspret gehiel was afgeloopen.
Jij zoekt me laery te verkoopen.
Hoorde ik jou niet wel 50 maelen
Dit volgend deuntje vaek herhaelen?
Ik heb het hiel in 't hoofd: hoor of het zoo niet iso
(Pieternel, het volgende zingende, of op een zingenden toon
opzeggende) :
Wij komen hier uit de OOEterlanden,
Vermoeid van honger en van dorst
En zouden wel de Star verpanden ,
Om eens te laven onze borst j
Want schoon ons deze Star verliehtte ,
Wij hadden spijs en drank van doen,
Vermits de honger ons verplichtte,
Te loopen zander muil of schoen."
Onmogelijk is het niet, dat hier het zangspel van "Kloris en
Roosje" bekort werd gespeeld en Thomasvaer en Pieternel na het
zeggen van den Nieuwjaarswensch het veld ruimden voor de speIers,
die de kluchtige Opera van "J an Rokes" moesten vertoünen. Immers
Thomas antwoordt Pieternel:
,,'k Mot zeggen, op zieh zelf hebje in de zaek gelijk.
Wij denken ongder onze boeren,
N ae 't bruiloftsfeest, dat stuk iens heerlijk uit te voeren,
Het komt nou juist te pas, want morgen, als je weet,
Is het drie Keuningen.
Doch wat het spul betreft, hetwelk wij zullen geeven,
Daer heb ik, waerelijk gien letter aen geschreeven:
't Is van ien' baes, die nu noch, nae zijn dood,
In leven blijft bij klein en groot."
Thomas bedoelt hier Van Elvervelt, een zeer vruchtbaar tooneelschrijver, die eenige jaren geleden gestorven was.
Hoe belangwekkend de inhoud der Nieuwjaarswenschen menigmaal
is als afspiegeling van de gebeurtenissen, zeden, gewoonten en
opvattingen der tijden, zal ik thans trachten aan te toonen.

Thomas-vaer: Volkstype en Kroniekschrijver.
De groote populariteit van "De Bruiloft van Kloris en Roosje"
en Thomas-vaers Nieuwjaarswenschen is hoofdzakelijk toe te schrijyen aan den volksgeest , die er steeds zoo treffend in weerspiegeld
wordt. In den goeden zin van het woord bevatten zij poezie van
den kouden grond, wortelend in echt nationalen bodem. Evenmin
als in Vader Cats, vindt men er verheven dichterlijke gevoelens,
of dichterlijke vlucht, maar een zekere nuchtere, hartelijke levenswijsheid heeft voor Hollanders ook haar aantrekkelijkheid. Onze
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deugden, gebreken, zwakheden, bekrompenheid geven aan Thomasvaers idealen een eigenaardige kleur, een oorspronkelijkheid, die
dikwijls aan kunst van lagen rang een langer leven schenkt, dan
aan verhevener uitingen van kosmopolitischen aard. De laatste
heb ben de vergelijking te doorstaan met voortbrengselen van de
alleruitnemendste geesten en leggen het bij die vergelijking niet zelden af. Is het niet opmerkelijk, dat de werken van Cats zonder
eenigen steun van kunstmatige litteraire beweging ofmoderne rechtme
in verschillende talen werden overgezet, terwijl de zooveel verhevener dicht werken van V ondel, behoudens enkele uitzonderingen in
Duitschland, buitenaf zoo goed als onbekend bleven? De idealen
van den Hollander Thomasvaer zweven zelden ho oger , dan den
kousenband boven zijn gevulde hüten, waarop Pieternel zoo trotsch
is, maar daardoor juist houden zij nag iets van het aroma van onzen kleibodem. En oorspronkelijkheid is het krachtigste levensbeginsei van alle kunst. De schilderijen van Ostade en J an Steen
hebben hun eereplaats in de musea der oune en nieuwe wereid veroverd, ondanks het "Otez-moi ces magots" van "le Roi Soleil."
Op het punt van liefde en vrouwen is Thomas even praktisch
gestemd als vader Cats. Ongehuwd te leven is geen leven volgens
hem, en telken jare wordt den man een gezellin, het meisje een
echtvriend toegewenscht. Den welvarenden boer bevalt het aan Pieternels zijde z60 uitstekend, dat hij een aartskoppelaar is geworden:
"Lieve vrouwtjes,
Zoete boutjes,
Die den man gelukkig maakt,
En zoo 't vuurtje weet te stoken;
En den pot z60 weet te koken,
Dat ons 't eten lekker smaakt."
Men ziet: in 181S waren de kookscholen nog overbodig!
"Vlug en handig,
En verstandig,
Leidt gij 't manshoofd naar mv zin.
'Yacht u dus voor 't eerste knorren;
Want het wrokken maakt, als 't morren ,
't Eind nog slechter dan 't begin.
0, een lachje,
Of een "achje !"
Maakt den man zoo zoet als 't kind;
Maar een woord vol bitter heden ,
Zure blikken, bitsche reden,
Maken stroef en ongezind.
Weest dan vrindlijk,
Net en zindlijk,
Zuinig, vlijtig en bedaard.
Ja, de teedre deugd der vrouwen
Geeft den mannen, door het trouwen,
Zelfs een hemel op deze aard.
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J onge knapen,
Niet geschapen,
Om alleen te zijn op de aard,
Richt mv gang na ar 't huwlijkswegje ,
Hierdoor werd reeds menig knechtje
Wijslijk voor den val bewaard.
Zoekt door 't paren
U te sparen,
Maar hoopt op geen enge1in;
Neen, zoekt u een teeder wijfje,
Lotverliehtster , tijdverdrijfje ,
Huisvoogdesse en hartvriendin."
Maar de vrouw moet zuinig en spaarzaam zijn, meent Thomasvaer:
"Neemt meisjes! die ter trouw zult gaan,
Hier, boven al, een voorbeeld aan:
Door zuinigheid en uit te sparen
Kunt gij wat bij elkander gären;
Een vrouw, die 't wel besteden kan,
Die is een goudmijn voor een man.
Maar is het vrouwtje achtloos, spillig,
Dan baat den go eden man, hoe willig,
Het sla yen en het slooven niet;
En zie, dat is een groot verdriet.
Ja, menig huis ging zoo ten gronde,
Omdat de man niet winnen konde
Zoo vee1 als 't vrouwtje noodig had."
Voor alle zekerheid is de eerzame Thomas niet ongevoelig voor
de waarde van het aardsche slijk en ge1ijkt daarin zijn landgenoot
Vader Cats, die alleen van we1varende en goedgevoede liefde weten
wilde: Trouwen is goed, "want wat zijn mannen zonder vrouwen?"
"Wel, niets dan jassen zonder mouwen ,
Zij warmen niet; de vrouwtjes zijn
Des levens vreugde en medicijn.
't Zijn schatjes, enge1tjes, 't zijn beeldjes,
Dukaatjes, pareltjes, jnweeltjes ..• ."
Dien zulk een "pare1" echter mocht bezitten, wenseht hij "bovendien een aantal pitten" :
"Het een komt bij het ander goed,
En, och! het leven is zoo zoet,
Wanneer men een en andre zaken
Kan krijgen, die het vroolijk maken."
Telkens komt Thomas-vaer op de geriefe1ijkheid van de "ramme1ende schijven" terug: die daar genoeg van heeft, kan "zieh in
wijsheid met Salomo, in kracht met Sims on meten". Wenseht hij
de verschillende neringen en hanteeringen een zegenvol Nieuwjaar,
een wenseh, die bijna elk jaar herhaald wordt. dan heet het weer:
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Vooreerst te zorgen voor de schijven.
Want zonder dat, geloof mijn woord,
Rolt niets op de aard gemaklijk voort.
't Gaat alles stroef, hoe ge ook moogt zwoegen.
Men zegt wel, 't geld geeft geen genoegen,
Maar 't is toch, hoe men 't draaie of wring',
Altijd een allerprettigst ding.
Die er tot d'elboog in kan tasten,
Hoeft toch vooreer~t al niet te vasten,
Al zijn ook vleesch of visch wat duur,
In 't een ·of an der hem te zuur,
Hij laat het staan en neemt wat zoeters:
Dat gaat zoo niet met arme wroeters,
Die door al 's levens ongemak
Slechts klunglen met een le~gen zak." (1821)
Waarlijk, Pieterne]s dikbuikige echtvriend gevoelt meer sympathie voor "la bourgeoisie satisfaite", dan voor het holklinkend proletariaat! Als waardig echtgenoote van den kloeken Thomas-vaer is
Pieternel niet minder doordrongen van de beteekenis der "specie".
Zij spot wat met de eer door de poezie te behalen en tracht haar
man van die gekheid af te houden:
"Wat eer! ik ben gesteId
Op brood, waarvan wij kunnen eten!
Of heb je zoo geheel vergeten,
Hoe 't met ons buur, den rijmer gaat?
Zijn kind'ren loopen naakt op straat. (1832)
Thomas zelf wenscht in 1820:
"Den kunstenaars op de eerebaan
Een gansche vracht van lauwerbla:1n,
En, voor het waar genot des levens,
Wat specie van oud zilver tevens:
Want ~onder dat stel ik voor vast,
Is ook de roem niet onder last."
Wanneer Thomas-vaer de heerlijkheden bezingt der huiselijkheid
en huishoudelijkheid, wordt hij bijzonder welsprekend en levert dan
niet zelden geestig gepenseelde genrestukjes. Tot de opvoeding der
beschaafde burgervrouw werd in 1819 iets gansch anders vereischt
dan in 1888!
,,·Want zoo er eens geen vrouwtjes waren,
Dan was de wereId toch gewis,
Niets, dan een nare wildernis.
Wie zou voor ons de tafel dekken I
Ons linnen plooien, strijken, rekken?
Wie schudde 't bed ons toch zoo zacht?
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Hoe werd ons 't eten aangebracht?
Wie bakte wafelen of kaakjes ,
En dergelijke lekkre zaakjes?
Wie hield toch, met zoo veel verstand,
In huis altijd den boel aan kant?
Wie dacht om wasch, of schoon te maken ?"
En in

1820:

"O! bij een wijfje Chuis te komen,
Dat alles heeft in acht genomen,
Dat is zoo lief, zoo zoet, zoo zacht!
De huisjapon wordt aangebracht;
Men kan de warme kamermuilen
Terstond met klamme schoenen milen;
De zachte muts vervangt al sn el
Den hoed en ook de' natureI;
De zorgstoe1 is bij 't -vuur geschoven,
Om zich eens warm en wel te stoven.
Daar zit men dan gelijk een vorst:
Men krijgt een slokje voor den dorst,
En ook een hapje voor den honger.
Zoo wordt men dertig jaren jonger,
Dan men een uur te voren was:
En, bij dit alles klapt van pas
Een hart'lijk kusje op onze wangen:
0, wie zou daar niet naar verlangen!
En dan, dat kleine goedje er bij I
Dat hupp'lend vliegt van moeders zij,
En in 't gewoel elkaar verdringen,
Om eens op vaders schoot te springen.
Moet ook wel somtijds eens de hand
Geslagen aan den wiege band ;
Hoort men ook soms een deuntje kraaien
Dat juist de zinnen niet kan paaien:
Het is toch zoeter, tienmaal meer,
Dan 's avonds, in het gure w~er,
De huizen rust'loos af te loopen,
Om kleine pretjes duur te koopen. 'k Wensch ieder dan een stil verblijf,
Een' eigen' haard, een hartlijk wijf,
En gelds genoeg voor alle zaken,
Die 't huislijk leven prettig maken ...•
In 't kort, bij blijden levenslust,
Genoegen, welvaart, vreugde en rust!
Wat zeg je nu, mijn kolombijntje!
Mijn zanggodin, mijn serafijntje!"
In de vorige eeuw maakte Thomas er nog al eens werk van,
op de nieuwe müdes en de wee~de te smalen. Volgens Pieternel

- 1°4-

ging hij dan tegen Nieu wjaar naar stad, niet "om voor haar iets
moois te koopen", maar om de "nieuwe modes" te zien en daar
dan in zijn wensch dapper op te "schempen".
"Dan praet jij iens van bonte kleeren
En dan van Andre Katers I) heeren,
Dan van een groote of ronde hoed;
Wat drommel scheelt dat jou? of moet
Het volk bij jou eerst komen vraegen,
Wat elk van hen zou meugen draegen?
't Scheclt veul, dat men aan Thomasvaer
Zou vraegen wat het beste waer!
Wat raeken jou die wissewasjes,
Van ronde hoed met gouwe kwasjes?"
In later tijd week Thomas daar van af, eerstens wijl Pieternel
partij trok voor de mode, ten tweede omdat hij inzag hoe vele
menschen "deur mode en ook deur pracht bestaen":
"Laet elk dan vrij, zoo hij zal willen
Mit goud of zil ver gaen gekleed.
Zijn hoed zij rond, of smal of breed;
Zijn rok hebbe korte of lange pan den ,
Zijn gesp zij groot of klein van randen,
Of hoog of laag op zijne voet".
In 1837, dus een halve eeuw later, is Pieternel wat conservatiever
geworden, en spoort zij haar man zelfs aan iets van de "wijde
mouwen en de vliegende kornet" te zeggen.
Maar Thomas is wijzer en heeft te veel op met zijn welgedane
en gladgeschoren tronie:
"Neen, vrouw! ik dank je voor die pret!
Ik wil mijn aangezicht, mijn Schatje!
Voor nagelschade wachten, vat je?"
Geloof niet, dat 's lands welvaren, alias Thomas-vaer, daarom
alle andere nieuwigheden onopgemerkt langs zijn neus voorbij laat
trekken. Zijn Nieuwjaarswenschen bevatten een korte kroniek van
veel, dat in onze "groote eeuw" is uitgevonden ofvernieuwing heeft
ondergaan. In 1816, den loden Mei, kwam de eerste stoompakketboot, de "Defiance" , te Rotterdam aan. Waarschijnlijk was
dit de eerste verschijning van een stoomboot in de Hollandsche
wateren , want men maakte een prent op die gebeurtenis 2). De
Nieuwjaarswensch van 1824 vermeldt voor 't eerst den stoom.
Thomas is niet afkeerig van deze nieuwigheid en plaatst zich als
gewoonlijk op het standpunt van den bezadigden progressist:
I) Omstreeks 1780 noemde men de dandies nHenri-Quatres-heeren."
') Zie den catalogus van historieprenten door Frederik MuUer.
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,,'t Leeft alles toch bij wentelingen:
En altoos de oude wijs te zingen,
Is op den du ur het beste niet;
Soms moet de nieuwigheid van 't lied
Ook nieuwe lust en krachten geven;
En, of ook 't scheepje wordt gedreven
Door ni eu wen stoom of ouden wind,
Zoo 't slechts een blijde haven vindt,
Is 't geen verloren reis te noemen.
Geeft elke lente nieuwe bloemen,
En ieder najaai' nieuwen wijn,
Wie zou dan bang voor 't nieuwe zijn?
Dat dus bij 't nieuwe jaar al 't goede
In meuwe maat zich tot u spoede!
Met ni eu wen lust winn' de Amstelstad,
Bij ruim vertier , een nieuwen schat,
En nieuwe schepen, nieuwe schuiten,
En nieuwe guldens, nieuwe duiten ... "
Hier valt zijn vrouw hem in de reden, want in 't afgeloopen
jaar 1) zijn de duiten door "cents", de zesthalven door "vijtjes"
vervangen.
In den wensch voor 1829, natuurlijk gedicht in 1828 en het
afgeloopen jaar herdenkende, betrapt Pieterne1 haar Thomas wederom
op een flater. Hij spreekt van de voetmaat zijner gedichten. Pas
op, meent zij , men zal je bekeuren: "De voetmaat immers is versmeten, en alles wordt bij de el gemeten." Maar verzen meet men
daarom niet bij de el, hervat Thomas verontwaardigd, dichters
regelen zich niet naar de nieuwe maat. Dat vindt de bazige Piet,
die van recht houdt, onbillijk: "met wat recht of schijn zou een
poejeet daar vrij van zijn?"
Nieuwjaar 1826 maakt Thomas-vaer zieh druk over "clairvoyance"
en "magnetismus". Weet Pieterne1 dan nog niet wat het laatste
woord beduidt?
"Neen;
Magnesie wel, ik heb voorheen
't Den kinderen dikwijls ingegeven:
't Is goed voor 't zuur.
Thomas.
Wie heeft zijn leven!
Hoe komt nu zuur bij c 1 air v 0 y a n t?
Het eene licht en 't an der brandt".
"Uit oorzaak van rapport" , verzekert de philosofische boer, wordt
een mensch door het magnetisme geheel veranderd: "hij weet door
oogen in de maag de medicijnen uit te kijken, waarvoor zijn kwaal
de vlag moet strijken." Die jaren achtereen sukkelde in lever,
,) 18 September 1822 werd de oude munt buiten omloop gebracht.
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milt, of maag, of long, werd plotse1ing door clairvoyance en magnetisme genezen. Die nauwe1ijks kon kruipen, sprong weer vlug en
fiks als voorheen; "de bleeke kreeg terstond een kleur, gelijk een
roosje of bellefleur" .
Het maagoog is tot alles in staat:
"Ja 't is gebeurd, gij kunt het hooren,
Dat zij , die A of B te voren
Nog nauwlijks kenden vlug en prompt,
(Een ieder stond er van verstomd!)
Niet slechts het Fransch en Enge1sch lazen,
Maar als de hoogst geleerde bazen
Latijn en Grieksch, Hoogduitsch, Hebreeuwsch,
Arabisch, Koptisch en Kaldeeuwsch
Vlug lezen konden en ook schrijven,
Ja 't zelfs daarbij niet lieten blijven,
Maar wisten ook, wat in de maan ,
Op 't eigenst uur was omgegaan.

. ..

.

Die kunst wordt slapend uitgeoefend.
Bij andre kunsten voegt beleid ,
En boven alles wakkerheid,
Maar 't slapen maakt we1 in 't bijzonder
De ziel uit van 't magnetisch wonder."
Indien Thomas' flinke kijkers niet door den leeftijd dof waren
geworden, zouden ze in 1887 stellig wel ondeugend geschitterd
hebben bij de be~chouwing van sommige wonderen van het hypnotisme. Maar de were1dwijze boer en rijmelaar wist ter wille van
zijn dicht uit alles honig te puren, zoo ook uit het clairvoyance.
Hij wenseht , dat de Koning "zieh sta:ig door mannen ziet omringen,
die boven alles clairvoyant, het welzijn van het vaderland" ernstig
ter harte nemen. Thomas-vaer zou Thomas-vaer niet geweest zijn,
indien hij deze schoone ge1egenheid voorbij had laten gaan, zonder
zijn koppelzucht bot te vieren:
"Den vrijers wensch is ook het licht,
Om met een opgeklaard gezicht
Naar lieve meisjes uit te kijken,
Die hun in allen deele Iijken.
Den mannen wensch ik veel verstand,
Opdat zij altijd c1airvoyant
Hun vrouwen duidlijk kennen leeren,
En al haar deugden trouw waardeeren!
Der vrouwen wensch ik, dat ze in 't kort,
Met hunnen mannen in rapport,
Altoos met hen een lijntje trekken,
Om 't huis tot voordeel te verstrekken".
Sedert enkele jaren was er een geduchte vooruitgang in de toepassing van den stoom gekomen. Januari 1837 vergelijkt Thomas
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den mensch reeds bij een "stoommachine" : poezie I
draomen I bedruktheid I geestdrift :

benauwde

"Gevoelt hij zich! ... ja I 'k weet niet hoe I
Daar doet de stoom het zijne toe".
Men hoort van niets dan "stoom":
"De stoom I als ik 't zoo zeggen mag I
Is nu aan de orde van den dag.
De stoom maakt alles overbodig:
Wij hebben nu geen wind meer noodig:
De stoom drijft nu de schepen voort I
En draait de molens zoo 't behoort.
Men kan niets denken I of niets droomen I
Of 't komt in orde door 't bestoomen.
Wat nauw kan gaan door paardenkracht I
W ordt nu met stoom terecht gebracht.
En zoo begin ik nu te merken I
Hoe dichterlijke stoom kan werken;
Ik stijg zoo hoog reeds naar mijn doel I
Dat ik ook zelfs geent grand meer voel".
In 1828 spreekt Thomas reeds van "gaslicht I dat uit den grond
komt" I dus lang v60r het oprichten van gasfabrieken.
Terwijl eerst 19 Sept. 1839 het eerste stuk spoorweg I tusschen
Amsterdam en Haarlern I wordt ingewijd, spreekt Pieternels welgedane wederhelft reeds in 1834 druk over de nieuwe uitvinding:
,,'t Gaat alles hedendaags met stoom.
Daar kan men meest gescheiden zaken
In eens mede aan elkander maken;
En als eens, zoo als is gezegd,
Een ijzeren spoorweg is gelegd t
Dan kan je door de kracht van 't stoomen,
Eer andren aan de trekschuit komen,
't Zij met een brammetje of een slee I
Op jou gemak je kopje thee
Of koffij reeds in Keulen drinken.
Pieternel.
bat zou wei als een sptookje klinken.
Tho m aso
Neen, 't zijn geen spröokjes I op mijn woord!
En gaat het met den stoom zoo voort,
Dan doen we I om 't niet te ver te wagen,
Bij schoone Paasch- of Pinksterdagen,
Tot ons verzet I oak nog weldra
Een tochtje naar Batavia".
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Geen wonder, dat Januari 1840 het heuglijk feit van de opening
onzer eerste spoorwegbaan herdacht wordt. Thomas jubelt, nu
Amstel en Spaarne door de "ijzerbaan" vereenigd zijn, maar
Pieternel ziet ditmaal het nut van die nieuwigheid niet in. Zij
"blijft gehecht aan de oude zeden" en denkt met het "schuitje" te
blijven gaan; waartoe dient die sneHe vaart, en - het boerenpaar
is gewoon met diplomatiek beleid alle menschen te vriend te houden ! "men moet ook om de schippers denken". Dit wordt door haar
man gebillijkt: "Daar zullen zij je lof voor schenken; en zoo blijft
door jou kloek verstand, de schipperij gewis in stand". In hetzelfde jaar van de opening onzer eerste spoorbaan, werd de Amsterdamsche Omnibusonderneming van Jonker c. s., geprivilegieerd
door de Hollo IJ zeren Spoorwegmaatscha ppij begonnen. Men vindt
een afbeelding van een dier omnibussen op een zeer zeldzame
lithografie uit dien tijd, vermeldende de verschillende ritten en kleuren der omnibussen, en met een afbeelding van het betaalmerk
van 20 centen '). De onderneming werd echter spoedig gestaakt.
De menschen waren toen nog flink genoeg ter been, om niet elk
oogenblik op een voertuig te springen en kenden een beter gebruik
voor het niet onbelangrijke bedrag, dat thans menigeen aan paarden- en stoomtram besteedt. Thomasvaer en Pieternel kunnen het
moeielijk eens worden over het nut der omnibussen. Men ontwent
zijn beenen aan het loopen, meent de laatste. \Vaarop Thomas:
"Dat zie je al weer verkeerd, mijn Schatje!
Men spaart alleen zijn beenen; vat je?
En jonge li~n, die zich aldus
Rondsollen doen door de omnibus,
Zult gij eenmaal in hooge jaren,
Doordien zij thans hun vlugheid sparen,
Als kievitjes, zoo vlug en rad,
Zien draven langs het levenspad;
Hoe oud het ovrig' dan ook worde ,
Hun beenen zijn nog goed in orde,
Nog onversleten •..•
Pieternel.
Schei maar uit.
Dat 's een bereek'ning! die niet sluit:
Wie in zijn jeugd niet fiks kan loopen,
Mag 't, als hij oud wordt, ook niet hopen;
De beenen, zijn zij anders puik,
Die worden sterker door 't gebruik.
Thom as.
't Kan zijn! ik wil 't l11ij dan on tgevert .
Maar, Wijfjelief! zwijg nu nog even.
1) Zie F. Mullers nNederlandsche Geschiedenis in Platen". III nr. 7003.

1°9 'k Wensch ieder, wat hij ook betoog',
Dat hij zijn doel bereiken moog';
't Zij hij dan met versnellend stoomen
Langs de ijzerbaan er toe moog komen,
Of 't, met een' middelbaren spoed,
Als de omnibus bereiken moet,
Of in het schuitfe me~ moet varen."
Het verwondert mij, dat Thomas in zijn serie Nieuwjaarswenschen
zoo weinig de aandacht heeft geschonken aan de verschillende proeyen van luchtscheepvaart in N ederland als elders ondernomen. Alleen bij den aanvang van 1843 vermeldt hij een "luchtschip" :
"Het schip is reeds voorlang gereed;
Alleen het slimste is dit: men weet
Niet waar men, met vertrouwen,
Stationnen in de lucht zal bouwen;
Maar hoe ver 't gaan kan, weet men niet."
Een eerbiedwaardig oud-Amsterdammer had de welwillendheid
mij daaromtrent nader in te lichten, zoodat ik in staat ben mijn
eerste opstel 1 ) op dit punt aan te vullen. Omstreeks de jaren
1840-42 woonde te Amsterdam een werktuigkundige, die altn een
manie van uitvinden leed en hemel en aarde bewoog, om zijn
uitvinding van een luchtschip in toepassing te kunnen brengen.
De man heette Faddegon en eindigde in een krankzinnigengesticht.
De recJames van "Ho ...• Lawaai", om zijn pillen aan den man
te brengen, trekken in 1850 Thomas' aandacht. Californie en zijn
goudstroomen wekken in denzelfden wensch zijn begeerlijkheid niet
op en hij ziet voor ons land meer heil in het ontgi;men der heidevlakten en het ontwoekeren der vroeger "ingezwolgt.n" gronden aan
den "Waterwolf", het Haarlemmer Meer. Reeds ziet men hier en
daar het welig groen prijken: "Dus zal 't geweld der baren wijken,
daar weer een grond, door kracht ontboeid, van melk en honig
overvloeit." Thomas weet als "pater Goedleven" in 1855 evenwel
een schaduwzijde op te merken van de droogmakerij :
"Waar is de baars gebleven?"
Hij berust echter in het lot: De baars is wel zoo ruim niet meer,
als in de dagen van weleer,
"Maar dit zal jou toch niet doen kniezen.
't 1s winst, schoon we ook den baars verliezen;
Gij weet dat Haarlernsmeer , die plas,
De bakermat der baarzen was.
Maar zoudt gij daarom u bedroeven?
Neen, oorzaak hebt ge er op te snoeven,
Om de aanwinst van zoo rijk een' grond,
Waar vroeger niets dan water stond.
Die pIek van twintig duizend bunders,
----I) In het "Vaderland" 12 Januari 1888.
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Bebouwd met graan, gewcid door runders,
Brengt in ons dierbaar Vaderland,
Als waar 't een nieuw gewest tot stand.
Het oude iaar zag 't werk voldingen,
Dat nieuwe welvaart doet ontspringen.
Lee g h w a t e r leeft nog, schoon in 't graf;
Het meer isdroog .... de hoeden af!"
In 1851 klaagt de praktische Pieternel over de kleinheid van de
nieuwe stuivertjes, maar Thomas raadt haar aan van een andere
nieuwe uitvinding gebruik tc maken :
"neem een portmojeine,
Of hoe 't ook heet, daar is het kleine
En krummelgeld als met een wip
Secuur bezorgd en in den knip,"
Januari 1855 vcrmeldt bij de konijnenfokkerijen, waarmede men
toen zoo druk in de weer was en waarvan men zich bergen gouds
beloofde:
"Wat echter hier niet kon gedijen,
Vooreerst, konijnenfokkerijen."
Den Nieuwjaarsdag van 1856 kon Thomas-vaer de bruiloftsgasten
niet zoo gulhartig aanmoedigen, om in den wijnstok te klimmen,
als weleer. Er moest per anker vijf gulden meer aan accijns betaald worden! De Hollandsche landbouwer hield van oudsher van
een goed voorzienen wijnkelder en vooral bij feestelijke gelegenheden mocht de "roode baai" ruimschoots vloeien. De dames prefereerden den wijn vermengd met wat suiker. Thans :
"Weet je wel, mijn lieve schatje,
Wat ik nu, voor dat edel goed,
Per anker meer betalen moet?
Vijf gulden, Piet!.... dat wil wat zeggen !
We moeten 't zuinig overleggen.
En als je dorst hebt, vrouwlief.... hier.•.•
Drink jij dan maar wat Beijersch Bier!"
De periode van het Beijersch Bier gaat bij ons in 1855 haar
bloeitijd te gemoet!
Thomas-vaers denkbeelden en gevoelens over helangrijke histonsche feiten en binnen- en buitenlandsche politiek zijn een afzonderlijke beschouwing waard.

(Hel slot van dit ojstel in ajlev. 3.)
A. C.

LOFFELT.
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TOONEELOVERZlCBT.
A.

Kon. Ver. Hel Neaerl. Tooneel.

Het stilzwijgen over de geschiedenis van ons hedendaagsch Tooneel in de Ie Aflev. brengt mij onder de verplichting, ditmaal een
tijdperk van niet minder dan zeven maanden met mijne lezers te
overzien!
Dit zou zeer zeker veel van onzen tijd vergen , wanneer elke
gebeurtenis in onze tooneelwereld steeds eene daad van dusdani! e
beteekenis ware, dat zij de moeite eener uitvoerige vermelding of
bespreking verdiende. Maar begrijpelijkerwijze is dit niet het geval ;
te minder waar er vier maanden van die zeven tot het zomerseizoen behoorden. En 't komt mij al meer en meer voor, dat we
in dien tijd niet al te hooge eischen mogen stellen. De Kon Ver.
het Nederl. Tooneel laat haar gezeIschap in die vier maanden
optreden, omdat zij zich, bij het sluiten der contracten met hare
artisten, blijkbaar had laten leiden door den wensch, het vroegere
ste1sel der verbintenissen voor 8 maanden, met werke100sheid gedurende de vier overige, niet te bestendigen. 't Was dan ook verkieslijk, haar geze1schap niet voor zoo geruimen tijd uiteen te doen
spatten; daarbij noodzakelijk, in de zomermaanden stukken te doen
instudeeren, welke men in den winter tot aanvulling van het repertaire voor den Haag, nog meer afwisselend dan dat voor de hoofdstad, zou behoeven. Maar tegenover deze voordeelen staat het nadee1, 'twelk de zomercampagne wel ge1delijk moet teweegbrengen;
staat een ander, dat vele voorstellingen in het zomertheater worden
gegeven voor een zoo weinig talrijk publiek , en onder zulke bijkomende ongunstige omstandigheden van lokaal , temperatuur, derhalve ook van stemming, dat het werktuige1ijk, dus ook onartistiek
speIen er sterk door bevorderd wordt. Neemt men daarbij in aanmerking, dat de daar opgevoerde stukken soms pas maanden later,
na eene enke1e of weinige repetities te 's-Gravenhage moeten worden
gespeeld, dan wordt het duidelijk, dat in het algemeen de kunst
in dit zomerseizoen weinig gebaat wordt.
De vraag, of daarin geen verandering teweeg te brengen ware,
verdient - nu in 1888 de Vereeniging een nieuw tijdperk te gemoet
gaat - zeer zeker overweging. De meest doorhakkende wijze van
ontknooping zou ongetwijfeld zijn, terug te keeren tot het vroegere
stelsel en alleen engagementen VODr negen a tien maanden te sluiten ;
op de wijze, zooals dit ook nog bij vele Parijsche directies gebruikelijk iso Doch de bezwaren, hiertegen in te brengen, zijn van
dien aard, dat het zoeken van een middelmanier tusschen die van
doorloopend spe1en en drie maanden ontbinding van het gezelschap,
VODr alles wenschelijk schijnt. Mij komt het voor, dat die te vinden is door het beperken der zomervoorstellingen tot een drietal
per week, waardoor de voordeelen verkregen worden, dat men alleen speelt op die avonden, waarop het publiek . 't meest naar den
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schouwburg komt; er voor de artisten mogelijkheid overblijft om
zich wat te verpoozen j er niet iedere week een nieuw stuk behoeft
te worden gespeeld en ingestudeerd. De maand Augustus zou
dan gewijd kunnen worden aan het voorbereiden der wintercampagne , terwijl het zomerseizoen vooral moest worden aangewend
tot het oefenen der jonge garde, voor wier ontwikkeling men
bij het Neder1. Tooneel, tot nadeel der kunst, niet voldoende
pleegt te zorgen, en tot het beproeven van stukken, die men, niet
dan na het ondergaan eener vuurproef, op het repertoire voor het
winterseizoen in den Stadsschouwburg schijnt te durven plaatsen.
Intusschen heeft - het wordt gaarne erkend - de Ver. gedurende dit laatste zomerseizoen reeds in dien geest gearbeid, door
n1. enkele oorspronkelijke stukken van kleinen omvang en dergelijke samenstelling, dat zij op haar groot tooneel in den Stadsschouwburg minder ter plaatse zouden zijn, hier in haar zomertheater te
doen vertoonen. Dat noch Warm, noch Onder ons meisjes, (het eerste van den heer Man n 0 u r y, den schrijver van BeIZ huis
met commelZsaals j het tweede van W i 1 hel m a, de schrijfster van
Storm op zee) - als veel beteekenende kunstwerken of zelfs maar
volkomen technisch geslaagde tooneelstukken konden worden geroemd, neemt niets af van de verdienste, welke in het feit dier
opvoering voor de Ver. zelve gelegen iso Zij toch kan moeilijk
aansprakelijk worden gesteid voor 't gemis aan oefening of talent
bij onze dramatische auteurs - en zij doet 'tgeen zij kan, wanneer zij, door het laten vertoonen van belovende proeven, de
schrijvers in de gelegenheid stelt, de tekortkomingen van hun arbeid
zelf te leeren kennen op de eenige plaats, waar deze moeten uitkomen, n1. het toonee1. Wat men, na het aannemell van dergelijke
proeven, van haar en haar artisten vergen kan, is alleen dat aan
de opvoering de meest mogelijke zorg en toewijding worde besteed j
vermits eene goede vertooning alleen zoowel de goede eigensehappen als de gebreken van den arbeid kan doen opmerken, en een
auteur zonder die zorg met evenveel vrucht bij een liefhebberijgezelsehap zou kunnen doen aankloppen. Heeft de Raad van Beheer eenmaal een stuk goed genoeg gekeurd om er - ter bevordering van onze nationale letteren - de proef eener opvoering mee
te wagen j dan wordt het verder haar taak de uitvoerenden te doordringen van het besef, dat niet om de gebreken, of omdat het
voor de acteurs geen veelbeteekenende succesrol aanbiedt, een
dergelijk stuk met zekere geringsehatting mag worden behandeld.
Vergelijk ik beide blij- of eigenlijk beter gezegd "kluchtspelen"
onderling, dan kom ik tot het besluit, dat Warm het in samenstelling en handeling won van Onder ons meisjes, maar het laatste
zieh meer hield aan de werke1ijkheid. Terwijl de heer Man n 0 u r y
zieh blijkbaar had afgevraagd tot welke kluehtige voorvallen, toestanden, verwarringen , de bizondere hitte van een zomerdag wel
aanleiding kon geven en daarbij tot verlevendiging van de handeling nog verschilIende dingen had gevoegd, die slechts zijdelings
met de warmte iets uitstaande hebben ; had de schrijfster van Onder
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ons mei4es een eenvoudig voorval uit het dagelijksch leven genomen en dit voorgesteld als een feit, kenschetsend voor de mindere
gewoonte van vele dames om op eigen houtje uit te gaan en daarbij
voor zich zelf te betalen. Even natuurlijk als de moeilijkheid gevonden was, waarin de jonge mevrouw kwam, die, in de afwezigheid van haar man, haar vriendinnen onthalend op een rijtoertje en
dine buiten, later bleekgeen geld bij zich te heb ben ; even natuurlijk was ook de daaropvolgende toestand der studenten, die, na
uit hoffelijkheid te dames te hebben geholpen, court d'argent bleken. 1nderdaad waren hier twee komische toestanden gevonden,
die, zonder nu juist van veel beteekenis te zijn, echter de moeite
loonden van door een dramatisch auteur geschilderd te worden.
Maar waarop mo esten zij uitloopen? De schrijfster had, om een
slot te krijgen, de jonge mevrouw een jaloerschen echtgenoot gegeyen en de studenten, door den gebruikten drank wat opgewonden,
op het denkbeeld laten komen, haar en haar gezellinnen eene serenade te brengen. Vandaar groote angst bij 't vrouwtje, 'twelk
bij nader inzien het aannemen van geld van vreemde heeren en
geheel haar uitstapje niet meer zoo geheel on schuldig vindt, vooral
niet nu de jaloersche echtgenoot plotseling teruggekomen iso Zoo
wordt dus een tooneel tusschen haar man en de studenten voorbereid. Doch terwijl we daar op wachten, laat de schrijfster, door bemiddeling van eene der vriendinnen, die ge willig als dea ex machina
poseert, de serenade in duigen vallen, en daarmee ook het verwachte tooneel. 1s het wonder, dat de toeschouwer daarmee niet
tevreden is? Wat men hem heeft voorgespiegeld, wil hij ook krijgen; - waartoe 't hem anders te beloven?
't Niet voldoen aan dezen eisch der dramatische logica was mede
oorzaak, dat het stukje van vVilhelma te weinig belangwekkend
bleek in verhouding tot zijn omvang. Voor een stukje in een bedrijf, 'twelk hoogstens drie kwartier geduurd had, zou de stof nog
juist voldoende zijn geweest; maar dus aangelengd, afgedeeld in 3
bedrijven en ten slotte min of meer bedorven, bood zij den toeschouwer niet genoeg om hem 't dnbbele v~n dien tijd, en doO!
twee tooneelveranderingen met panses heen, bezig te kunnen houden. De uitspraak van Huet: "Het tooneel vreet taal, vreet stijl,
vreet verbeelding" wordt nog door te velen onzer schrijvers voor
dat tooneel als ongeschreven beschouwd. Zij probeeren al te vaak
uit twee eieren eene he el groote ommelet te kloppen. De heer
Mannoury begreep wel, dat dit niet ging, maar in plaats van eene
grooter hoeveelheid eieren te nemen, gebruikte hij bijmengselen.
Zijn arbeid moge, wat tooneelwaardigheid en vermakelijke verwikkeling betreft, niet minder zijn dan menig uitheemsch stuk, tenonzent gespeeld; dat hij zoo aan het uitheemsche model van kluchten deed denken, strekte niet 0111 hem voor mij belangwekkender
te maken. De echt-Hollandsche klucht bezweek het leven minder
dan die van den heer Mannoury. Hij leze of herleze Brederoo eens
wat meer!
En op dit echt-Hollandsche komt het immers juist bij oorspron-
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stukken aan. Tusschen eene vertaling van eene Fransche
of Duitsche klucht en eene zoogenoemde, inderdaad naar vreemd
voorbeeld gevolgde, oorspronkelijke, bestaat voor mij slechts dat verschil in waarde, dat ik de eerste altijd hooger stel, wanneer die
ten minste een kennelijk Fransch of Duitsch karakter vertoonen;
en een dusdanig oorspronkelijk (?) werk een Nederlandsch mist. Ja
zelfs acht ik dit soort van gewrochten gevaarlijk, omdat zij medehelpen het restje karakteristiek Hollandsche, 'twelk wij nog in onze
kunst heb ben , geheel te verjagen! Als ik eene geetiquetteerde vertaling lees, weet ik wat ik er aan heb; maar eene navolging of
dusgenoemde bewerking acht ik uit den booze. Vandaar dan ook
dat ik, on danks de meerdere verdiensten, welke van Maurik's Fijne
Beschui!en op het stuk van bewerking en verwikkeling boven zijn
Janus Tulp heeft, dit laatste, vooral in de twee eerste akten, verre
verkies boven het eerste, waarin met uitzondering van de twee
kinderen , geen oorspronkelijk en na broeder BIom en Zuster Aafje
(reeds door Betje Wolff voorgeteekend) geen echt Nederlandsch type
voorkomt; maar we in hoofdzaak met Duitsche kluchtspelfiguren
of, nug beter, tooneelpoppen te doen hebben ! Wat ik in oorspronkelijke stukken zoek, is de afbeeldihg van Nederlandsche
menschen, in hunne Nederlandsche omgeving; Nederlandsche toestanden, weergegeven op een wij ze die Nederlandsch is in 't algemeen
en toch ook de persoonlijkheid van den kunstenaar zelf doet uitkomen; in een woord, eene Nederlandsche dramaturgie, gelijk wij
eene Nederlandsche schilderkunst hebben 't 18 waar, 't eerste is
reeds daarom min gemakkelijk te verkrijgen, wijl in ons volk zelf
de sprekendste karaktertrekken zoo langzamerhand worden uitgewischt door de winden, welke uit naburige landen over 't onze
hebben heengewaaid en nog blijven waaien j wij meer dan eenig
volk in Europa den invloed undergaan hebben van onze aanraking,
onze ingenomenheid met vreemden, en het scherp persoonlijke,
'twelk de meer afgezonderde Noordelijke Germanen hebben weten
te bewaren, bij ons is verminderd, deels verloren gegaan. Doch
hoe wereldburgerlijk wij Nederlanders ook wezen mogen, we bezitten toch nog eigenaardigheden genoeg om niet gelijk te worden gesteld met Franschen of Duitschers en een scherp waarnemer moet
in ons kleine land nog voldoende stof vinden voor het ontwerpen
van eene reeks van nationale blij- en kluchtspelen! Waarlijk men
behoeft zijn toevlucht niet te nemen tot uitheemsche modellen of
tot zonderlinge combinaties van toestanden; de werkelijkhe:d is,
voor wie haar onder de oogen kan en durft zien, rijk genoeg aan
belachelijke menschen en verhoudingen! Het "Greift nur hinein
in's volle Menschenleben I"~ blijft nog altijd eene behartigenswaard
advies.
Wilt ge eene proeve van averechtsche oorspronkelijkheid, dan
wijs ik u op de bewerking, door den heer W. N. P e y per s gemaakt
van Ebers' Bur,f[emees!ersvrouw. Ik laat voor een oogenblik het
vraagstuk der bewerking van romans tot tooneelstukken evenzeer
onbesproken als het meer bizondere van de ongeschiktheid van dezen
~elijke
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roman om zulk eene kunstbewerking met goeden uitslag te doorstaan. De heer Peypers, wiens beteekenis als letter kundige geen punt
van debat behoeft uit te maken, is zeker een der handigsten onzer
tooneelschrijvers en dan ook een der weinigen, die er een beroep van
maken. Menigeen van zijne voortbrengselen heeft het groote, publiek
weten te boeien en is op het repertoire gebleven. Als er in dien
roman dus gegevens voor een effectvol tooneelstuk gelegen hadden,
zou hij de man zijn geweest om dit samen te stellen. En naar
den algemeenen indruk "deed" zijn drame a grand sjectacle weinig
of niets. Doch om nuterug te komen op ons vraagstuk van daareven: De Duitsche schrijver George Ebers had, aangetrokken door
de geschiedenis van onzen vrijheidsoorlog, een brok leven uit dien
tijd pogen af te beelden; maar was daarin zoo weinig geslaagd, dat
alle Nederlandsche lezers hem verklaarden, hoe hij onze geschiedkundige personen verduitscht en gemoderniseerd had; hen denkbeelden en gevoelens deed uiten, welke de hunne niet konden geweest
zijn, en de opmerking van Taine "l'accent moderne perce infailliblement dans ces paroles que nous prHons aux personnages antiques"
in het bizonder toepasselijk bleek op de schildering van zijne hoofdpersone , de ze vrouw van burgemeester Adriaan van der Werff.
Deze juffrouw toch toonde zich behept met eene soort van dweepzieke overgevoeligheid, die 't haar zeer pijnlijk deed vinden, dat
haar gemaal, een ernstig man van zaken, zich meer liet gelegen
zijn aan zijne "benauwde veste" dan aan haar persoontje; dus beter
burgemeester dan vertrouwlijk en galant echtgenoot was. Nu is
het wel geenszins onmogelijk dat ook in dien tijd de eene of andere jonge vrouw 't alles behalve aangenaam vond, dat het grootste
deel van haar mans aandacht werd in beslag genomen door zorg
voor de publieke zaak, en zij hem in ieder geval meer mededeelzaam wenschte; en ik reken mij geenszins in staat te bewijzen,
dat van der Werff thuis niet wat teruggetrokken, ja zelfs knorrig
was. Maar toch, 't gold, in zijn geval zeer zeker, geen politiseeren uit liefhebberij en vergaderingetje speIen "om in de courant te
komen"; de taak van v. d. Werff was zwaar en gewichtig, zijne
verantwoordelijkheid groot; en de zaak, waarvoor hij zijn leven
veil had, niet louter een "mannen"-zaak. 't Gold de vrijheid, de
veiligheid, zoo niet het leven van de gansche burgerij ; den vrijdom van godsdienst; de vrijheid van het gansche volk. Geen burgemeestersdochter als die ze echtgenoote van v. d. Werff bij den
Duitschen schrijver toch ook is, zou tijdens het beleg blind zijn
geweest voor de grootheid der belangen, welke haar echtgenoot
had voor te staan, en tenzij eerzucht haar den wensch ingaf, invloed
te oefenen op zijn besluiten (wat bij deze Maria 't geval niet is)
moest zij zelfs bij karigheid zijner mededeelingen hem verstaan en
begrijpen. Daar zijn tijden in het leven van menschen en geslachten, waarin voor kleine neigingen, stemmingen en gevoelens geen
plaats is - laat ik liever zeggen, geen plaats schijnt te zijn; schijnt,
n1. in de oogen der nakomelingschap, die, uit de verte, nog alleen
maar de algemeene groote stroomingen van den tijd in het oog kan
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houden, en de kleine bizonderheden van het alledaagsche leven
onbemerkt moet laten, wiI hij althans door die bizonderheden de
hoofdlijnen niet zien uitwisschen. Het historisch perspectief stelt in
dat opzicht volkomen dezelfde eischen als die der werkelijkheid,
welke ons leert, beelden die op een grooten afstand moeten gezien
worden meer dan levensgroot en met sterksprekende trekken te houwen. En gelijk die beelden daardoor eene afwijking van de werkelijkheid vertoonen, welke door ons conventie genoemd wordt,
zoo denken wij ons de personen uit een zeker tijdperk eveneens
met eonventioneele typeering. Die voorsteliing wordt dan ook spoedig z60 vast, dat we geen afwijking er van, hoe ook gerechtvaardigd door de historische waarheid, willen aannemen; allerminst in
de sehildering van den lateren roman- en tooneelsehrijver; zeker
niet dan, wanneer ons gedacht conventioneel type eenvoudig de
generaliseering is van werkelijke personen uit dien tijd en de schrijver ons de andere persoonlijkheid, met haar bizondere eigenschappen , daarvoor in de plaats wil stellen. Wij DU hebben ons van
de burgemeesters- en burgervrouwen uit dien tijd eene voorstelling
gevormd naar de bekende portretten van vrouw Kies, Kenau Sie
monsz Hasselaar, Maria van Reigersberg; en onmogelijk is het ons,
de sentimenteele Maria v. d. Werff als de tijdgenoote te denken
van die onverschrokken vrouwen, waarvan onze Hooft getuigt:
"Zelfs de flauwhartiger sexe, scheppende stoutheid uit schrik voor
kraft aan haar kuisheit, stijfde haare bedtgenooten in dit manhaftig
opzet, en dreef hen tot het uitvaaren in deezer wyze. Jaa daar
waren 'er veele, die 't verdwijnen van honger voor spel hielden,
bij 't verwachten der Spaansche wulpsheit en 't bezwalken haarder
eere". I)
Wreekte zieh in het genoemd tooneelstuk de fout dat een Nederlander deze sehets uit de Nederlandsche geschiedenis had nagetrokken van eene Duitseh-gedaehte teekening, die fout kwam te
meer uit omdat de sentimenteele liefde van den Duitschen hopman
en de burgemeestersvrouw, alhoewel het hoofdonderwerp van 't stuk,
feitelijk zeer oppervlakkig behandeld, en als bedolven was in
eene reeks van bijkcmende bizonderheden, die den tijd moesten
kensehetsen en eene onduidelijke bijbandeling, waarin dusgenoemde
"glippers" betrokken werden. Slechts enkele tooneeltjes waren frisch
en genietbaar; allerzonderlingst echter het voorlaatste tooneel, waarin
een der sIecht aangesehreven glippers "Peerken Quaetgelaat" (ook
door Hooft vermeId) in het huis des burgemeesters binnendringt en
er, in dezelfde karner waar Maria ligt te slapen, een lijst en het
overgebleven brood steelt! Maakte dit onmogelijk tooneel bij een
deel der bezoekers de levendigste belangstelling gaande, voor het
overige bleek het weer, dat het ontplooien van bet Nederlandsch
dundoek, het speIen van 't Wilhe1mus en bet schetteren met brommende vaderlandslievendbeid all e e n niet meer voldoende is om
') Nedl. Historien lXe Boek, ('t Beleg van Leyden).
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ons volk te boeien. Waarom, indien de Ver. een "vaderlandsch"
stuk wilde geven, dan 8chimmel's 8lot van Abcoude niet liever
voor den dag gehaald?
Er blijven mij nog twee oorspronkelijke stnkken ter bespreking
over. 't Een, 'n stukje in een bedrijf door een ongenoemden
(J uni 0 r) "De meer en meer gebruikelijke weg" leed aan de ongeneeslijke kwaal der vliegtering. Niet zoodra t9ch begon het te
leven, de handeling zich te ontwikkelen, of 't gaf den geest. De
schrijver had slechts even aangestipt, wat hij met zijn personen
beoogde, karakters en handeling zeer flauw aangegeven. Niettemin
was er in de aanvanlijke schikking zijner personen, in het opzetten
der verwikkeling tegelijk iets frisch en tooneelmatigs, twelk toonde
dat hij zoowel oog heeft voor de werkelijkheid als voor de eischen
van het tooneel. Slechts had hij niet bedacht, dat het een zonderlingen indruk maakt, op de planken een groot aantal personen zich
te zien bewegen, wier praten en laten ten slotte op niets uitloopt;
en die alleen tot stoffage dienen om het tooneel wat te vullen en
op te luisteren.
Vraagt men hoe het staat met het Nederlandschap der dames en
heeren, ons door den heer V a n Mau I i k in zijn jongste tooneelspel
Franfoises opstel voorgesteld, dan valt het antwoord geven reeds
daarom alleen zeer moeilijk, wijl er slechts enkele personen in dit stuk
voorkomen, die een eigen, sprekend masker dragen. Nederlandsch
in dit stuk is zeer zeker de poging om in de handeling een tweetal genre-tooneeltjes te schetsen, en wel een "dameskrans" en een
"heerensocieteit", beide in eene kleine stad. Dergelijke "hors-d'oeuvres" zijn in onze nationale tooneelletterkunde (voor zoover daarvall
sprake kan zijn) van oudsher gewild geweest, en, om nog eens op
Bredero terug te komen, vormen bij dezen vroolijken Amsterdammer zelfs de grootste aantrekkelijkheid. Faassen, ik kan het niet
genoeg herhaien , heeft de verdienste van die in onze nieuwere drama's opnieuw te heb ben ingevoerd. Maar om te kunnen behagen
moeten dergelijke genre-tooneeltjes aan meer dan een eisch voldoen.
Zoo dienen zij op hun plaats te zijn in de handeling, en den toeschouwer noodzakelijk te schijnen, 'tzij als voorbereiding voor verdere
gebeurtenissen, 'tzij ter nadere kenschetsing van de personen of de
omgeving (welke voor de beoordeeling der handeling van belang
is of op deze zelve invloed kan oefenen); terwijl zij dan ook dus
geschilderd moeten zijn, dat die noodzakelijkheid helder uitkomt.
Beschouwen wij nu deze tooneelen in Franfoises oostel. In het eerste
bedrijf maken wij kennis met de Rynburgsche familie Verhoven,
de mama van mevrouw, de notarisweduwe Barteimans , alsmede
met een krans van Rynburgsche burgerdames; en worden we in
staat geste1d den indruk op te merken, door het bericht der ophanden-zijnde terugkomst van een rijkgewaanden, ongehuwden Indischen neef der Verhovens , in deze krans gemaakt. Daargelaten
of de schildering dezer kleinburgerlijke krans van de werkelijkheid
is afgezien - wat ik, die niet weet in welke streek van ons land
dit Rynburg gelegen is, noch hoe groot het is, noch hoe 't op een

IIS dameskrans wel toegaat, dus allerminst hoe eene dergelijke Rynburgsche krans zich gedraagt, zeker niet beoordeelen kan - afgezien hiervan valt er op de teekening van die krans da ar ter plaatse
in het stuk niets aan te merken, vermits de schrijver in het verdere
deel van zijn tooneelspel wil laten zien, tot welke machinatien een
tweetal dames van die krans haar toevlucht nemen, om dien ongehuwden neef Meulemans aan te klampen, de eene voor haar dochter, de andere voor zichzelf. Gegeven het onderwerp: de damesjacht op een (rijken) Indischman , die in zijne (kleine) geböorteplaats terugkeert, vormde dit kranstooneel de juiste inleiding daarvoor. Intusschen, zoo bemerken wij in het 2e bedrijf, is dit on derwerp slechts bijzaak. Er is nog een ander, waardoor het stuk dan
ook in plaats van tot blijspel tot tooneelspel gestempeid wordt. Tot
de familie Barteimans heeft eenmaal een meisje, Emma geheeten,
behoord, 'twelk zich voor een tiental jaren door den candidaat-notaris
haars vaders heeft laten schaken. En daar die candidaat met de dochter
tevens eene som gelds van zijne patroon heeft meegenomen, en deze
dubbele slag het leven van den notaris geknakt en verkort heeft,
is Emma's moeder, weduwe geworden, er nooit toe bereid geweest,
de pogingen tot verzoening, door de dochter aanvankelijk beproefd,
zelfs maar aan te moedigen. Emma's brieven zijn in het vuur geworpen, en wat er van haar geworden is, weet noch haar moeder,
noch haar (zachtergestemde) zuster, mevr. Verhoven, noch de toeschouwer. Slechts vernemen wij, dat neef Meulemans haar altijd
graag heeft mogen lijden, zoodat we kunnen veronderstellen, dat
deze verwachte gast ons misschien iets naders omtrent de afwezige
zal kunnen mededeelen. En werkelijk brengt zijne komst ons eene
bizondere verrassing, daar wij hem twee kinderen met eene baboe
zien meebrengen. Zijn het zijn kinderen , zijn wettige kinderen, of
wel kinderen gesproken uit een dier tijdelijke verbintenissen met
eene inboorlinge, welke in onzen Oost zoo inheemsch zijn? Neef
Meulemans houdt zich zeer geheimzinnig, zelfs tegenöver zijn nichtgastvrouw, mevr. Verhoven (die zich deze inkwartiering zonder
eenig tegenpruttelen laat welgevallen), zelfs tegenover ons. 't Eenige
wat wij bemerken is, dat hij de kleinen, als hulpelooze wezentjes,
dringend in de gunst zijner tante, mevr. Barteimans, aanbeveelt.
Evenwel, daar. hij geen rekening heeft gehouden met de vooreerdeelen eener nederlandsche eerbare vrouw jegens "natuurlijke" kinderen, begrijpelijker wijze te vergeefs.
De zaak is intusschen, dat dit de kinderen zijn van Emma, dat
hij later met die Emma gehuwd is, en dat hij er op gerekend had,
door bemiddeling dier kinderen de vergiffenis van mevr. Barteimans
voor hun moeder te winnen. Om welke reden dit mislukt deed ik
reeds uitkomen; en de verzoening wordt dan ook niet tot stand
gebracht zonder de tusschenkomst van een opstel, 'twelk Emma's
jongste zusje, Fran~oise, te maken heeft. Dit middel is vernuftig
(misschien meer dan waar) en de onhandigheid van neefMeulemans
in het tweede bedrijf komt den allteur uitnemend te stade, daar
hij, indien la scene aux enfants de door dien neef verlangde uit-
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werking hadde gehad, zijn stuk gewis niet verder had kunnen uitspinnen dan tot den omvang van Man u e I 's l' Absen!.
Doch het is niet op dit alles dat ik thans de aandacht mijner lezers
wil vestigen. Wat ik bespreken wil zijn eenige vraagpunten van
dramatische samenstelling. Ik wilde nog eens het antwoord zoeken op
de vraag, hoe het komt, dat de handeling in dit stuk ons zoo weinig belang inboezemt? Dit is toch niet geheel te wijten aan onze
vertrouwdheid met het onderwerp van zulk eene verwijdering en
later gezochte verzoening. Mits de auteur het goed weet aan te
leggen , kan hij onze belangstelling voor 't meest afgezaagde thema
wekken. Doch, let wel, dat we aan het slot van het 2e bedrijf
juist niet weten, waarin wij belang zouden moeten stellen. In het
slagen der pogingen om moeder en dochter door de kinderen der
laatste te doen verzoenen? Maar 't is ons immers geheel onbekend,
da! dit de kinderen van Emma zijn; en da! neef Meulemans ze
met dit oogmerk meebrengt. We weten eigenlijk niets van Emma
om ons voor haar te interesseeren ; we weten niets van hetgeen de
personen zoeken te bereiken, hoe kunnen wij dan in spanning verkeeren omtrent het al dan niet gelukken hunner pogingen?
Wezenlijk ligt de groote fout in dit stuk opnieuw hierin, dat de
schrijver ons, toeschouwers, buiten het geheim zijner oogmerken
gehouden heeft. De reden, waarom hij dit deed, is waarschijnlijk
hierin te zoeken, dat hijzelf gevoelde, hoe weinig nieuw zijn onderwerp was. Vertel ik, dus zal hij geredeneerd hebben , mijn' toeschouwers aanstonds dat de geschaakte Emma zieh met neefMeulemans verbonden heeft, en dat nu deze zal beproeven haar moeder
tot verzoening te bewegen, dan loop ik gevaar, dat zij aanstonds
bemerken, welk een afgekloven beentje ik hun eigenlijk wil voorzetten. Ik moet dus trachten, hen zelf zoolang mogelijk in het
onzekere te laten, en eerst wanneer ik ben, waar ik wezen en ik hen
hebben wil (d. i. aan het slot van de se akte) mogen zij vrijelijk
de ontdekking doen van hetgeen op den bodem van dien opgesierden schotel ligt. Ze hebben dan in ieder geval hun nieuwsgierigheid voelen prikkelen, om te weten, wat het is, 'tgeen zij aan het
eind van mij zullen krijgen I" - Doch hoe logisch die redeneering
ook leek, zij bleek niet proefhoudend, vermits hij verzuimd had
zelfs te waarschuwen, dat er onder 't opvulse1 nog een kluifje
school, en dus de graagte niet was opgewekt. In zijn zucht om
door eene langzame ontdekking de nieuwsgierigheid te prikkelen,
doodde hij de belangstelling, die - 't kan niet genoeg herhaald
worden - meer is dan de eerste. Zonder voorbereiding van den
toeschouwer is geen dramatische spanning of uitwerking van eenige
kracht te verkrijgen. Door deze waarheid opzettelijk te miskennen
heeft de heer v. Maurik zijn Men zegt. ... en zijn Franfoises apsiel, 't laatste althans wat de ernstige handeling betreft, ten doode
opgeschreven. Wat in dit jongste tooneelspe1 den toeschouwer nog
bezighoudt. zijn de machinatien der dames, die zieh van neef Meulemans willen meestermaken. Haar teleurstelling bij zijne aankomst
met de twee kinderen amuzeert ons. Doch waarom? Wijl de auteur
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ons te voren gewaarschuwd heeft: let op, die twee willen Meulemans aan het lijntje krijgen. Stel dat wij niet voorbereid waren,
en we zagen die twee dames bij mevrouw Verhoven komen om
neef Meulemans af te wachten, en zagen hem dan binnentreden
met de kinderen , zouden wij dan gelachen heb ben ? Natuurlijk niet.
Maar als we nu bovendien te voren geweten hadden, dat Meulemans die kinderen mee zou brengen en ze voor de zijnen uitgeven, dan zouden we, ziende hoe begeerig de dames zijn om hem
aan te klampen, op 't hooren dat hij naderde, tot ons zelf gezegd
hebben : "stil, daar is hij, nu zul je eens zien welk een teleurgesteld gezicht die dames zullen trekken". En we zouden aldus zelfs
bij voorbaat, derhalve dubbel genoegen, hebben gehad.
En zie hier nu ook een der twee oorzaken van het mislukken
der derde akte, het tooneel in de societeitszaal. Aan het slot van
het tweede bedrijf zijn wij er getuige van geweest, dat mevr. Bartelmans de door Meulemans meegebrachte kinderen zachtkens van
zieh afstiet, en even te voren dat de intrigeerende dames op den
aanblik der kleinen ontzet zijn weggeloopen. In onze onbekendheid met de oogmerken van den neef, hebben we geen duister vermo eden van hetgeen er na dit afstooten der kinderen .volgen moet.
En nu de dames teleurgesteld zijn heengeloopen en ook wij in de
meening verkeeren dat Meulemans niet meer a jrendre is (althans
niet naar Rynburgsche begrippen voor een "net" meisje) nu achten
wij ook deze intrige ten einde. En daar zitten we nu, in rustige
atwachting van hetgeen de auteur verder met ons en zijn personen
doen zal. Welnu, hij heeft Emma in het geheim naar Rynburg
laten meekomen, en haar geborgen in het eenige logement, waar
tevens de heerensocieteit iso Hier komt Meulemans haar natuurlijk
en volgens zijn recht als echtgenoot opzoeken, maar vermits de
Rynburgenaars de ware verhouding niet kennen, geeft de schijnbare
natuurlijk stof tot geklap, vooral van de zijde der teleurgestelde
dames. Dit motief is op zichzelf niet zeer belangrijk, en de schrijver gebruikt het dan ook alleen om in de 4e akte de draad dier
bijhandeling nog wat vast te houden en er eenige comische tooneeltjes tot vulling van dat bedrijf uit te haIen. Dit alles is zijn
goedrecht en nu hij die tooneeltjes wilde geven, moest hij ze zeker
ook voorbereiden; d. W. z. hij moest ons te voren doen weten dat
Emma in dat hOtellogeerde , dat zij daar in haar omgang met
Meulemans bespied was, en dat die ontdekking groote opschudding
onder de Rynburgers veroorzaakt had. De vraag of het de moeite
loonde ons de wetenschap van een en ander te geven door het ans
te doen zien, zou ik met het oog op het betrekkelijk geringe gewicht, door den auteur zelf later aan dit motief gehecht , niet aan·
stonds bevestigend willen beantwoorden; en zeker geloof ik niet,
dat de vertooning ervan de ruimte van een gansch bedrijf mocht
beslaan. Maar de heer v. Maurik, die ans niet te snel al te wijs
wil maken, heeft geen verdergaand oogmerk, dan ans enkel te
doen zien, dat er in dat hotel een onbekende juffrouw gelogeerd
is I wier toevallige verschijning in de societeitskamer de societeits-
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leden allerlei dingen doet gissen; en niettemin gebruikt hij daartoe
een heel bedrijf; ja laat hij zander dat we in het minst begrijpen
wat hij met ons voorheeft, ons eene po os luisteren naar de praatjes
der societeitsleden. Deze loopen wel ten deele over de familie
Barteimans , en leeren ons eenige bizonderheden omtrent de voorgeschiedenis, maar die behooren tot de inleiding der hoofdhandeling en hadden dus in de expositie, d. i. in het eerste bedrijf geplaatst moeten worden, en niet in dit derde. En wallneer de schrijver
mocht zeggen, dat 't er hem om te doen was geweest eene humoristische schildering te geven van de societeitspraatsjes in eene kleine
stad, dan antwoord ik hem, dat hij dan allereerst had moeten
zargen, ons op de hoogte te brengen van de ware verhouding tussehen neef Meulemans en die onbekende mevr. Dubois. Want eerst
dan zouden we getroffen geworden zijn door de tegenstelling tusschen
de waarheid en den schijn, dien de societeitsbezoekers er aan geven.
Niet omdat hij t;e werkelijkheid te nabij gebleven was en haar te
weinig overdreven had (gelijk de auteur zelf meende), was zijn derde
bedrijf mislukt, maar wijl hij de groote les van Lessing vergeten
had, later door Sarcey telkens met nadruk herhaald, dat de toeschouwer moet worden ingewijd in de geheimen van den auteur,
dat door hem, gelijk Vondel het noemt: "zaad voor het toekomende
moet worden gestrooid."
Ik heb bij dit punt van dramatische compositieleer te lang stilgestaan om nog meer te mogen zeggen over dit tooneelstuk, 'twe1k
ondanks enke1e goed geslaagde tooneelen en een tweetal zeer gelukkig geschetste figuren, die van eene oude dienstmaagd en van een
14-jarig snibje, ons publiek slechts matig kon boeien. Want er
blijven mij nog enkele gebeurtenissen ter vermelding of bespreking
over, waarop ik de aandacht mijner lezers eveneens wil vestigen. En
in de eerste plaats dient dan opmerking dat - hetgeen ons uit den
vreemde werd overgebracht - van geen groote beteekenis mocht heeten.
Van Mei tot December zagen wij nauwe1ijks een stuk 't welk een
blijvende plaats op het repertoire verdient, tenzij Shakespeare's Macbe/ho Er mochten in Leg 0 u v e's Eene scheidilzg toonee1en zijn die
een diepen indruk maken; er mag karakter liggen in de teekening der
jonge vrouw, die weigert bij haar man te blijven, nu zij hem als
een onwaardig spion kent, en ook in de teekening van dien man
zelven, met zijn dorst naar rijkdom en aanzien, - de tooneelen
in het 2e bedrijf, berustende op de wettelijke verhouding tusschen
gescheiden Fransche echtgenooten, en die juist de tendenz van het
drama uitmaken, zijn niet alleen gezacht en onwaarschijnlijk, maar
schetsen bovendien toestanden, te zeer vreemd aan een modern
Hollandsch toeschouwer, om dit stuk nog b1ijvend genietbaar te
doen zijn.
Doch laat ik liever rnijne ruimte gebruiken Oln te spreken over
Macbe/h en daarmee samenhangend het optreden van Mevr. Fr e n·
k el in drie hoogst belangrijke rollen: flrou-frou, Medea en Lady Nacbe/h alle in het tijdperk Mei-December '87. De eerste opvoering
yan Shakespeare's treurspel in de vertaling en bewetking van dr.
Q
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Burgersdijk had plaats voor het zeer waardeerend publiek der bezoekers van het 20e Taal- en Letterkundig Congres; en ofschoon
ook daarna nog menige voorstelling een talrijk publiek naar den
schouwburg lokte, zoo bleek de indruk dien de vertooning maakte
vooral na het tweede bedrijf niet zeer diep. Deels was dit zeker
te wijten aan de samenstelling van het treurspel, deels aan de vertolkers der hoofdrollen. Na den zeer snellen gang, waarmee de
handeling in de eerste bedrijven voorwaarts schrijdt, na de heftige
barning der hartstochten, die tot den vreeselijken moord aanleiding
geven, volgt de reactie; de spanning der zenuwen eindigt in een
toestand van matheid en moedeloosheid, de kracht der hoofdpersonen is gebroken; zij zijn niet meer de scheppers van hun lot, maar
ondergaan het. En ofschoon de dichter later weer eene handelende
kracht doet optreden in den persoon van Malcolm, diens optreden
mist de energie van de hartstochten die Macbeth en zijne gade
voortstuwen. Ook is de eenheid, de aaneengeslotenheid der handeling verbroken; zij splitst zich in twee gedeelten, die beurtelings
de aandacht vergen , maar die niet meer aldus kunnen boeien. En
hoe minder de vertolkers der twee hoofdrollen in de tweede helft des
treurspels zich kunnen laten meesleepen door de handeling, des te
moeilijker wordt ook hun taak. Om den Macbeth en Lady Macbeth te
speIen tot aan de ontdekking van den moord is een krachtig artistiek
temperament de hoofdzaak; maar het weergeven der langzame verwording in het binnenste dier beiden eischt eene doordringende studie
van hetgeen de dichter slechts met enkele trekken heeft aangegeven;
eischt de groote kunstvaardigheid en ontwikkelde techniek van den
karakterspeler. Wordt den toeschouwer geen duidelijke afspiegeling
gegeven van de invretende werking van het berouw in beide zielen
en lichamen, dan verliest het treurspel voor hem zijne werking.
Vandaar dan ook, dat de gewone toeschouwers, die het stuk niet
kenden, er slechts ten deele onder den indruk van konden komen,
nu noch de heer Bouwmeester noch mevrouw Frenkel aan de straks
genoemde hoogste eischen bleken te voldoen. Niet, dat beider vertolking geen lichtpunten bood, niet, dat er het besluit niet uit te
trekken viel, dat zij bij dieper in dringende studie een zeer goed
geheel zouden kunnen gegeven heb ben. Maar hetgeen hem ontbrak
was in de eerste plaats de individualiteit, welke hem in staat moest
stellen zieh met den ruwen, eerzuchtigen, middeleeuwschen krijgsman te vereenzelvigen: Macbeth is ongetwijfeld een forschgebouwd man in de kracht zijns levens, nauwelijks dertig jaar oud,
met een sterke ontwikkeling van spieren en eene groote prikkelbaarheid van zenuwen en verbeelding, licht vatbaar voor suggesties,
hetzij die geboren worden in zijn eigen brein, hetzij ze hem worden ingegeven door de heksen en zijne eega. Hij bezit weinig zelfbeheersching en laat zich leiden door de indrukken en stemmingen
van hetoogenblik. En nu deed de heer Bouwmeester ons meer
een man zien, in zichzelf gekeerd, somber, innerlijk verteerd door
zijn eerzucht, een man bij wien derhalve de overgang na de misdaad, de ontzeuuwing eu verwoesting niet zoo sterk rooest waar
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te nemen zijn. Tegenover dezen Macbeth kwam de Lady, gelijk
mevr. Frenkel die teekende, niet half zoo scherp uit, als zij zou
gedaan hebben , wanneer de heer Bouwmeester ons dien anderen
Macbeth had doen zien. Op zichzelf was het door haar ontworpen
type van eene jonge, bleeke, hoogblonde vrouw, met vastgeknepen
lippen en gestaalde armspieren m. i. juist datgene wat deze doortastende, onverzettelijke en onverschrokken vrouw, die slechts een
doel voor oogen houdt en aan het bereiken daarvan alles opoffert,
dient te wezen, was het zeer zeker het eenig mogelijke, 'twelk mevr.
Frenkel's persoonlijkheid haar toeliet te scheppen. Doch het was
niet voldoende dit te scheppen; er werd ook vereischt het vol te
houden; zoo in de oogenblikken, waarin de wreede onbuigbaarheid
dier natuur ten volle moest uitkomen, als in de volgende momenten , waar de ontspanning der zenuwen begint, de eerst bedwongen
verbeelding gaat werken en er een strijd ontstaat tusschen den
wil en het vermogen om te volharden. Er was een tekortschieten
van kracht merkbaar zoowel in de tooneelen v60r als na de daad j
het allermeest in de banket-scene, waar de samenvloeying van aandoeningen en gewaarwordingen trouwens van de actrice zulk eene
ontzaglijk ontwikkeling van gaven vergt, dat niemand het mevr.
Frenkel euvel mocht duiden, indien zij daar ben eden den eisch
bleef. En zeker mocht het haar als eene overwinning toegerekend
worden dat zij in het slaapwandeltooneel, zander jacht op uiterlijk
effect een indruk wist te maken, die echter slechts tot huivering
had kunnen stijgen, wanneer de actrice ook daar het energische
van het karakter meer had doen uitkomen. Want al is dit het
laatste stadium van den strijd tusschen verbeelding en wilskracht,
waarin de eerste, met vernietiging zelfs van het animale leven, ten
slotte de overwinning behaalt, 't is toch een stadium van strijd;
de spanning der zeuwen is nog niet geweken; gelijk hieruit blijkt,
dat zij kort daarop plotseling breken, met een krak, niet eindigend
in eene langzame verslapping, als van ouderdom of zwakte.
Een der grootste moeilijkheden, welke de opvoering van den
Macbeth voor een modern publiek aanbiedt, is zeker wel het doen
optreden van de heksen en de verschijning der geesten. Zonder te
willen zeggen, dat ook de dichter zelf niet werkelijk aan hun materieel bestaan geloofd heeft en zij voor hem louter het middel zijn
geweest ter verzinnelijking voor den toeschouwer van de hallucinatien
zijner dramatis personae, zoo kunnen zij door den Igen-Eeuwer zeker
niet dan in die hoedanigheid gewaardeerd worden. De heksen zijn
hem personiticaties van het kwade, de groep van schimmen, die
Macbeth komt ontzetten, hebben voor hem slechts beteekenis, omdat
zij de ontwaking der wroeging in diens binnenste aanduiden. Doch
hoe nu zal men op het tooneel deze wezens zonder vorm in materieeie
gedaante dus voorstellen, dat zij den indruk van ontstoffelijkheid
maken? Hier kan eene kleine mistasting, eene misrekening van de
stemming des toeschouwers immers terstond den beoogden indruk
wijzigen, ja omkeeren! Laat het krijschen en dansen der heksen
den lachlust gaande maken I laat de verschijning van den bebloe-
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den Banquo, in plaats van ontzetting, afschuw wekken, laat het
visioen der koningen een kijkspel gelijken en - er is door de belichaming van dit ontstoffelijke meer verloren dan gewonnen. En
daarom dunkt mij - vooral na de ervaring van hetgeen voor onze regie
bij deze opvoering bereikbaar bleek - de proefneming met die belichaming een al te gewaagd speI en zou ik voor mij eene betere
uitkomst durven voorspellen aan eene opvoering, waarbij de sombere
stem der heksen wel gehoord werd, maar noch zij noch de schim
van Banquo wezenlijk gezien werden. Evenmin als de dolk, door
Macbeth als visioen in de lucht aanschouwd, aan een draadje hangende v~rtoond wordt, evenmin behoeven wij Banquo's schim zelf te zien.
't rs genoeg, wanneer wij den schrlk en ontsteltenis van Macbeth
z60 duidelijk ontwaren, dat ze zich ook aan ons mededeelt, en dit
te doen is de taak van den acteur. Dit bleek trouwens bij deze opvoering, toen, nadat de verschijning van den met bloed bemorsten
Banquo het publiek Of had doen lachen Of met weerzin den blik
afwenden, de ontsteltenis, welke de heer Bouwmeester wist af te
beelden, op eenmaal een schok door de zaal deed gaan. En zeker
had de regie ons de transparent met kikkers in het heksentooneel
erVe bedr.) kunnen besparen. Er moge al een deel van het publiek
zijn, dat in een dergelijk kinderspel behagen schept, de spekulatie
op dergelijke schouwlustigheid blijve bewaard voor eene Septembervertooning, doch worde ans bij een treurspel van Shakespeare
bespaard.
.
Mevrouw Frenkel - ik zei het reeds zoo even - had nog andere
gelegenheden om de mate harer gaven en krachten te beproeven;
zij speeide twee zeer uiteenloopende rollen als de Frou-frou en
Medea, de dartelende , loszinnige en zinnelijke jeugd en de gerijpte
hartstochtelijkheid eener natuur, die zich gehe el overgeeft aan het
eene heersehend gevoel: het product van moderne verfijning en de
dochter der barbaren! Wezenlijk personen, welke voor te stellen
zoo afwijkende gaven en verschillende persoonlijkheid eischt, dat
het onmogelijk is voor een vrouw ze beiden naar eisch uit te beelden.
Wat zenuwachtige bewegelijkheid in Frou-frou, wat breede en
woeste majesteit in Medea! De eerste moet behagen door haar
ongedwongen lieftalligheid, de tweede ontzag inboezemen door de
volheid harer gestalte. Geen wonder dat Mevr. Frenkel bij beide
zoowat in het midden bleef, haar Frou-frou te zwaar van lijn
en kleur was, haar Medea de tragische breedheid miste. Zij vermaakte dan ook beide figuren naar het hare, wijzigde de teekening des dichters en gaf aldus, voor wie haar speI alleen beoordeelde naar hetgeen zij geven kon en geven wilde, op nieuw het
bewijs dat zij uitnemend in staat is de gemoedstoestanden der
personages te schilderen door toon en gelaatsuitdrukking, doch
minder zieh geheel en al met een dergelijk persoon te vereenzelvigen.
Trouwens, - ik zeide het reeds - in de nu besproken gevallen
veroorloofde haar individualiteit haar slechts eene dergelijke vereenzelviging met Lady Macbeth.
't Doet mij leed I dat ik buiten staat ben over onze jongere ar·
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tisten zoo veel te zeggen, maar van een opvoering alleen ter wille
van de ontwikkeling hunner talenten is geen sprake. Zij moeten
alleen de hun bij toeval aangeboden gelegenheid om uit te komen
aangrijpen, en daarom vermeId ik met erkentelijkheid de uitnemend
sluitende en welgeslaagde opvoering van De Ideeen van Mad. Atfbray,
waarin het bizonder Mevr. de Vries, Mej. Van Biene en Mevr.
Rössing-Sablairolles haar goede eigenschappen als artisten wisten
te doen sehitteren in een uitstekend ensemble; terwijl de heeren
van ,sehoonhoven, de Jong en Tourniaire zieh mede met groote
voorliefde en toewijding kweten. Dat de laatstgenoemde in Sept.
1.1. weer zijne oude plaats in het gezelschap hernam, werd door
talloozen als een heuglijk feit begroet en als ge1egenheid gebruikt
om den aeteur hunne hartelijke ingenomenheid te betoonen.
In Fran{oises ojstel hebben mevr. Stoetz en Mej. Bos ge1egenheid
gevonden tot uit den hoek komen en daarvan gebruik gemaakt ,
gelijk mej. Lorj! in Kinderloos. Ik meld dit in het bizonder, wijl
de beide laatstgenoemde jonge dames zoo weinig rollen van beteekenis krijgen (van beteekenis voor haar ontwikkeling nl.) en zij aldus
blijven op de hoogte, waarop zij zieh bevinden. En van mevr. Stoetz,
wijl haar beseheidenheid en haar eenvoud zoo licht onopgemerkt
zouden laten dat zij zooveel talent en toewijding ten koste legt aan
het vervullen ook der eenvoudigste rol.

B.

Grand-l hllUre van Lier.

Ik geloof dat ik mij bij het behandelen van het afgeloopen halfjaar zonder schade kan bepalen tot het bespreken van een drietal
opvoeringen; en ik vooral de ve1e me1odrama's, in het zomerseizon
ten toonee1e gebracht - zelfs ondanks den grooten bijval, door
een drama als Onder valsehe vlag gevonden ('t beleefde 24 opv.) geruste1ijk kan voorbijgaan. Trouwens, ik heb ze ook, eerlijk bekend, lang met alle gezien; voor mij zijn het toeh sleehts euriositeiten en de bevrediging der nieuwsgierigheid mag niet te vee1 tijd
kosten.
Wat ons rest zijn dus de vertooningen van drie oorspronkelijke
stukken, geen van drieen nieuw en alleen nieuw voor dit geze1sehap. De heeren van Lier blijven doorgaan met het speIen der
stukken van F aas sen, die zoo geheel binnen de krachten liggen
van hun Nederlandseh gezelsehap, 'twe1k anders, door het heengaan van mej. d e G r 0 0 t en den heer M 0 0 r in de zoogenaamde
Comedie-afdeeling een aanmerkelijk verlies heeft geleden. Opvoeringen als van Dora, Uitgaan, Otello, De burggraaf de Letorieres,
Uriel da Costa, die in menig opzieht veel voldoening sehonken,
behooren thans tot de onmogelijkheden. Want mevr. Hol t r 0 p va n Gel der moge zieh o. a. in het straks te noemen Maria v.
Urreeht van den heer N. Don k e r wezenlijk hebben onderscheiden
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en blijken van ontwikkeling haars talents hebben gegeven, haar
jeugdige krachten kunnen nog geen al te zware rollen torsen ; terwijl zij, mej. E. va n Bi e ne en de heer Mal her b e, die met
mej. S. Du sau I t de kern van een jeugdig gezelschap zouden
kunnen vormen, elk in eene andere afdeeling geplaatst zijn. Mij
komt het voor, dat de heeren van Lier wer zullen doen, door over
te gaan tot eene schifting en althans weer een afdeeling te vormen,
die eenige vertooningen kan geven I welke geheel en al VOOf een beschaafd publiek genietbaar zijn. Van tijd tot tijd doen zij dit ook
wel en zoo werd de dOOf hun gezelschap gegeven vertolking van
v. Mau r i k 's Fijne Beschuiten in menig opzicht zeer lofwaardig.
De rolverdeeling was in vergelijking met de oorspronkelijke bij het
Nedl. Tooneel als volgt:
Mr. van BaIen,
mevr. Sophie v. BaIen,
Freule Stephanie,
Frits,
Marie,
van BaIen,
Henrietje,
mijnheer Klingelman ,
mevr. Klingelman ,
Nicodemus Klingelman ,
Carolientje Klingelman ,
Abraham BIom,
Jonkh. Moutyn v. Bergen,
Willem Bosch,
Mathilde v. BaIen,
Aafje, dienstbode ,

I

hr. kl. Vos,
Nedl. Tooneel: hr.v.Dommelen.
mevr. v. Rossum,
mevr. de Vries.
"
"
mevr. de la Mar,
mevr. Sluyters.
"
"
hr. Eylders,
hr. de .1ong.
"
"
mej. Dusault,
mej. Lorje.
"
"
jongej. v. Rossum,
mej. Spoor.
"
"
hr. v. Beem,
hr. Spoor.
"
"
mevr. Kamphuizen,
mevr. Ch.Stoetz.
"
" hr. Schulze.
hr. Malherbe ,
"
"
mej. E. v. Biene,
mej. S. Bos.
"
"
hr. Bigot,
hr. de Boer.
"
"
hr. Ruys,
hr. Tourniaire.
"
"
hr. Lageman ,
hr. Morin.
"
"
hr. Meeuwissen,
mej. S. v.Biene.
"
mevr. Albregt-Engelman, ""
mej. Gartman.

"

Zeker waren er thans verschillende rollen in minder goede handen; maar zelts daar waar de acteurs van het eene gezeischap in
het aigemeen bij de(n) collega van het andere ten achter stonden,
wisten de meesten - en dat was verstandig en ook verdienstelijk een eigen cachet aan de rol te geven dOOf die naar hun gaven te
vervormen. Werd Freule Stephanie thans tot nog meer karikatuur,
haar zuster mevr. Sophie v. BaIen werd met minder gemaakte gemaaktheid voorgesteld; en Frits mocht een erg onhandige jongen
geworden zijn, de sshroomvalligheid, eener beginnende actrice als
mej. Dusault eigen, kwam de figuur van het sentimenteele "bakfischje" Marie te stade. De heer Klingelman , als voorgesteld door
den heer Spoor I mocht komischer type geweest zijn dan de heer
v. Beem er van maakte, diens "droogheid" deed de figuur toch ook
de werkelijkheid weer meer nabijkomen. Dat de vrijage van Aafje
door mevr. Albregt met meer kunst gespeeld werd dan door haar
voorgangster behoef ik niet te zeggen en werd bode BIom door
den hr, Bigot te potsierlijk voorgesteld, de beschroomdheid van
Nicodemus Klingelman kwam bij den heer Malherbe zonder eene
te sterke charge uit. De kinderen waren even goed - mej. E. v.
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Biene behoeft niet veel moeite te doen om een "bij-de-handje" voor
te stellen; - de ongedwongenheid en ruwheid van Willem Bosch
gaf de heer Lageman , - wiens specialiteit het is met een zeker
sans-gene te speIen - nog wel zoo goed weer als de heer Morin,
ofschoon noch mej' Meeuwissen noch de hr. Ruys ons mej. S. v.
Biene en den hr. Tonrniaire konden doen vergeten. De stem en
houding der eerste missen te veel lenigheid en afwisseling j haar verschijning heeft niet de aangeboren gratie, welke aanstonds in deze
gouvernante het meisje van goeden huize verraadt. En de hr. Ruys
moet, om arrogant te lijken, al te gemaakt spreken. Doch zag
men af van eene vergelijking, die voor de(n) een van de nieuwe vertooners gelukkiger uit moest vallen dan voor de(n) ander, en beschouwde men slechts het spel in verband met het stuk, gelijk de
auteur het geschreven heeft, dan bleef er een geheel over, waarin
~lechts tegen een twee of drietal der optredenden, vooral om de
beschaafdheid van toon en manieren eenige ernstige bedenking te
maken viel j dat elders den toets der kritiek gerust kon doorstaan,
en 'twelk in eene nette omgeving van decor en requisiten geplaatst was.
Niet zoo gelukkig moest de vergelijking uitvallen voor Faassen's
stuk, 'twelk geheel en al geschreven was met het oog op de beste
hoedanigheden der beste leden van het toenmalig Rotterdamsch gezelschap. Het verschil tusschen de komische gaven van den heer
v. Beem en die van den heer Frits Bouwmeester (Kees Dammers)
is te groot om van beider vertolking eene gelijke uitwerking te
wachten j en ditzelfde is toepasselijk op de heeren Kl. Vos en den
schrijver zelven (Hartkamp). De heer Andre mocht als de Wild
lang niet onverdienstelijk zijn j hij noch de heer Bigot (Terbrugge)
kunnen zich, ik zeg nog niet eens in talent, maar in gentlemanlikeness
met de heeren gebrs. Haspels metenj terwijl het sans-gene van mej.
E. Kapper evenzeer aan de andere zijde buiten de lijn was als de
vroegere statigheid van mej. Jeanne de Groot (Henriette). Mocht
nu ook de heer Malherbe het innemende uiterlijk en sprekend gelaat van den te vroeg gestorven Spoormans missen, zijn optreden
als Jan Bloem toonde toch een aanmerkelijke aanwinst in vrijmoedige ongedwongenheid en losheid van toon en beweging, en zoowel mevr. Albregt als de heer Ruys waren mij als Eduard de Wild
en Betje Dammers liever dan de Rotterdamsche titularissen. Maar
al was de toon van het geheel bij het vroegere gedaald, zij, bij wie
het eerste zich niet ter vergelijking kon opdringen, moesten er wezenlijk veel verdienstelijks in vinden, gelijk ook ik. Het zwakst van
de drie hier te bespreken vertooningen was die van de Maria van
Utrecht - gelijk trouwens de samenstelling van de melodramatische
afdeeling nog het meest te wenschen overlaat. Ik wil liefst niet
vervallen in de scherpte van den vroegeren Tooneelspectator, die
menigen acteur of actrice allerheftigst te lijf kon ga an , en onthoud me
er dus van, deze meening met bewijzen te staven. Veel liever
maak ik gewag van het wezenlijk voortreffelijk type door mevr,
Ellenberger van de hoofdpersoon gegeven j haar uiterlijk deed denken aan Rembrandt's Wed. de Bas, al waren haar trekken stugger

··128 en strenger. Ik weet niet, welke on zer oudere actrices, sints het
heengaan van mevr. Kleine, dit type van trots en onverzettelijkheid
beter of even goed zou kunnen weergeven. Ook daarom wijl
het diepe, ietwat zangerige geluid van mevr. Ellenberger, anders
wel eens wat te zingerig en daardoor min aängenaam, haar uitstekend te stade kwam bij het zeggen van den bekenden monoloog:
een gedragen zegging, wezenlijk indrukwekkend. Naast dit diepe
geluid klonk de stern van mevr. Holtrop-van Gelder (vrouwe van
Groeneveld) wat dun, weinig omvang- en klankrijk; doch haar profiel heeft in dat oud-hollandsch costuum iets fijns, en haar spel was
welbegrepen, vrij van alle streven om meer te geven dan zij kon.
De heer Veltman gaf een Maurits, gelijk wij dien van hem verwachtten. Over het geheel werd deze wederopvoering door het publiek met een voor den auteur vleiende sympathie begroet.
C.

Salon des Varzitts.

(Directie: K r e u k nie t en Mut t e r s).
De wijzigingen in het gezelschap van dit schimwburgje, reeds
door mij vermeId, en wel in hoofdzaak het toetreden der dames
Marie Verstraete en Jul. Roos, alsmede dat van den hr. Mutters
bracht niet slechts in de voorstellingen maar ook in de keuze der
stukken eene opmerkenswaardige verandering teweeg. Maakte de
vervanging van den heer Charlier door den hr. Mutters het meer
mogelijk de betere blijspelen, vooral die van Labiche, te speIen,
de komst van mevr. Verstraete deed de directie overgaan eerst tot
het geven van eene reeks van melodrama's op Zaterdag, Zondag
en Maandag en vervolgens tot de comedie-operette, genre Judic.
En menigkeer bood het optreden van mej. Roos met mej. Aug.
Pool man , 'tzij dan in hetzelfde stukje, als bijv. in Meisjesdroomen
en de Balschoen(jes, 'tzij achtereenvolgens in verschillende stukjes,
een voorstelling aan die met genoegen kon worden bijgewoond.
Dat de naam van Labiche op de achterstaande lijst van stukken
viermalen voorkomt, is zeker een heugIijk verschijnsel, daar de
bIijspelen van dezen onuitputtelijken Franschman plegen uit te munten door vroolijkheid, geest, (zij het ook soms wat grof) en eene
phantaisie, die nooit de werkelijkheid te ver ontvliedt; maar een
treurig bewijs van wansmaak bij het groote publiek blijf ik het
achten, dat een samenflansei als Troetelman, de vroolijke rentenier
het tot. 25 opv. bracht. Toch is de populariteit der Duitsche kluchtspeIen aan het afnemen, en begint ons publiek er in het algemeen
genoeg van te krijgen, al blijft het te betreuren, dat nu de minderen
van l' Arronge c. s. als: Rähder, Pohl en ilfanstadt hier worden gespeeld. Ook kan ik het nu juist geen kunstaanwinst heeten, dat
de zucht om mevr. Verstraete te doen optreden en de kas te stijven,
de directie zoovelerlei oude melodrama's deed voor den dag haIen.
't Is voldoende dat een gezelschap dit verouderd genre in eere
houdt: de afd. melodrama der heeren v. Lier laat onze jongeren
niet in de onmogelijkheid, zich een duidelijk beeld te vormen van
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het kunstgenre, 't welk 't meest overeenkwam met den eigenaardigen
draai van geest onzer voorouders. Het eenige belangwekkende van
al deze vertooningen. waarvan ik alleen die van J ack Sheppard bijwoonde - (mej. Roos speelde de hoofdrol allerinnemendst, gevat,
bij de hand en met veel schakeering) - was de opvoering van een
nieuw stuk van Felix Pra/, den bekenden democratischen schrijver
van De Voddenraper van Parijs, getiteld: Zwaar beproetdj vermits
in dit stuk evenals in De Voddenraper de popnlair democratische
neigingen van vele romantici als gekryslalliseerd is; en dit derhalve
een dankbaar onderwerp van vergelijkende litteratuurstudie mocht genoemd worden. En al bleek hetblijspel van .Pelix Dahn: De
Koerier v. Parijsr geen werk van ongemeene beteekenis, 'twas een
te prijzen daad van de directie, om eenigen tooneelarbeid van dezen
bekenden historische-romans-schrijver ten onzent op het tooneel te
brengen en den auteur als dramaturg bij ons in te leiden.
Aan het eind van het thans besproken half jaar ving mevr.
Ver s t r a e t e aan met het speIen der dusgenoemde Judic-rollen in
de vrijdubbelzinnige en gepeperde comedie-operette van Hennequin
en Millaud Lilli. Blijkbaar ligt het spelen van dergelijke schalksondeugende dames meer binnen de grenzen van mevr. Verstraete's
talent dan het melo-dramatische, waarin zij al te duidelijk haar na·
volging van mevr. Beersmans' eigenaardigheden van dictie en beweging doet uitkomen. Ook heeft zij bij het speIen dier Judic-roUen
haar vlaamsch gekleurde tongval te baat, die voor ons Hollanders
wel iets nalfs en frisch heeft j en kan zij tevens gebruik maken van
haar aangename stemmiddelen. D.e comedies-operettes mogen ook al
niet de' meest gewenschte wijziging van de oude vaudevilles met
zang bieden, ze zijn er toch boven te verkiezen, wijl ze nu in de
mode zijn en de vaudevilles verouderd blijken. Vooral voor dergelijke
mode-artikelen der kunst verschilt de smaak van het eene tijdperk
sterk met dien van den anderen; en wisselt hij omde tien jaren.
Amslerdam, Januari 1888.
L. S.
D.

Vereenigde Rotlerdamsche Tooneelislen.
(Directie: LeG ras en H asp eIs).

15 September werd onze nieuwe Schouwburg in de Aert van
Nesstraat ingewijd, een gebeurtenis die elke Rotterdammer met ingenomenheid begroette. Te lang toch had men zieh moeten behelpen met een onpraktische zaal en sIecht gemachineerd tooneel om
niet reikhalzend uit te zien naar de opening van den nieuwen kunsttempel , een schouwburg die in ons land zijn weerga niet vindt.
De overgang was scherp, te scherp bijna, en moest tot erkentelijkheid stemmen jegens het Bestuur der Ver. Rott. Schouwburg, dat
trots lauwheid, tegenwerking en verdachtmaking zijn taak zoo schitterend voltooide en tot hulde aan den jeugdigen architect, J. Verheul Dzn., die het werk met overleg en smaak ten einde bracht.
De namen van genoemd Bestuur mogen in deze kroniek niet ont-
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breken; het zijn de Heeren: Jan van der HooT> Jaczn. (de onvermo eide grijsaard, die met jeugdigen moed bezield zijn collega's
voorging en aanvuurde wanneer de zaak hopeloos scheen), Jan van
der Hoop Azn., L Sanson, Hk. J. J. Bos, Mr. B. Denekamp, F.
Browne van Streefkerk, Mr. W. M. Reepmaker, Mr. C. F. A.
Hoogeweegen en J. van Kempe Valk.
De proloog bij de openingsvoorstelling, die van meer goeden
wil dan dichterlijk talent getuigde, werd door Mevr. Beersmans
uitgesproken. Het stukje, waarmede de Ver. Rott. Tooneelisten
meenden dezen feestavond te moeten opluisteren, bleek ongelukkig
gekozen en zal stellig den roem van zijn geestesvader niet verhoogen.
Oude Vrijsters getuigt van een matheid en gewrongenheid die
men van Rosier Faassen niet gewoon is; wij hopen van harte dat
de gevierde auteur, wiens na am men in den foyer een plaats waardig
keurde tusschen Augier en Kotzebue, spoedig schitterend revanche
zal nemen. Ook de bezetting der rollen werkte niet mede om de
onwaarschijnlijkheden waarschijnlijker te maken. Hoe kan men b.v.
de dames Beersmans en Faassen als zusters laten speIen! fIun
stijl, gest es , ja hun geheeie optreden protesteert daartegen. En het
bleef ons duister waarom de Heer Victor Faassen zijn rol zoo onnoozel meende te moeten opvatten.
Voorname Verveling (Le monde ou l'on s'ennuie) bracht bijna
het geheeie gezelschap in het vuur; de opvoering bleek met zorg
voorbereid te zijn en op de eerste rangen vond het stuk een gunstig
onthaal, voor de hoogere sferen is dit fijne conversatiestuk minder
geschikt. Nu en dan, b.v. in de "migraine"-scenes, werd een weinig uit het oog verloren, dat men een bEjspel, geen klucht vertoonde; maar over het algemeen viel er veel te prijzen. Dat Mevr.
Becrsmans de Hertogin uitmuntend zou vertolken, begrepen wij
vooruit; de gezond humoristische, soms wat rauwe uitvallen van
deze levenslustige o'lde dame hadden groot succes. Verrassend waren de vertolkingen van Lucy Watson en Bellac door Mevr. Coelingh
en den Heer Tartaud. Wanneer men ons naar het eigenlijke emplooi
van Mevr. Coelingh vroeg, zouden wij met het antwoord verlegen
zijn, maar aan vreemdsoortige rollen weet zij nu en dan zeer veel
relief te geven; zoo verleden jaar in Chamillac en thans weer als
de koele, geleerde dochter van Albion. De Bellac van den Heer
Tartaud was voortreflijk en getuigde van ernstige studie; van dezen
vreemden persoon wist onze ijverige jeune premier een type te leveren, z66 in details bestudeerd, dat de zonderlinge "mengeling" van
geleerdheid, pedanterie en wulpschheid voor een ieder duidelijk
werd. Een bijzondere aantrekkelijkheid ontleende de opvoering stellig aan het merkwaardig debuut van Mej. Pauline Beersmans. Met
opzet schrijven wij merkwaardig. Natuurlijk is het oogenblik nog
niet gekomen een bepaald oordeel over de talenten dezer jonge
dame uit te spreken; maar even natuurlijk dunkt het ons, dat men
zieh niet verdiept in zwartgallige beschouwingen over mogelijke teleurstellingen, maar een welgemeend, bemoedigend: Bravo! doet
hooren. De dankbare doch zware rol van Suzanne werd door de
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veelbelovende dochter van onze eerste kunstenares bepaald ver·
dienstelijk gespeeld; wanneer zij zieh met ijver aan de kunst wijdt
en een gewillig oor leent aan de wenken en raadgevingen, waaraan
het haiJ,r stellig niet zal ontbreken, zal zij een groote aanwinst voor
ons gezelschap zijn, dat steeds behoefte heeft aan jonge dames,
temeer nu Mej. Vink zieh langzamerhand op andere rollen zal moeten toeleggen. Mogen wij van vaak kunnen gewagen van de triomfen
van moeder en dochter, van het heden en de toekomst!
Blijven huldeblijken in Rotterdam meestal een voorrecht van
operazangers, ditmaal daalde een milde bloemenregen op de hoofdv~rtooners neder: een gunstig teeken bij den aanvang van het
selzoen.
De wederopvoering van 8ardou's Rabagas liet het publiek koel;
wij weten niet waaraan dit toe te schrijven; het stuk is geestig,
boeiend, al vormen de twee laatste bedrijven, die niet van gezochtheid zijn vrij te pleiten, eigenlijk een tooneelspel op zichzelf, zoodat de eenheid van handeling te wensehen overlaat; het onderwerp
blijft actueel en de vertolking was zeer voldoende. De gebroeders Haspels handhaaflen hun ouden roem als Rabagas en de Prins; Mej.
Beersmans was een elegant prinsesje. Voor het eerst vervulde Mej.
Vink een grande coquette-rol (Miss Blounth) en we1 op zeer verdienstelijke wijze. In de twee eerste bedrijven, met name in haar
eerste onderhoud met den Prins, zouden wij meer kleur wenschen;
ook het gesprek met de Prinses in het derde was zwak; maar van
af het daaropvolgend tooneel met Rabagas (door beiden uitmuntend
vertolkt) volgden wij haar spel met ongemengde bewondering en
moesten vaak aan Mevr. De Vries denken. Met vasten tred is Mej.
Vink den nieuwen weg ingeslagen, waarop onze beste wen sehen
haar vergezellen. Zij hoede zieh echter vooral voor eentonigheid
in gestes en toon; (zelfs in woordenkeus; wij hoorden haar in vijf
minuten tijds viermaal "Lieve Hemel 1" herhaien ; wellieht schreef
de tekst het voor, want de vertaling is niet te fraai; maar in derlijke gevallen zijn o. i. kleine afwijkingen veroorloofd); juist in afwisseling ligt voor een groot deel de kracht der coquette. Mej.
Vink zie in deze en dergelijke opmerkingen geen zucht tot vitterij
maar oprechte belangstelling; den raad van vrienden die haar haar
feilen toonen (van papa van Alphen), steH zij toch stellig boven
oppervlakkige vleierij; anders had zij het nooit zoo ver kunnen
brengen.
Gravin Sarah van Ohnet verdient geen uitvoerige bespreking j
grondgedachte en verwikkeling zijn beide valsch en vooral het slottafreel doet sterk denken aan zeker dier door 8t. Joris bevochten;
toch viel het in den smaak van het vrij talrijk publiek. De miseen-scene was uitmuntend, de bezetting maar even voldoende. Mej.
Vink vond in de titelrol een veel te zware taak, a1 weerde zij zieh
dapper j haar emplooi ligt ook elders en het dunkt ons verkeerd
haar in haar ontwikkelingsperiode zulke tegenstrijdige partijen op
te dragen. De Heer D. Haspels was als beleedigd echtgenoot een
indrukwekkende figuur (vooral bij de latere opvoeringen); maar het
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best van allen be viel ons de Heer Pool man (notaris Froissart) die
zijn tweeslachtige rol uitnemend begrepen bleek te heb ben ; steeds
spee1de en leefde hij mede, nu op den achtergrond om den schuchteren minnaar te toonen, straks op het eerste plan om met klem
van redenen de strijdende partijen te verzoenen; wat ijver aangaat kunnen velen zijner collega's een voorbeeld aan dien verdienstelijken acteur nemen.
Met Legouve's Scheiding is opnieuw het bewijs ge1everd, dat men
uitstekende boeken over opvoedkunde kan schrijven en toch een sIecht
dramaturg zijn, al moet het toonee1 ook medewerken tot volksopvoeding. Zelden zagen wij een vreemder toonee1product en onwillekeurig kwamen ons bij de voorstelling Goethe's woorden in de
gedachte (met een kleine variatie):
glücklich, wer noch hoffen kann,
Aus diesem Meer des Irrthums aufzutauchen!
Was er nicht hat, das eben brauchte man,
Und was er hat, kann man nicht brauchen.
Stellig bezit de schrijver gaven, welke menig collega hem benijden zal; de taal is vaak verdiensteEjk, de karakters zijn,
ofschoon erg conventioneel, vrij juist geteekend en de ontknooping is brutaal logisch; maar hij weet zijn effect niet te kiezen.
Nu la at hij een gelegenheid voor een schoone scene ongebruikt
voorbijgaan om straks op vee1 minder belangrijke momenten het
volle licht te laten vallen. Met beklemd gemoed volgen wij
den schrijver langs allerlei kronkelpaden, door allerhande doolhoven;
wij snakken naar versehe lucht en haIen eerst ruimer adem, wanneer wij den Heer Poolman door Mej. Vink Vertroeteld zien worden. De schrijver mist le flair dramatique en er Egt vee1 waars
in de woorden van Dumas fils: "On est ou on n'est pas auteur
"dramatique; la vo10nte et le travail n'y peuvent rien. Il y faut
"la gr<ice."
Zoo'n stuk kan de acteurs niet bezielen en al deden zij hun best
(met name de Heeren Tartaud (Fernand) en de Vries (Andre»),
meesta1 was het spe1 dood, zonder kleur. Wij verwachten spoedig
iets beters, zij het ook uit de oude doos; vooral aan het bEjspei dient nu een plaats ingeruimd te worden. Stellig zullen wij
dan de afwezigbeid van Willem van Zuy1en nog meer gevoelen;
maar a1 mocht die voortduren, (onnoodig te zeggen, dat wij van
ganseher harte het tegendeel hopen) blijspe1en kunnen niet gemist
worden, voor de afwisseling en wij meenen ook - voor de kas. I)
Rotterdam, 15 Nov. 1887.
JEAN VALJEAN.

°

,) Een tweetal uitmuntende opvoeringen van Tilli (reprise) bewezen

het. 19/11 J. V.
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LIJST VAN OPGEVOERDE STUKKEN.
Van

I.

I

Mei tot

I

Deeember 1887.

Kon. Ver. He! Nederlandsch Tooneel.

28 Mei: Daniela, toonsp. 4 bedr. van F e 1i x Phi 1 i p p i
(A. 7 's H. I opv.) - 8 Juni: Oe leelijkste van de zeven,
kluehtsp. 6 taf. v. An gel y (met medewerking van leerlingen der
Toonee1sehoo1) (10 opv.) - 18 Juni: Eene Scheiding, drama in 4
bedr. v. E. Leg 0 u v e (Amst. 13 's H. 2 opv.) - 25 Juni:
Haar tweede Man, oorspr. blijsp. in I bedr. v. J 0 h a n G ra m
(repr. Amst. 6 's H. 2 opv.) - 2 Juli: Periculum in mora, toonsp.
in 2 bedr. v. 0 e t. Fe u i 11 e t (Amst 7 's H. 1 opv.); Warm,
oorspr. kluehtsp. in 3 bedr. door J. Man n 0 u r y (Amst. 9 's H.
1 opv.) - 16 Juli: Frou·frou, toonsp. in 5 bedr. v. Me i 1 h a e
en HaI e v y (Amst. 7 's H. 2 opv.) j - 2 Aug.: KinderIoos, toonsp.
in 3 bedr. v. A. Du man 0 i r, vert. Teunis, (Amst. 11 's H.
2 opv.); Lieve Buurtjes, klueht in 3 bedr. v. Hip pol Y t e Ra ymon d en J u 1 e s d e Gas t y n e (Amst. 17 opv.) - 13 Aug.:
Jacques Cernol, toonsp. in 3 bedr. v. Ed. Ca d 0 1 (Amst. 8 's H.
I opv.) Onder ons meisjes, oorspr. b1ijsp. in 3 bedr. door
Wi 1 hel m a (Amst. 7 opv.) - 25 Aug.: Oe Vrouw in 't wit,
drama in 3 afd. of 6 taf. naar C h. B ire h - P fe i ff er, door C.
f. Roobol (Amst. 6 opv.).
3 Sept.: Jacht op een Schoonzoon (Le point de mire), b1ijsp.
4 bedr. v. Lab i ehe en DeI a e 0 ur, vert. f. F. den Ouden
(Amst. 7 's H. 2 opv.) - 17 Sept.: Macbeth, treursp. 5 bedr. of
13 taf. V. W. Shakespeare, bewerking van dr.Burgersdijk
CAmst. I4 's H. I opv.) - 8 Oet.: Oe Ideeen van mevr. Aubray,
toonsp. 4 bedr. door A. Du m a s fi 1 s, vert. J. M. Anne (Amst.
6 's H. 2 opv.) j Oe meer en meer gebruikelijke weg, blijsp. in
I
bedr. door J uni 0 r (Amst. 6, 's H. I opv.) - 15 Oet.: Oe
Burgemeestersvrouw, toonsp. in 8 taf. naar den roman van G eo r g e E b e r s, door W. N Pe y per s (Amst. 6 opv.) - 5 Nov. :
Medea, treursp. 3 bedr. V. E. Leg 0 u v e, vertaling 1an. C. de
Vos (Amst. 3 's H. 1 opv.) - 12 Nov.: Fran~oise's Opstel, toonsp.
in 5 bedr. v. Justus V. Maurik (Amst. 10, 's H. 20pV.).
Wederopvoeringen van Dochter v. Fabricius (Amst. 4 opv.), ren
Huis met Commensaals (Amst. 5 opv.) - Afgesprongen CAmst.
4 opv.) - Storm op Zee (Amst. 7 opv.) - Oe gouden Spin (A.
2 opv.) - Narciss CA. 3 opv.) - Francillon (A., totaal : 10 opv.)
- Kean CA. I opv.) - Oe Gebochelde (A. 2 opv.) - Fijne Beschuiten (A. 3, '8 H. 1 opv.) - Dr. Kiaus (A. I opv.) - Antoinette Rigaut (A. 2 opv.) - Oe Industrieel van P. A. (A. 80pv.)
- Oe Toonspeler des Keizers (A. 5 opv.) - Ultimo (A. 2, '5 H.
2 opv.) - Oe Koopman v. Venetie (A. 2, 's H. 1 opv.) - Oe
Student thui. (A. I I 's H. 1 opv.) - Ghysbrecht v. Aemstel CA.

-
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16 Nov. I OpV.) - Oe viool v. Cremona (A. I opv.) en Oe Bi·
bliothecaris en Huwelijksgeluk (e1k te 's H. I opv.).
II.

Tooneelgezelschappen A. v. Lier.

3 Mei: Oe eerlijke makelaar, blijsp. met zang naar L e 0 n T r e pt 0 w door W. N. Pe y per s (10 opv.) - 6 Mei: Vriend Frits,
toonsp. 3 bedr. door E r c k man n - C hat r i a n [Catherine, mevr.
Eltenberger; Suze, mej. Grader; David Sichel, hr. Veltman;
Frits, hr. Potharst] (4 opv.) I I Mei:
Onder valsche vlag,
drama in 6 taf. en een voorsp. in 3 taf. door George (z4 opv.) z8 Mei: Oe geneimzinnige moord (5 opv.)- z Juni: Oe Amsterd.
straatvogels, blijsp. met zang in 4 bedr. V. R 0 S. Fa ass e n (3
6 Juni: Oe Gelukzoekers, blijsp. 4 bedr. van A. l' A ropv.) r 0 n g e (3 opv.) - 15 Juni: Een strijd om millioenen, drama 9
taf. naar een roman bewerkt door H. P. TI 0 ud i e r. (8 opv.) 25 Juni: Ben Leil, Oe Zoon van den Nacht, drama 6 taf. en een
voorsp. (9 opv.) - 10 Juli: Oe Flesch, drama in 6 taf. naar 't Eng.
16 Juli: Het bloedige Schrift,
van J. P. Taylor (6 opv.) drama in 8 taf. n. h. Fransch (z opv.) - ZI Juli: Oe Boeren,
of Oe familie Luxeuil, drama in 8 taf. n. h. Fransch (z opv.) 3 1 Aug.: Jean Caras, of Oe onschuldlg veroordeelde, toonsp. 3
bedr. n. h. Fransch (3 opv.) - Oe Matroos, toonsp. in I bedr.
(4 opv.) -- 3 Sept.: Amsterdam! je bent eenig! Operette-vaudeville in 4 bedr. door C. P. T. Bi g 0 t (21 opv.) - 28 Sept.: Een
lastig geval. blijsp. 4 bedr. van Ru d. K n eis e I, en Oe dienstboden , blijsp. in 1 bedr. v. Rod. Ben e d i x (3 opv.) - Z Oct.:
Zonder naam, toonsp. v. R 0 S. Fa ass e n (7 opv.) - z3 Oct. :
Fijne Beschuiten, oorspr. blijsp. 5 bedr. v. Jus tu s v. Mau r i k
(6 opv.) - 31 Oct.: Maria van Utrecht, historisch drama in 7
taf. van N. Donker (IZ opv.) 15 Nov. Margaretha Fortier,
of In eere hersteld, drama 4 bedr. en een voorsp. n. h. Fransch
door Ho v i n g (4. opv.) - z6 Nov.: Michael Strogoff, de Koerier
v. d. Czar, drama 6 bedr. naar J u I e s Ver n e door C h. d e
la M a r (5 opv.) - z6 Nov. (Amstelstraat): Oe Negerhut van
Oom Tom, drama 8 taf. na ar H. B e e c her S t 0 w e door D umanoir en d'Ennery (6 opv.).
Wederopvoeringen hadden plaats van de volgende stukken: Jan
de Huurkoetsier (3 opv.) - Nelly (4 opv.) - Zwarte Griet (3
opv.) Zege na strijd (I opv.) - Rose Michel (8 opv.) - Oe
Nacht v. 13 Nov. (17 opv.) - John Koke (z opv.) - Twee Weezen (40pv.) - Marie Antoinette (5 opv.) - Katharine Howard (40PV.)
- Oe IJzervreter (4 opv.) - Oe Man met de wassen beelden (z opv.)
- Oe Schipbreuk van La Perouse (3 opv.) en Blonde Eis (I
opv.) , allen drama's; alsmede van: Mensch, erger je niet (4 opv.)
- Oe Paardrijders (I opv.) - rk heet Nieuwenhuis (I opv.) Krates (z opv.) - Oe oude kleerkooper (1 opv.) - Haar Korporaal (I opv.) en Door tante's opgevoed (I opv. tooneel-, blij.
of kluchtspelen.)
(I

/
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IH. Salon des Vari/les.
1 Mei: Gelukkige vaders!!, blijspel 4 bedr. v. Eug. Lab ich e
(6 opv.) - 7 Mei [Wederoptreden van mej. J u I. R 0 0 s] De zuoht
naar het Tooneel, blijsp. met zang 3 bedr. n. h. Fr. door wijlen
P. Boa s (9 opv.) - Twee dooven (I1 opv.) - 14 Mei: Meisjesdroomen, comedie in 1 bedr. n. Pa i II e r 0 n, door mr. J. N.
v. Hall, Kleine Handen, blijsp. 3 bedr. v. E. Lab ich e (13
opv.) - 21 Mei: De Bedelares, drama 5 bedr. [Margaretha, Mevr.
Marie Verstrade] (2 opv.) - 28 Mei: Troetelman of De lotgevallen van een vroolijken rentenier, kluchtsp. in 8 taf. naar E m i I
Po h I (25 opv.) - 16 Juni: Een misdaad bij ongeluk, blijsp. 3
bedr. van E. Lab ich e (6 opv.) - 24 Juni: Tamboer Janssen,
blijsp. 2 bedr. [Tamb. J., mej. J. R 0 0 s]; De versohrikkelijke doohter, blijsp. 1 bedr. n. h. Fransch door J uni 0 r [Anals, mej. A u g.
Pool man] (8 opv.) 1 Juli: Matse van de waterleiding,
kluchtsp. met zang in 7 taf. n. h. D. door H. P. B 0 ud i e r (11
opv.) - 12 Juli: De Vogeltjes van Blandinet, blijsp. 3 bedr. V.
E. Lab ich e; De Parijsohe Grisette, blijsp. m. zang 1 bedr. (4
opv. repr.) - 16 Juli: Jaok Shdppard, of: De ridders van den
nevel, drama 5 bedr. [Jack. Sheppard, mej. Jul. Roos] (6 opv.)
- 19 Juli: Sohuine Jongens, blijsp. 4 bedr. n. h. Fr. (10 0pY.)26 Juli: De plaat gepoetst, kluchtsp. in 3 bedr. Y. A. B 0 c a g e,
en A. He n n e q u i n (9 OPy.) - 6 Aug.: Marianne, de marketens' er van het groote Leger, drama in 5 bedr. Y. B 0 u r g e 0 i s
en A. M ass on (3 OpY.) - 9 Aug.: Suzanna, oorspr. blijsp. in
2 bedr, Y. P. F. B r u i n g S; Een man, die te veel gekoesterd
wordt, blijsp. 1 bedr. (8 OPy.) - 13 Aug.: De Vondelingen van
de brug de Notre Dame, drama 5 bedr. of 8 taf. Y. B 0 u r g e 0 i s
en M ass 0 n (3 OPy.) - 23 Aug.: De drie hoeden, blijsp. in 3
bedr. door A. He n n e q u in, - De Balsohoentjes, toonsp. I
bedr. Y. A. Gas tin e a u (5 OPy.).
I Sept.: De Straatjongen van Parijs, blijsp. met zang in 2 bedr.
(7 OPy· repr) - Trim, het Regimentskind , blijsp. in 2 bedr. (2
OPy. repr.) - 10 Sept.: Flik en Flok, tooyerkluchtspel in 9 taf.
met Apotheose n. 't Duitsch yan G. Rah der, vert. W. N. Pe yper s (19 opv.) - 24 Sept. eesar Farnese, drama 5 bedr. naar
Victor Sejour (2 OPy.) - 1 Oct.: Gaspard, de Limonade
Koopman, drama 5 bedr. V. D' E n ne r y en Du g u e (4 opv.) 7 Oct.: De doohters v. Haseman , blijsp. 4 bedr. v. A.l' A r r 0 n ge
(6 opv.) - 14 Oct.: Zwaar beproefd, drama 4 bedr. door F e 1i x
P ya t (8 opv.) - 22 Oct.: Robert en Bertram (repr. I I opv.) 2 Nov.: Lili. Comedie-operette in 3 bedr. V. A. He n n e q u i n
en A. Mi 11 a ud, door J 0 S. V. Bi e n e, muziek van Her ve
[Lili, meyr. Marie Verstraete] (8 opv.) - 18-Nov. De
Koerier van Parija, blijsp. 5 bedr. door Fe 1i x Da h n (De Koerier, mej. J. Roos] (6 OPy.) - 26 Nov.: De Sc:heepsjongen, blijsp.
2 bedr. (2 opv.) Oe soldatenfamilie , blijsp. I bedr. (5 opv.).

-

IV.
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Vereenigde Rotterdamsche Toonee!isten.
(directie: LeG ras en Ha s pe I s).

13 en 16 Sept.: [Inwijdings-voorstelling van nieuwen Sehouwburg]: - Proloog, uitgesproken door mevr. Cath Beersmans Oe Kiesvereeniging van Stellendijk - Oude Vrijsters, oorsp. toonsp.
door R 0 sie r F aas sen - 20 Sept.: Voorname verveling, blijsp.
in 3 bedr. v. E d. Pa i 11 e r 0 n [Eerste optreden van mej. B e er sman s] (5 opv. repr.) - 4 Oet.: Rabagas, blijsp. 5 bedr. v. Vi c t.
S a r d 0 u (4 opv.) - 18 Oet.: Gravin Sarah, toonspo 5 bedr. v.
Ge 0 r g es 0 h ne t, vertaling W. v. K. (5 opv.) - 1 Nov.: Eene
Scheiding, toonsp. 4 bedr. v. E. Leg 0 u v e (4 opv.); Vertroeteld, blijsp. I bedr. n. h. Fr. v. T h ibo u s t (6 opv.) - 20 Nov. :
Onder Curateele, blijsp. 3 bedr. (Le Conseil Judiciaire) van A.
M 0 i n a u x en A. Bis s 0 n, vert. Florestan (4 opv.).
[Wederopvoeringen van TiIIi, twee, van Zwarte Griet en Hannes
elk een].

V.

lvieuwe Rotterd• .schouwburg.

(Direetie: Ale x. Fa ass e n).
25 Sept.: Oe Reis naar den Kaukssus, blijsp. 3 bedr. v. B 1 a n e t
en Ca r r e (3 opv.) - 2 Oct. : Kleine Jacques, drama in 9 taf.,
naar den roman van J u I e seI are ti e door W. Bus n a e h (22
opv.) [Reprises van Rocambole en Simon de Dief.]

Oe Redactie aan de Lezers.
De geringheid van den beschikbaren tijd, die in de maanden
Nov. en Dee. l.l. den redaeteur ten dienste stond; het gemis aan
medewerking van anderen; daarna - toen de versehijning der artikelen van den heer Loffe1t over de Bruiloft van Kloris en Roosje
uit den nood hielp - vertraging aan de drukkerij, ziedaar de drie
oorzaken van de onregelmatig late versehijning"dezer tweede aflevering. Mogen de lezers ze mij vergeven, rekening houdend met de
geringheid der middelen, waarover voor de uitgave van dit tijdschrift beschikt kan worden. Aflev. 3 en 4 hoop ik, evenals het
vorig jaar, begin April en einde Mei te kunnen doen verschijnen.

L. S.

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN.
NEDERLANDSCH TOONEELVERBONn
18a ALGEMEENE VEBGADERING
TE

DORDRECHT.

D ins d a g 24 April 1888, om half elf, in een der Lokalen van
de Societeit de Harmonie.

Punten van Beschrijving:
Opening der Vergadering.
Verslag van den Aigemeenen Secretaris.
3. Begrooting voor 1888/89.
I.

2.

a. Algmneene Begrooting.
Ontvangsten.
Art. 1. ContribuWln . • . . .

~

f 5634,-

Uitgaven.

Art. 1. Bijdrage. Tooneelschool
f 4569,99
" 2. T1Jdschnft . . • . .
700,3. Reiskosten . . . . .
50," 4. Drukwerk . . . • .
100,5. Bureaukosten . . . . •
25," 6. Onkosten Algemeene Ver25,gaderin!l' . . . . . .
25," 7. Onkosten mning van gelden 8. Onvoorziene uitgaven. • " 9. Batig slot . • • • . • -

~:Ot

f 5634,-

f 5634,10
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b. Begrooting Tooneelschool.
Ontvangsten.

Uitgaven.

Art. 1. B,tidrage van Z. M. den Konmg . . . . . . . . f 5000," 2. Bijdrage van het Rijk . . memorie.
3. Bgdrage der Provo NoordHolland • . . . . . . memorie.
" 4. Bijdrage der GemeenteAmsterdam . . . . . . . f 2000,» 5. Schoolgelden
• . . . . - 600,6. Giften, jaarlijksche bijdragen, enz.. . . . . . . - 580,7. Rente Fonds Hacke van
60,Miinden • • . . . . .
8. Biidrage uit de Algemeene
kas. • • . . . • . . - 4569,99

Art. 1. Jaarwedde v. d. Directeur,
tevens belast met het onderwijs in
Algemeene en Vaderlandsche Ge-

~~~i~c~~SL~~~rk~~r:~~ Le~~nr~~ f 4000," 2. Jaarwedden van het onder-

wijzend personeeI:

a. Leerares in Voordracht
en Spei . . . . . . . . . . . f 900,b. Leeraar in Voordracht
en Grimeeren . . . . . . . - 900,c. Leerares inUitspraak cn
Stemvorming . . . . . . . - 640,d. Leeraar in Hoogere Mimiek, Costumeerkunde,
Aesthetica cu Teekenen - 350,c. Leera~ in Voordracht
res
van Fransch cn Duitsch. memorie 1)
f. Leeraar in Techniek v.
het Drama . . . . . . . . . f 100,g. Leeraar in Costuumk. - 150,h. 2 Leeraars in Ned. Taalen Letterkunde . . . . . . memorie 1)
i. Leerares in Fransch en
Duitsch . . . . . . . . . . . f 1500,k. Leerares in. Engelseh .. - 100,1. Leeraar in D"lythologie
en kennis der Oudheid - 100,m. Leeraar in Land- eu
Volkenkunde . . . . . • . . - 150,n. Leeraar in Rekenkunde - 150,o. Leeraar in Schermen en
Minüsche cn Plastische
Oefeningen . . . . . • . . • - 225,p. Leeraar in Dansen •... - 150,q. Leerares in Costuumnaaien. . . . . • . . . . • . memorie 1)

f 5415," 3. Toelage aan de inwonende

Directrice . . . . . • . . . .
" 4. Belasting, vuur en licht • " 5. Erfpacht terrein . . . . . . 6. Rente der 4 pet. Leening,
groot 'per reste f 5500 .. ~
7. Aflossmg van 'I z. Aandeel
(het veertiende) . . . . . • . " 8. 8choolbehoeften
" 9. Bibliotheek . •• . ••.. ,,10. Bureaukosten . . . . ". . . " 11. Onderhoud Gebouw en kosten van Schoeiing ....• ~
» 12. Ameublement . . . . . . .
» 13. 1~e termtin Pijpgascompn. »14. PIanohuur • . . . . . , •. " 15. Huur van Kachels en
Schermlokaal • . . . . . . •
"16. Onvoorziene uitgaven .. -

I

f 12809,99

Memorie Herman Linde Fonds.

f

155,56!

1) Het °ndenvijs in deze vakken wordt tijdelijk, gehee1 belangeloos gegevcn4

300,784,50!
337,22i

220,500,200,40,600,-

~:26

65J -

64,150,-

f12809,99

-1394. Aanwijzing der Afdeeling, aan welke rekening en verantwoording moet worden gedaan (art. 14 Statuten).
5. Benoeming van twee leden van het Hoofdbestuur, ter vervanging der HH. Prof. B. J. Stokvis en M. A. Perk, die aan de
beurt zijn oin af te treden.
6. Benoeming van twee leden der Commissie van Beheer en
Toezicht over de Tooneelschool, ter voorziening in de vacaturen,
die zullen ontstaan door de periodieke aftreding der HH. Prof. Z.
A. Alberdingk Thijm en A. Ising.
7. Benoeming van een redacteur van het Tijdschrift (art. 18 der
statuten). Tweetal: de HH. L. Simons Az. en A. Reyding.
8. Voorstel der Afdeeling 's Gra vtlnhage :
Aan het Hoofdbestuur worde opgedragen met het Hoofdbestuur
der Maatsch. t. b. d. Toonkunst of met de Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging in o~erleg te treden
I. over het uitschrijven van een prijsvraag, tot onderwerp
hebbende: het dichten van een oorspronkelijken Nederl.
tekst en oorspronkelijke Nederl. opera-muziek.
2. om tot verkrijging van de daarvoor noodige middelen
een beroep te doen op de Afdeelingen van beide Vereenigingen en op al degenen , die men daartoe mocht
willen uitnoodigen.
9. Mededeeling omtrent de voorstellen, door prof. v. Hamel
ingediend bij het Hoofdbestuur, betreffende een wijziging van de
bepalingen, rakende het eindexamen der leerlingen van de Tooneelschool (zie Verslag der laatste Aig. Vergadering, Tijdschrift, zestiende
jaarg., no. 4, blad. 165.)
10. Bepaling van de plaats, waar de 1ge algemeene vergadering
zal gehouden worden.

Uit naam van het Hoofdbestuur
AMST.,

22

Maart 1888.

De Secretaris
M. A. PERK.

Maandag 23 April, des avonds om half acht, voorstelling van
het Hollandsehe Opera-gezelschap, onder directie van den Heer de
Groot, in het gebouw der Schouwburgvereeniging.

Na afloop bij-

eenkomst van hoofdbestuurders, afgevaardigden en verdere genoodigden ten huize van den Heer C. J. J. VERBROEK VAN NIEuwBEIERLAND, voorzitter der Afdeeling.

Dinsdag 24 April; te half zes, gemeenschappelijke maaltijd in
de Societeit de Harmonie,

af

5.- het couvert, met inbegrip van

een halve flesch wijn.
Aan Heeren afgevaardigden, leden van het hoofdbestuur en gewone leden of donateurs, die aan den maaltijd wensehen deel te
nemen, wordt verzoeht daarvan uiterlijk Vrijdags te voren kennis
te geven aan het Bestuurslid, den Heer Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE.
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EEN EN ANDER OVER KLORIS EN ROOSJE EN DE
NIEUWJAARSWENSCHEN VAN THOMAS-VAER.
(Vervolg en slol.)
Thomas-vaer: Vaderlander en Amsterdammer.
De stoere Thomas is van oudsher een braafvaderlander en een
oprecht vijand van alle belagers onzer vrijheid en onzer nationaliteit geweest. Den heerschzuchtigen Engelschman , den wuften Fransoos, den hongerigen Pruis, den bluffenden "Blauwkiel", hij kau
ze luchten, noch zien, - vooral niet, wanneer zij oorzaak zijn van
de duurte der tijden en bewerken, dat Thomas' tabaksdoos en Pieternels provisiekast niet behoorlijk voorzien zijn. Tabak, koffie,
suiker, krenten zijn teere punten in het onafhankelijkheidsgevoel
van Thomas en Piet. Geen wonder dus, wanneer hun hart warm
klopt voor de dappere verdedigers onzer vrijheid en onzer tabakspotten en koffiebussen. Het drinken van cichorei, het rooken van
koolbfaderen, de suiker getrokken uit bieten zijn hun een gruwel.
De eerste toespeling op zaken van oorlog en vrede vond ik in den
Nieuwjaarswensch voor 1756 gedicht, en uitgesproken door Antonie
Spatsier. Thomas herdenkt onze dappere janmaats, "die zieh heldhaftig op de oceaan hebben gekweten". In 1755 was eronverwacht
een vredebreuk ontstaan met Algiers, waardoor onze koopvaardij ,
zieh van geen gevaar bewust, in het nauw gebracht werd. Het
eerste "geval in dezen oorlog, zonderling genoeg om onderscheiden
vermeld te worden, als een tafereel van uiterste benauwdheid en
vreemdsten lotwissel" - om met den eerzamen Jan Wagenaar te
spreken - was het wedervaren van Adriaan Van der Kam, voorheen commandeur onder de Admiraliteit van Zeeland, maar door
den langdurigen vrede genoopt als kapitein ter koopvaardij te varen.
Door drie Turksche xebecquen verraderlijk overvallen, gevangen
genomen en met zijn volk tot slavernij gedoemd, geraakten de vaartuigen door de sIechte zeemanschap der Turken onverwacht in de
baai van Alicante, waar bevriende Spaansche schepen de Turken
weder beschoten, het fregat en de xebecquen bemeesterden en de
gevangen Hollanders in vrijheid stelden. Tegen 1782 was Thomas
alles behalve op zijn gemak, wegens den oorlog met Engeland. Hij
droomde er 's nachts van, beweert zijn wederhelft :
"Je riep van nacht niet als: schiet toe Loef bij de wind; - zijt wel te moe Ontzie geen dood, maar geef de schepen
Van d'Engelschman steeds zulke nepen,
Dat hij, gedwongen tot verdrag,
De glorie eert van Ne~rlands vlag,
En wij weer, als in voor' ge jaeren,
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N aer wensch de vrye zee bevaeren;
En onze zee- en koopvaerdy
Weer 't hoofd opsteke aen Maes en Y."
Thomas sehrijft zijn droom toe aan het praehtige stuk, dat hij
in de Komedie heeft zien vertoonen, getiteld "De Hollandsehe
Matroos".
"Dat was een stuk, juist na me zin,
Daer kwam zoo wat van alles in.
Je hoorde daer geheel ontleden,
Den zeeslag en de omstandigheden;
En hoe de Prins is mild geweest" 1)
Mocht men soms denken hier met een oorspronkelijk Nederlandsch
stuk te doen te hebben , ingegeven door de tijdsomstandigheden,
dan vergist men zieh. Oorspronkelijke en tevens bruikbare tooneellitteratuur was reeds toen en zelfs bij een heuglijk feit, als de Slag
van Doggersbank , bij ons een ze1dzame vogel. "De Hollandsehe
Matroos, of de Helden van de Doggerbank" (sie), werd door B.
Zweerts in Diehtmaat bewerkt naar een Franseh tooneelspel van
Mayeur. Te 's Hage en Rotterdam versehenen in hetzelfde jaar
twee verschillende vertalingen in proza van hetzelfde stuk; wel een
bewijs, dat het Fransche blijspel zieh beter leende, om tegemoet
te komen in het patriotisme, dan Nomsz' "Doggerbankers" en W.
Ten Houte's "Zoutman, of de Doggersbanksehe Helden". Vertalingen waren ten allentijde gevaarlijke concurrenten voor onze oorspronkelijke tooneel-litteratuur! Zelfs Thomas-vaer komt telkens in
zijn Nieuwjaarswensehen op dit noodzakelijk kwaad terug, wanneer
hij de vaderlandsche dichters en hun kunst herdenkt, bijv. in 18°3:
"En wat al heb je niet vertaeld,
'k Weet zeeper niet waer je 't al haelt,
Maar, kaik! 'k zeg net zoo als ik 't mien ,
'k Zou ook wel graeg zo reis wat zien,
Dat je onze Vaederlandsche zeden,
Wat meer op het tooneel deedt treden.
Het Duitsche en Fransch is zeker goed,
Maar elk mint toch zijn eigen bloed,
Toe, houdt dat reis in je gedachten,
We zullen 't met verlangst verwachten."
Geen wonder, dat in den wensch van 1782 janmaat niet vergeten
wordt. Zoutman was aan de orde van den dag. Hij en zijn metgezellen werden als om strijd vereeuwigd dOOf dichters, teekenaars,
ja zelfs door de plateelbakkers. Men at van borden met het portret
of de schepen van Zoutman versierd en dronk op het welzijn on zer
vloot met het likeur "Zoutmans zoet en bitter" .
•)' Dit ziet op de eeresahels, medailles, penningen en helooningen, door
Willem V den helden van Doggershank toegekend.
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"Dat elk matroos door drift gedreven
Den Enge1schman op zee doe beven,
En voor den roem van 't kwijnend Y
Een onwaardeerbren Zoutman zij!"
Tijc1ens de Fransche overheersching ligt Thomas niet als gewoonlijk het hart op de tong en zijn de wenschen, voor zoo ver zij in
druk tot ons zijn gekomen, vrij kleurloos. Maar in 1814 haalt de
we1bespraakte boer zijn schade in. "Die nu zijn vreugde kan bedwingen, dat is geen kere1 zoo als 't hoort" :
"Ja, 't heeft mij lang genoeg verstoord,
Dat vreemde onze lappen knipten,
En als de plagen van Egypten
Ons overstroomden; daar dat rot
Al 't vette schuimde van den pot,
En ons van huis en hof verjaagde ,
Zij grepen wat hun maar behaagde,
Zie daar, ik word nog zoo verwoed."
Pieternel is blij, dat zij nu weer op haar manier de straat en
stoep kan vegen en boenen en niet meer de verordeningen der
Fransche overheid behoeft na te komen: "Het was er ook een volkje
na, om ons de zinde1ijkheid te leeren, - men kent den vogel aan
zijn veeren". Of Thomas jubelt, nu hij niet meer "voor spionnen
behoeft te vreezen, en Holland weer Holland is I"~ Ook de domme
en lastige censure, die zoo op het schouwtooneel drukte, is nu,
goddank afgeschaft:
"Het Hollandsch schouwtooneel, dat jaren,
Door de eedle zorg der Amstellaren,
Mogt bloeijen in hun Vaderstad,
Leed ook geen weinigje, mijn schat!
Dan was er dit, dan dat misdreven;
Dan mogt men we~r het stuk niet geven ,
Dat eerst was goedgekeurd.
Pieternel.
Hoe dom
Maar zeg mij nu toch eens waarom?
Thomas.
~

Om duimkruid, kan je dat niet raden?
Dan schrapten zij geheele bladen;
Dan propte we~r een Eze1skop
't Volk met een vracht van stukken op,
Die .•.. maar laat ons, daar niet wan praten,
Zoo wij iets over willen laten.
Kortom , dan was het dit, dan dat;
Maar alle dagen was 't toch wat.

-144-

Wilde iemand eens iets deklameren,
EenVers, of zoo iets reciteren,
Dan vlakte een hersenlooze kwant
Zoo, met zijn onbedreven hand,
Maar uit waar 't missen mogt of raken."
Genoegelijk kan nu de burgerman "zijn pijpje weer rooken; geen
re g i e zal hem meer plagen. Na 't zure schenkt de hemel het
zoet, - kaneel, koffie, thee en suiker, en rijst met krenten
weer in overvloed."
"Niet waar? daar watertandt je van:
Wij mogten er haast niet aan ruiken;
Nu mogen wij ze eens we~r gebruiken.
't Komt alles we~r op beter' voet,
En dat geeft ook den burger moed.
Laat andren nu de hersens slijpen;
Om zoetigheid uit biet te knijpen.
In plaats van Rog of Suikerij :
Komt nu we~r echte waar aan 't Y.
't Is uit met al die vreemde franje:
Wij leven vrolijk bij Oranje;
En geven trouw elkaar de hand
Op 't welzijn van het VaderIand."
Als oprecht vaderlander is Thomas-vaer een warm Oranje-klant.
"Oranje is weer aan 't hoofd en moedigt aan wat voor 't geweld
moest zwichten. Oranje vraagt niets voor zichzelf en wil alleen de
wonden heelen, die door den dwingeland geslagen zijn." In 1831
staat Thomas' hart in "laaye vlammen" en kookt zijn "echt Hollandsch bloed", het bloed, dat "zoo anders is dan dat van muitelingen." Hij wordt verontwaatdigd, als Pieternel vreest, dat het
muisje wel eens een staartje kon hebben , indien de Belgische muiters "na lang hongeren en vasten naar Amsterdam kwamen, om
zich recht op hun gemak te vergasten" aan de vetpotten der koopstad. "Nu moet ik vragen, Pieternel! Is nu jou hoofd wel recht
op stel? Een woeste hoop vän muitelingen zou door den muur van
helden dringen, die thans op onze grenzen staat ?" Ja, wanneer
al die getrouwen tehuis waren gebleven, wie weet wat er dan had
kunnen gebeuren.
"Maar .bij 't Wilhelmus van Nassauwen
Vereenden zich des lands getrouwen;
Terwijl de moed, die 't harte blaakt,
Studenten zelfs tot krijgsli~n maakt,
En Schutters regt geeft me~ te praten,
Waar 't de eer mag gelden van Soldaten.
Geen rang of stand maakt onderscheid,
Van ware trouw, van dapperheid,
Zieh we in den tijd, dien wij beleven,
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De bloem der jeugd het voorbeeld geven;
De rijkste voegt zieh in 't gelid
Naast hem, die min of niets bezit.
En al wat zelf ook niet kan strijden,
Wil 't Vaderland toeh 't beste wijden.
Wie noemt die giften zonder tal,
Te zaam gevloeid van overal,
Hetzij om wapens te besehikken,
't Zij om gekwetsten te verkwikken,
Of voor te komen, dat de held
Geen' kommer beide op 't oorlogsve1d?
Pieternel.
Ja, denk ik aan die arme zielen ....
T ho m aso
Hoe, meen je die met blaauwe kielen?
Ja, die zijn arm, mijn lieve Piet!
Maar dat zijn onze krijgsli~n niet :
Daarvoor wordt billijk zorg gedragen,
Tot we~rstand van de gure vlagen,
En wie ook anders helpen wil,
De vrouwtjes zitten ganseh niet stil,
Die reppen 60k haar lieve handjes,
En breijen vlijtig sok en wantjes,
Opdat, bij 't hart, verwarmd door trouw,
Geen hand of voet verkleumen zou ....
Ja, 't volk, dat z66 zieh heeft gekweten,
Mag men vrij onverwinlijk heeten.
Thomas-vaer overdrijft niet, waar hij met de Belgisehe "bluffers"
den draak steekt en weinig eerbied koestert voor een hunner aanvoerders.
,,'k Meen d' overste van 't walvisehrifj
Maar of hij ook zijn bluf verleerde,
Zoodra Chasse mee redeneerde ;
En 't Hollandseh zeevolk, ook gereed,
Een woordje of wat er onder smeet.
Een bommetje op zijn tijd gezonden,
Stopt honderden brutale monden."
Thomas zinspee1t hier op Kessels, een gewezen onderofficier, die
met het geraamte van een walviseh had rondgereisd, waarvoor
Karel X hem tot ridder van het Legioen van Eer had benoemd!
Men ziet, dat deze orde wel eens meer op weinig waardige borsten
heeft geprijkt. Ouden van dagen herinneren ziehnog als kind in
het walvisehrif te hebben gezeten, waarmede Kessels ook ons land
had bezoeht, v60r hij met generaal NielIon de Belgisehe benden
aanvoerde. In zijn "Herinneringen aan de Belgisehe omwenteling
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van 1830" laat generaal Knoop ons een blik slaan op de vijandelijke legermacht. Een officier getuigde er van: "Nooit van mijn
leven heb ik zulk een gemeenen troep bijeengezien; met die schooiers
(defroques) vergeleken, zou men de Kozakken nog v::Jor gen t 1em e n hebben kunnen houden. Achter die bende werdeen groot
kanon voortgetrokken, een twaalfponder, die op den hoofdwal had
gestaan. Op dat kanon zat iemand (une espece d'homme) met een
zwarten baard; hij had op zijn hoofd een beerenmuts , bestaande
in een damesmof; het was walgelijk". Op de "Belgische generaals
Daine en Kessels" werden verscheidene spotprenten gemaakt, waarop
natuurlijk het walvischrif een belangrijke rol speelt; een er van stelt
voor ;,De Ridder Kessels, commandant van de Stoomwalvisch bij
de Belegering van Maastricht." Geen wonder dus, dat Thomasvaer den nieuwbakken Belgischen krijgsoverste en zijn walvisch in
zijn Nieuwjaarsdicht vermeldt. Met veel gewicht vertelt hij ook
zijn Pieternel, dat hij zelf aangewezen is om uit te trekken met
den derden ban, en vindt het maar half aardig, als zij vraagt, of
daar al de "dikken" toe behooren. Thomas verstaat hier geen
kortswijl, waar het geldt zijn vaderland en zijn dikke buik, en
wenscht nog een ernstig woordje te spreken: iedereen heeft vriend
of maag onder de verdedigers; welnu:
"Moog' thans hun afzijn u bezwaren,
De Hemel voere, omkranst van eer,
Hen eenmaal in uw armen weer!
Ja, Moeders! ziet mv lievelingen,
Ja, Meisjes! ziet mv jongelingen,
Ja, Vrouwen! ziet mv dierbre mans,
Omslingerd van den zegekram,
Weer blijde en spoedig tot 11 komen,
En alle rouw is weggenomen. "
Thomas kan zijn geestdrift nauw bedwingen; als hij de heldenfeiten van 't afgeloopen jaar in de herinnering terugroept. Nederland is nog sterk als de rots in den oceaan; wat nieuwe namen
mogen we lezen in het adelboek van Ne~rlands roem! Van Speyk,
en dan de Prins:
"Die leeft nog, moeder!
En blijft, wij hopen 't, met zijn broeder,
Maar bovenal, om deugd ons waard',
Met Vader Willem lang gespaard,
En al de vorstelijke loten,
Uit Nassau's heldenstam gesproten!"
Nieuwjaar 1833 begint Thomas-vaer het ernstig te meenen en hoopt
weldra de wapenen aan te garden. ,,'t Soldatenkleed is in deze
oorlogzuchtige dagen het deftigste, dat men dragen kan, en die
het aantrekt toont zijn goed en bloed met liefde voor het Vaderland ten offer te willen brengen. Wie is te oud om te vechten?
15 't tijd, zijn doopceel na te kijken, als 't mes wordt op de keel
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het kwaad niet geweerd en manden vol protocollen baten evenmin". Pieternel brengt te vergeefs in het midden, ofniet een ander
voor hem zou kunnen vechten. "Wat? Rollanders zijn toch geen
BeIgen, die wel hard kunnen sehreeuwen, maar als 't er op aan
komt, hun buren voor hen laten veehten".
"Wij hebben , Wijfjelief! daarbij,
Ook zulk een' Koning niet als zij,
Die, als hij zwart wordt aangekeken,
Zijn sehoonpapaatje om hulp gaat smeeken,
N een, onze Koning staat zelf pal;
En is een Vader, bovenal,
Voor zijn trouwhartige onderzaten;
En zouden wij Rem dan verlaten,
Wanneer de nood op 't hoogste vaart,
En hij zijn eigen bloed niet spaart?"
En wat het voeren der wapens betreft, daar behoeft PieterneI zieh
niet bezorgd om te maken:
"Ik heb zoo menig haas gesehoten.
Pieternel.
Een haas of Belg seheelt toeh nog wat !
Thom aso
In 't loopen niet, mijn lieve sehat!
Maar Thomas-vaer is zoo dik, geen kogel kan op zijn eorpulentie missen, meent Piet. Ook daarvoor weet hij raad; hij trekt
wederzijds een krijtstreep op zijn buik en alles wat daar buiten ligt
wordt volgens krijgsreeht "neutraal" verklaard. Of het booze volk
die strepen weI zal ontzien? vraagt Pieternel beangst. "WeI zeker,
vrouw! die witte strepen, da ar heeft geen Belg het op begrepen.
Zij zien, z60 zijn ze er van ol1tdaan, de sehutters zelfs voor Pruisen aan." Thomas maakt hier een toespeling op de vrees van de
BeIgen, die in den slag bij Rasselt de stoere Geldersehe plattelandsehutterij voor Pruisen hadden gehouden. De kloeke gestalten der
Gelderschen brachten hen in dien waan. I)
Thomas weet zijn krijgshaftige plannen zoo welsprekend te bepleiten, dat ook Pieternel in geestdrift ontgloeit en een waardig
evenbeeld van Kenau Rasselaar belooft te worden: "Ik volg je ,"
roept ze haar echtvriend toe, "waar je ook heen moogt trekken!
Blijft niet een Vaderlandsche vrouw, haar man in nood en dood
getrouw?" Zij wil Thomas niet zoo mager als een hout terug zien
keeren; hoe zou hij 't stellen zonder haar, hij, die gewoon is steeds
op geregelde wij ze te eten, te drinken en te slapen? ...
• ) Wüppermann. Geschiedenis van den Tiendaagschen Veldtocht.
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huis, versierd met het Metalen Kruis!" En in het kamp zullen
Thomas' buik en kuiten hun welgedaanheid wel niet verliezen, want
men heeft het er goed:
"Hoe, worden onze wakkere knapen,
Ofschoon ze op brits en stroobos slapen,
Niet dik en vet en blij te moe
Van legerbrood en ratjetoe?"
De "normaalvoeding" schijnt er niet sIecht te zijn geweest en
bij gebrek aan brood waren er - gelijk het lied van "De J agers
van Van Dam" ons leert - nog wel "worsten en ham" in den omtrek
te vinden!
Spotprenten en pamfletten mogen voor den geschiedschrijver al
geen bronnen zijn, die een onbeperkt vertrouwen verdienen, zij
geven een belangwekkende afspiegeling van den volksgeest op zeker
tijdstip. De aantrekkelijkheid der wenschen van Thomas-vaer bestaat voor ons in hun actualiteit en als zoodanig kunnen zij onder
de pamfletten gerangschikt worden. Menigmaal stemmen de spotprenten, tijdens de onlusten met Belgie vervaardigd, geheel overeen
met sommige hatelijkheden aan het adres der "muiters" en "blauwkielen", die uit Thomas', mond op Amstels schouwtooneel weerklonken. Waarschijnlijk werd de dichter wel eens gel eid door een
populaire, en goed gelukte prent. In 1833 de wisselvalligheid van
het lot gedenkende, zegt de Puiterveensche boer, gelijk Thomas
zich ergens genoemd heeft:
"Zien wij dan niet in onze dagen,
Dat niemand aan een' mensch moet vragen,
Wa t of hij was: maar wat hij wordt?
En zagen wij niet zelfs sinds kort,
Hoe een eenvoudig lambiekslokker,
Een soort van boer, een schapenfokker,
Een volk regeerde , - dat, zoo 't bleek,
Meer naar een kudde wolven leek, En zelfs een po os voor Koning speelde?"
waarop Pieternel antwoordt:
"J e meent , zooals hij zich verbeeldde:
Zoo is ook in het kegelspeI
Een koning: maar, zie ik het wel,
Zoo'n koning staat op losse koten,
En is al ligt omver te stooten,
Ja, zelfs al kreeg hij zijn patent
Van 't deftig Engelsch Parlement."
Dit ziet op het kortstondig regentschap. van Surlet de Chokier,
die v60r Leopolds bevordering een vijftal maanden het hoofd der
Belgische regeering was en als landedelman zich veel met schapenfokkerij bezig hield. De hekelaars vonden in het vorig bedrijf van
surlet natuurlijk een rijk veld tot allerlei spotternijen. Zoo ver-
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waarop men den regent met slaapmuts en kamerjapon toegetakeId
aan een tafel ziet zitten met een potteken "lambiek" v60r zieh en
op den achtergrond eenige schapen. Een andere, beter uitgevoerde
steendruk, is getiteId "Le Marchand de Rois" en stelt voor een
Savoyaard met een draaiorgel, waarin acht als vorsten gekleede
poppen voorbij gedräaid worden, terwijl de eigenaar van het nfraai
curieus" (gelijk men dit soort van machine en de tooverlantaarn
wel eens noemde) zingt:
"Ah! voici le marchand de Rois,
vous de faire un choix,
La chose est necessaire;
J'en ai de toutes les fac;:ons,
J'ai des bambins, j'ai des barbons ,
J'aurai bien votre affaire.
Dep~chez

Voici du Suedois, du Germain,
Ce noir est un Ultramontain,
En voila de fabrique Anglaise;
J'ai rapporte de Nuerenberg
Ce beau soldat de Leuchtenberg ; Choisissez a votre aise.
J'ai deux ou trois rois absolus,
Dont tout le monde ne veut plus;
Je les donne a bon compte;
Prenez ce petit Bavarois,
Ce sera le meilleur des rois, etc.
Geen wonder, dat ook Thomas den draak stak met het nieuwbakken koningschap.
De Hollanderkon het den BeIg vooral niet vergeven, dat hij de
hulp van Frankrijk had ingeroepen, toen het op vechten uitliep.
Het volk heeft, evenals de jeugd, het gevoel, dat het niet eerlijk is
anderen in het speI te mengen, wanneer men aan het plukharen
raakt. En toen de BeIgen tljdens den Tiendaagschen VeIdtocht
gingen loopen voor onze soldaten en schutters, kwam er aan het
spotten 1geen eind. Waar Thomas de. muiters bij hazen vergelijkt,
geeft hij een weerklank van een gehefde volksuitdrukking, die in
de spotprenten dier dagen tot in het oneindige herhaald wordt. Nu
eens teekende men een troep vluchtende hazen met blauwe kielen
aan, dan inventeerde men een uitvoerig blazoen of ridderorde met
allerlei symbolische figuren, betrekking hebbende op den haas. Een
prent, getiteld "De Moedige BeIgen bij den eersten aanval der Hollandsehe schutters", steH voor een veld waarop een boomstronk, bij
wijze van grenspaal, met languitgestrekten tak, die over den grond
kruipt en een grenslijn trekt. Aan de paal bevatten twee tegenovergesteide bordjes de woorden "Baarle-Nassau" en "Baarle-Duc". Een
Hollandsch schutter met geveld geweer overschrijdt de grens, uit·
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roepende: "Vecht nu, Muiters!" Een blauwkiel knielt ter aarde
en zegt: "Pardon, mainen lieven schutter" . Een ander loopt weg,
met de woorden: "Begot, gaan ikik Franschen hoalen, zulle I"~ terwijl
een derde op handen en voeten het ha z e npad kiest, uitroepende:
"Verdikke! vecht den Ollander!"
Die valsche bemoeial, die zich in de standjes der vechtende jongens mengt, moet het natuurlijk ook ontgelden. Als Thomas zich
het woord "parole d'honneur" laat ontvallen, meent Pieternel :
"Je moest maar laten,
Om met. mij zoo veel Fransch te praten.
Thomas.
Dat hoort bij 't politiek du j 0 u r.
De Fransche taal is 't politour,
Waardoor men de allerruwste zaken
Zoo blank als spiegels weet te maken.
Beroof de menschen van hun brood,
En pionder ze uit, ja sla ze dood;
In 't Fransch laat zich 't nog zoo beschrijven,
Dat allen goede vrienden blijven.
Pieternel.
Ja, denk maar aan de C i t ade 1.
Daar ging 't zoo: niet?
Thomas.

Juist, Pieternel!
Ging 't daar zoo toe... bij al 't ontzielen,
't Moorddadig woe1en en vernielen,
Bleef 't op den duur toch vroeg en laat :
Mon bon ami, bon ca m m e raa d !"
De diplomatie is een gruwel in de oogen van Thomas-vaer en
even als het geheeie volk. in die dagen, heeft hij voortdurend wat
te schempen op de einde100ze "protocollen". In het fabriceeren
van dat artikel heeft Engeland het boven allen ver gebracht, gelijk
de spotprenten na 1830 ons telkens leeren. Een der laatste waarIijk artistiek en met zorg uitgevoerde karikatuurplaten van vaderlandschen bodem I) is getite1d: "Les Despotes de Downing Street".
De wijze van uitgaaf, teekening, kleuren doen denken aan de schooI
van Gilray, maar de charge is niet zoo buitensporig en karakteristiek. Als teekenaar vermeIdt Fred. Muller in zijn merkwaardigen
catalogus "Poelman". De plaat stelt voor een stoomfabriek: "Pro1) Tijdens de Haagsehe opera-quaestie Lherie-De Vries verscheen nog
eens een zorgvuldig behandelde spotprent, geteekend door Holswilder : "Le
RossigllOI et le Paon."
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tocoI-Making office, Downing Street, Grey and Co.", die door een
gaping in den muur een stroom van protocollen te voorschijn stuwt
met opschrift: "Quand il n'y en aura plus, il y en aura encore,
et il y en aura pour toujours." Aan het Engelsehe strand verheft
zieh een hooge zuil, saamgesteld uit protocollen, die door Palmerston en Talleyrand omver geschopt wordt. Leopold, boven op de
zuil staande, vliegt over de zee na ar het Belgisehe strand, waar hij
door een troep BeIgen wordt opgevangen. Op den achtergrond bij
de stoomfabriek bevinden zieh de leden der conferentie Esterhazy,
Von Bulow, Mantuszewic met ontevreden gezichten.
De wensch voor 1838 vermeldt, hoe Brussel in vuur en vlam
geraakte, omdat "de Luxemburger" aan het houthakken was gegaan, wegens welk vergrijp Gendebien en Dumortier de BeIgen
wilden doen besluiten een heir van twintig duizend man er heen te
zenden. Thomas-vaer rilt er van, want.... zoo ze hier eens
kwamen! "We1, man! je moest je schamen, dat jij nog bang
voor BeIgen bent", meent Pieternel. Dat bang zijn heeft echter
zijn reden: de Mogendheden heb ben den Nederlanders verboden te
vechten;

"Ja, liet men Ons de handen vrij,
Wij schoven 't boeltje ras op zij ,
En zagen kans, door goed te raken,
Een eind aan 't S tat u s Q u 0 te maken.
Pieternel.
Wat is dat nu

w~er

voor een ding?

Thom aso
Ja Wijfje! dat is zonderling;
Dat is zoo iets, waar zij me~ sollen,
Een kleinkind van de protekollen."
Ofschoon Napoleon en de Fransche overheersching reeds lang tot
het verledene behoorden, is Thomas dien boozen tijd in 1840 nog
niet vergeten en, wakker geschud door de tweede begrafenis, vraagt
hij met Nieuwjaar 1841 aan zijn christelijk huiswijf: "Heb jij Napoleon gekend?" waarop Pieternel antwoordt:
"Foei! 'k ril er van, die booze vent,
Die heel het menschdom diep verne~rde,
De wereld onderst' boven keerde,
Ons Land uitplonderde, en, 0 smart!
Het kroost ontscheurde aan 't ouderhart,
Om 't in zijn drommen voort te zweepen,
En naar de slagt bank toe te slepen;
Die dwingeland van 't eerste soort,
Die Bonaparte •.•.
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Vrouw! accoord
Dezelfde man is dezer dagen
Ten tweede maal naar 't graf gedragen ,
En met een staatsie , ongemeen.
Geheel Parijs was op de been.
En allen, die hij in Egypte
Liet zitten, toen hij zelf ontslipte j
Of, zelf zieh bergend voor verdriet,
In 't bloedig Spanje eens achterliet;
Of in de Russische woestijnen,
Omringd van dooden, liet verkwijnen,
Terwijl hij , als zijn' besten schat,
Zijn eigen lijf geborgen had;
Of hij die, nadat in de drukte,
Zijn plan bij Waterloo mislukte,
Terwijl hij overhaast ontvlood,
Zich zelv' liet redden uit den nood;
Die allen, zoo ver ze over waren
Van zooveel rampen en gevaren,
Die hebben om den man gehuild,
Toen hij opnieuw werd ingekuild;
Ja, om het feest naar eisch te sluiten,
Schreide ieder tranen, Wijf! met tuiten.
Pieternel.
Het huilen kwam veel meer te pas,
Indien hij nog in leven was.
Thomas.
Ja, 'k zeg het ook, 't is onbegrijplijk;
Want, overweeg de zaak eens rijplijk!
Zijn steekje, dat hij vroeger door
Zijn vlugt bij Waterloo verloor,
(Hoe of het is terug gekregen,
Dat blijft als een geheim verzwegen),
Prijkt nu, alsof 't iets wonders waar',
Voor 't oog der menigte op 't altaar.
Pie t ern e 1.
Dat is afgoderij te keuren.
Thoma s.
Wat kan niet met een' hoed gebeuren !
'k Zeg, leefde Gellert nog, de man
Die maakte een nieuw gedicht er van".
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populair schrijver bij uitnemendheid en ze1fs thans hoort men nog
menigmaal sommige regels uit zijn wereldwijze en menschkundige
fabe1en door Nederlanders van middelbaren leeftijd citeeren. Zijn
gedicht "de Hoed" is een zinvol gedi<;ht op de voortdurende wisseling der philosophien.
Meer sympathie, dan voor de vergoding van Napoleon, legt
Thomas aan den dag, wanneer in 1840 de jubeltonen schallen binnen Amste1s wallen, omdat de ede1e Kroonprins uit zijns vaders
handen den schepter ontvangt en hem de kroon op het heldenhoofd gedrukt wordt: "Gezegend zij aan 't hoofd van Staat, hij
die ons zoo aan 't harte gaat!"
Langzamerhand begint het politieke leven bij ons zich meer te
ontwikke1en en daar naast zijn spotvorm , de politieke tinnegieterij.
Thomas vraagt aan zijn Piet welke staatspartij haar het meest kan
behagen, conservatief of liberaal. "Ach, hou maar op met dat
gemaal! wat zou ik van conserven weten en van de librutaliteit !"
Th omas.
,,'t Zijn woorden, om de Staatspartijen
Op 't klaarst en duidlijkst te onderscheien;
Zoo heeft Brittanje, beste Vrouw!
Zijn Whigs en Tories: vat je 't nou?
Pieternel.
Nu weer van witjes en vah törren;
Ik heb de brui van a1 die lorren:
Al dat geleuter maakt mij ziek."
Maar Pieternel, al houdt ze ook niet van politiek, dient toch te
weten wat voortreffelijken Koning zij heeft, "die ons de Grondwet
heeft gegeven, waarbij 'k tot kiezer ben verheven, en door mijn
oordeel mee bepaa1, wie in de Staten-Generaal het vigilantste zullen waken en zich door trouw verdienstlijk maken: ja mannen van
een kloek verstand.
Pieternel.
Jou aangewezen door de krant.
Thomas.
Wel, vrouw! wat wil je daar fne~ zeggen?
Wou jij rne z60 aan banden leggen ,
Dat ik geen krant meer in zou zien?
Mijn keus blijft irntners vrij?
Pie t ern e 1.
Misschien !iI
Maar Holland heeft alle redeh tot dankbaarheid (1848) vrij te
11
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zijn gebleven van den "tuimelgeest", die geheel Europa in rep en
roer heeft gebracht en alles 't onderst boven keerde.
"Het welgezegend Nederland
Bleef vrij van dezen gruwelbrand.
Geen orde of regt werd daar geschonden;
't Bleef met onwrikbre trouw verbonden
Aan eed en pligt; den Vorst verknocht,
Die 't heil des volks standvastig zocht."
Thomas hoopt, dat de mannen in hun besluiten echt vrijzinnig,
maar de vrouwen van de behoudende partij zullen blijven, namelijk besparen wat de man met vlijt verdient: "dit is het middel,
wel beschouwd, dat huizen als kasteelen bouwt". Januari 1850
herdenkt Thomas-vaer den dood van Willem U en de opvolging
van een zoon, die de sporen zijns grooten vaders belooft te drukken
en "tot luister van zijn Kroon, de vrijheid handhaaft naast den Troon."
De gelukkigste volken heb ben de kortste historie, zegt de spreuk.
Dat bemerkt men aan de Nieuwjaarswenschen van Thomas-vaer,
die sedert de troonsbestijging van Willem ur weinig geschiedkun.dige bijzonderheden bevatten. De watersnood van 1855 levert
Thomas echter ruimschoots stof tot klaagliederen, maar ook tot
vreugde en dankbaarheid. Toen 't water met gewe1d het vruchtbaar
land kwam overstroomen, de dijken braken en menschen, beroofd
van have en goed, van de teerste banden werden losgescheurd,
vertoonden zich ook de mildheid, de liefdadigheid en zelfopoffering
in het gunstigste licht: "Voorwaar, ons Neerland heeft getoond,
dat daar de ware liefde woont I"
En dan:
"Hoe 't eerst van allen aangev logen ,
De Koning ('t harte diep bewogen)
Met moed en zelfopoffering,
De droeve menschheid redden ging 1
Ja, - Hij mogt redden 1 - Duizendmalen
Zal 't nageslacht zijn trouw verhaien ,
En lauwren vlechten om de Kroon
Van Tweeden Willem's ed'len Zoon."
De nieuwste gebeurtenissen, herd acht in Thomas-vaers wensehen,
zal ik niet in de herinnering der geduldige lezers, die mijn revue
totnutoe volgden, terugroepen. De tijd heeft hen nog niet in het
aantrekkelijke waas gehuld, dat de poezie van het verleden iso
Het spreekt van zelf, dat men in de serie van Thomas-vaers
Nieuwjaarswenschen, voor zoover zij tot ons zijn gekomen, menige
aanwijzing vindt betreffende dure tijden, veepest, schrale oogsten,
strenge winters, enz., want zulke toestanden staan in nauw verband
met de welvaart en de tevredenheid van burger en boer. Nu eens
wenscht Pieternel, "dat nimmer ook weer de eetbre waar, zoo
duur worde als verleden jaar" (1817), dan constateert Thomas
(1852) I hoe het zieke rund nog gedood moet worden:
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En de oogst was goed, - mijn lieve Peter!
Ree1 Osnabrück komt hier te gast.
Wat zal dat volkje zich verblijden
Als 't we~rkomt met de Zwollenaar.
Pieternel.
Zij zullen grooter stukken snijden,
En schransen meer dan 't vorig jaar."
Die een hannekemaaier we1 eens een boterham heeft zien snijden
en smeeren, zal Pieternels opmerking nog al snedig vinden.
Den strengen winter van 55 togen de zwaarwichtige echte1ieden
zonder gevaar over het broze ijs; "hand in handje, gezeten in een
vigilantje , reden zij samen naar de Zaan." En, zegt Thomas,
"toerden op bevroren baren, waar anders groote schepen varen."
Door den strengen vorst schijnt er ook iets aan de nieuwe waterleiding te hebben gehaperd:
"P i e t ern e 1.
En heugt jou dan dat grapje nog ,
met de waterleiding ? - Oeh! ! !
Maar wat zijn dat ook voor inventies!

Va~r,

Thomas.
Stil, Pieternel, en geen' pretenties!
Spreek van de waterleiding niet;
Dat werk staat onder mijn gebied,
En 'k zou er nu maar niet om jokken,
't Gaat beter dan 't konijnen-fokken,
En wat je nou ook sehimpt of seheldt,
'k Houd vol, dat wij, voor weinig geld
Een lekker glaasje water drinken I"
Bijzonderheden van handel en nijverheid ontgaan Thomas' blik
niet, en men vraagt zieh we1 eens verwonderd af, hoe hij zijn
marktdagen gewoon was te besteden , om zieh van alles en allerlei
zoo goed op de hoogte te stellen. Menigmaal trekt hij zijn Puiterveenseh boerepak uit en vertoont zieh dan in dat van den Amsterdammer, makelaar in koloniale waren: De suiker,
"Ik meen die uit het suikerriet,
Wint het toeh altijd van de biet.
Maar wij, door af en aan te varen
Met echte Koloniale waren,
Wij hebben zulk een' overvloed,
En raffineeren die zoo goed,
Dat wij aan alle vreemde klanten,
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Z60 goedkoop kunnen leev'ren Piet!
Dat zij nu zitten met hun biet,
Tenzij ze er van een slaadje maken".
Dit is een toespeling op den bouw van beetworteis in 1841. Met
Nieuwjaar 1853 bewondert Thomas-vaer zijn huis - de vette boer
heeft blijkbaar een huis in Amsterdam! - waarop groote nummers
prijken, dank zij de nieuwe wijkverdeeling en nummering der huizen :
"Dat's waar, en ook ons huis en erf
Klaar aangeduid met roode verf.
Geen schepsel kan zich nu vergissen ;
Weet hij 't getal, het kan niet missen,
Al is hij vreemd hier, en bij nacht,
Hij wordt altoos terecht gebragt.
Dat is verbeetring op de straten;
't Zijn letters die zich vinden laten,
Zoo dat zelfs in de schemering
Elk weet, in welke buurt hij ging.
Die nommers mogen de eeuwen duren."
Ook verblijdt hij zich in de uitbreiding van Artis en de aanstaande stichting van het Zeemanshuis. "AIs J anmaat zich nu, na
gevaar en storm op den oceaan te hebben doorstaan, volgens de
rol ziet uitbetalen, kan hij zijn kist met geld en goed in veilige
haven brengen en een huis naar behooren vinden. Een deel van
zijn gagie wordt op rente gezet, om, als hij oud is en verlaten,
niet rond te sukkelen langs de straten, maar deftig als een rentenier naar zee te kijken met pleizier."
De oprichting van een standbeeld va ar Rembrandt doet bij
Thamas de haap rijzen, weldra aak een standbeeld van Vondei
te kunnen bewonderen: 't is niet meer dan burgerplicht.
Over kunsten en wetenschappen spreekt Thomas overigens meer in
't algemeen dan in 't bijzonder. Slechts zelden wekt hij pikante herinneringen bij ons ap. Zelfs Vondei en zijn Gijsbrecht, den ouden ridder
van Aemstel en meer dan honderdjarigen confrater van Thomas-vaer ,
vermeldt hij maar een paar keeren.
lets anders is, wanneer Jenny Lind niet alleen hemelsch gezongen, maar ook hemelsch gehandeld heeft in het belang der arme
slachtoffers van den watersnood in 1855. Piet en Thomas zijn goedhartige zielen en zulk een daad geeft hun ooren, om de schoone
klanken der Zweedsche nachtegaal te kunnen genieten:
"Wat werd er 's avonds mooi getongen j
Wat heeft dat mensch een kostb're longen;
~e zong.. .• krek als een nachtegaal I"
Meester kritiek wördt doof Thomas en Fieternel ndg 11.1 niet erg
gehavend, maar een enkel rliail legt "vaer,j den roskam toch eens
aan. In Januari 1823 heet hetl
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Pieternel.
Ei! wat zijn dat voor instrumenten?
Thomas.
Ja, vrouw! zoo 't instrumenten zijn,
Dan nijpen zij verduiveld fljn.
Maar ik wil je in dien dreom niet laten:
't Zijn heeren, schrander boven maten,
't Zijn mannen, wijs en bijster vlug!
Met oogen tot zelfs in den rug;
Een ziet er meer dan duizend andren,
'k Meen zoo als wij zien met elkandren.
En of je ook zelf iets hoort of ziet,
Geloof jou eigen oogen niet,
Zij weten hoe een zaak moog' lijken,
Roe gij die waarlijk moet bekijken:
En 't regt is aan hun zijde altoos.
Pieternel.
0, maak die heeren dan niet boos!
Thomas.
Verdord! daar zal ik wel voor waken,
Run zaak is andren boos te maken;
Maar doet een ander hun verdriet ,(
Dan zijn zij ....
Pieternel.
Kruidjes reer mij niet.
Thomas.
Stil, vrouw! daar heb jij met jou praten
J ou onvoorzigtig uitgelaten;
Pas op!
Pieternel.
Nou, man! ik kik niet meer."
Ret zou ondankbaar van den recensent of criticus zijn Thomas
en Pieternel deze roskamstreken niet van harte gaarne te vergeven,
nu hun rijmelarij hem eenigen tijd zoo aangenaam heeft beziggehouden en ... , stof heeft geleverd voor dit opstel.
A. C. L.
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BOEKAANKONDIGINGEN.
In en om den Schouwburg, door Mr. de V., 2e d!. Ie st.:
Daan van Ollefen, Amsterd. A. Rössing. - De Macht der
duisternis, drama in 5 bedr. van L e0 T 0 1 s t 0 i, vertaling
van Arnold Ising. Nora, tooneelspel in 3 bedr. van
He n d r i kIb sen, vertaling van Henrica, met een voorrede van Dr. S. J. Warren. - Mina van Barnhelm, blijsp.
in 5 bedr. v. G. E. L e s s i n g, vertaling van C. M.
7er elJder ure, blijspel in 5 bedr. van H.
Huguenin. Th. B 0 eIe n, alle bij A. Rössing, Amsterdam. - Rika's
droom, zangspel in I bedr. van M art. S c h u i 1, bij A.
Land Ez., Harlingen. - Liefde voor de kunst, blijsp. I bedr.
v. E. Lab ich e; Taalfouten, blijsp. I bedr. v. Lab ich e
en J 0 11 y, beide vertaald door Jean Valjean, Amsterd. A.
Rössing. De driftige kapitein Tic, blijsp. 3 bedr. van
Lab ich e en E. M art in, vert. A. v. Sprinckhuizen;
Oom flrederik, blijsp. in 5 bedr. van J. Huf van Buren;
Een Salonheld, blijsp. 4 bedr. van G. v an Mo se r, door
Antonie, alle 3 bij Thieme te Zutfen.
Van al onze toonee1verslaggevers heeft zeker niet een zulk eene
kennis van de histoire intime van ons toonee1 gedurende de laatste
25 jaren als mr. de V., de medewerker van het Haagsche Dagblad.
Van een aantal onzer acteurs en actrices is hij lang de vriend en
raadsman geweest; en zoo eene dergelijke verhouding nu juist de
vrije beweging van den criticus niet bevordert, zij stelt den geschiedschrijver in staat heelwat opmerkelijks mede te deelen. Als
bron voor den man, die de geheeIe geschiedenis van ons tooneel
gedurende deze eeuw als een geheel zal schetsen, zullen die verhaIen van mr. de V. met hun tot in het nietige afdalende bizonderheden dan ook zeker eenmaal van vee1 nut zijn. Zelf heeft de heer
V. die geschiedenis te veel meege1eefd, om ze te kunnen bezien
van het hooge standpunt af, vanwaar men al het nietige uit den
gezichtskring ziet verdwijnen en slechts het groote en belangrijke
in het oog houdt. Voor iemand als ik, die een man als van Ollefen
niet meer gekend heb in het tijdperk van zijn hoogsten bloei, valt
het lastig de waardeering van mr. de V. te toetsen, en te on derscheiden waar de beoordeelaar eindigt en de v60ringenomen vriend
het woord nam; maar wel krijg ik al lezend den indruk, alsof
mr. de V. niet genoegzaam in het oog heeft gehouden, dat zijn
schetsen geen hooggekleurde gelegenheidsstukken mogen zijn, maar
ook de zwakke zijden der besproken kunstenaars, de grenzen hunner
kunst, minstens, dienen aan te geven. Daar is ook in dit los geschreven verhaal een grooter gemis aan kritiek, zoo in het rangschikken als in het bewerken der stof, dan mij voor de blijvende
waarde wensche1ijk schijnt. Het vermoeden is wel eens bij mij
opgerezen of mr. de V. zijn stuk wel heel en al in handschrift ge-
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reed heeft gehad en overgelezen, alvorens het aan den drukker toe
te vertrouwen, Zeker heeft hij in zijn vroeger wat al te druk verkondigden afkeer van mooischrijverij over het hoofd gezien dat er
tusschen aangename losheid en slordigheid van uitdrukking toch
eenige grens bestaat. Zoo lees ik op' pag. 8 "Daarbij kwam . . .
dat zijn tegenzin niet overwonnen was door een tijdlang de reeds
genoemde dansschool te heMen bezocht". pag. 10: "hij kon het maar
in zijn hoofd niet klein krijgen", pag. II: "Van die 1 pop vijf en
twintig moest dan af logies en de rest"; pag. 12: "Deze goedkoope
huisvesting en voeding, welke tot het verleden behoor!, was misschien eenigszins te verklaren over de "massa", zooals de kooplui
zeggen"; pag. 15: "Reeds had het een dag of drie hard gevroren,
zoodat de barge op Utrecht niet voer en hij geen geld genoeg over
had om met de diligence te gaan". -- Begrijp ik in dien laatsten
zin de betrekking van oorzaak en gevolg tusschen de harde vorst
en het geldgebrek niet; ik raak geheel en al in de war wanneer
ik op pag. 21 op eenmaal lees: "Van Ollefen had toen fzo.- per
"week en daar het gezin zich uitbreidde kon hij (met zijn inkomen)
"niet veel bizonders (?) uitrichten". - Want de auteur, die niet
vergeet ons nauwgezet het ontbijt mede te deelen, twelk zijn held
bij eene gelegenheid werd opgedischt, heeft geheel en al verzuimd
ons te vertellen, dat Van Ollefen getrouwd is en met wie; zoodat
zich dit uitbreidend gezin op eenmaal als uit de lucht komt vallen.
En als hij het niet beter wist en de schrijver niet zelf later met
zooveel lofs over mevr. Van OUefen sprak, kon een ergdenkend
lezer allicht tot de slotsom komen, dat {jit huwelijk er zulk
een was, waarvoor een lofredenaar geen beter middel weet dan het
te verdonkermanen. 't Zou den verderen arbeid van mr. de V.
zeker ten goede komen, indien hij bij het bewerken het ideaal van
ouzen Huygens wat meer gedachtig was:
"Dit weet ik, wat Papier bevolen is geweest,
"Was zekerlijk de vrucht van een bedaarden geest;
"De Schrijver zat er toe, en waar' het in 't vermogen
"Van zijn vernuft geweest zich zelven t' overpogen,
"En doen meer dan hij deed en beter dan hij schreef,
"Het hadd' op t' wit gestaan; de schaal hing recht en scheef,
"En wipte menigmaal ter slinker en ter rechter,
"Eer hij, zijn eigen roe, zijn eigen scherperechter ,
"Het vonnis vellen dorst, en zeggen eens op 't lest:
""Ik weet het nauwer niet te ziften j dl.t 's mijn best"",
En al zou de schrijver van de Zeestraat voor onze gehaaste dagbladschrijvers zeker wel een anderen maatstaf hebben gekozen;
voor den bewerker van een tijdschriftje, twelk aan geen tijd van
verschijning gebonden is, zou hij zeker zijn eisch gehandhaafd
hebben.
De heer Rössing is bezig zijn tooneelfonds niet alleen uit te breiden door de uitgave van stukken en stukjes, welke voor liefhebberij-
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opvoeringen gezocht worden, maar ook te verrijken met vertalingen van de beste werken der buitenlandsche dramaturgie, die de
aandacht van ons publiek ten volle verdienen. Zoo lang vrees voor
geldelijk welslagen onze tooneeldirecties nog weerhoudt, en misschien weerhouden moet, van de opvoering van deze stukken, is
er niets beters te doen dan ze ten minste onder het bereik van het
lezend publiek te brengen. Eerst wanneer de belangstelling voor
de zeker vreemde dramaturgie van Russen en Noren op deze wijze
is opgewekt, bestaat er kans, dat eene eventueele opvoering een
voldoende publiek trekt. Mijnerzijds acht ik het eene aangename
taak door eene bespreking tot lezing te mogen opwekken.
Het drama van graaf Tolstoi, De Macht der Duz'slernis, geeft
meer blijk van eene groote kunst van waarnemen en weergeven,
dan van eene machtige verbeelding. De opvolging der gebeurtenissen is meer uitgedacht in het brein van den wijsgeerigen zedemeester, dan als vanzelf ontstaan in de phantaisie des dichters.
Wij zien achtereenvolgens: de voorbereiding tot de misdaad (vergiftiging van den ziekelijken boer Peter door zijne veel jongere
vrouw, op advies van de moeders haar minnaars, knecht bij Peter) de voltooijing der misdaad en roof van het geld, twelk dien minnaar, Nikita, in handen wordt gegeven; - de gevolgen van die
daad, sprekend door de ongerechtigheid en onzedelijkheid, waarin
Nikita met zijne vroegere maitresse sints hun huwelijk leeft; daar
hij, eenmaal meester van het geld, zieh te goed doet aan buitensporigheden en met .de stiefdochter zijner vrouw hoereert; - de
nieuwe misdaad, waarop dit zondig leven uitloopt: vermoording
van het kind, door die stiefdochter ter wereId gebracht, ten einde
aldus de familieschande te bedekken; Nikita door zijne berekenende
moeder en wraakgierige vrouw tot kindermoordenaar gemaakt. Eindelijk: Nikita's wanhoop, zijne poging tot zelfmoord, zijn berouwvollen inkeer tot zieh zelven, openlijke belijdenis zijner zonde,
vernedering voor God en menschen. - En zoodra het licht der
waarheid, der godsvrucht, der zelfvernedering in het hart van den
hoofdpersoon is ontwaakt, is ook het drama ten einde: de macht
der duisternis is verbroken.
Doch wie meenen mocht dat de duidelijk uitkomende bedoelingen van den zedemeester dit drama tot een preek in plaats van
tot een kunstwerk maken, bedriegt zieh gelukkig. De plasticiteit
der karakterteekening is wonderlijk groot. De verschillende hoofdpersonen treden voor ons oog met een intens leven; ze nemen
aanstonds bepaalde scherp teekenende trekken aan; ieder woord
twelk zij spreken etst die trekken dieper in onze verbeelding in.
Heel hun denken en gevoelen ligt voor ons open; en hun handelingen spruiten uit beide zoo logisch voort, dat we geen oogenblik
de gedachte bij ons voelen opkomen aan een · schrijver, die achter
het scherm aan de touwtjes zijner marionetten trekt. We hooren
wel degelijk de boeren en niet den auteur spreken; en hetgeen die
boeren zeggen en doen, doen zij omdat hun afkomst, aanleg, ingeboren neigingen en gebrekkige ontwikkeling dit zoo bepaald heb-
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ben. En het is vooral in die gebrekkige ontwikke1ing van het
zedelijkheidsbewustzijn dat de schrijver de oorzaak van het kwade
zoekt. De boeren in Rusland krijgen nauwelijks eenig onderricht,
de boerinnen in het geheel geen; zij staan nog op den laagsten
trap van beschaving; geen wonder zoo zij hun neigingen en hartstochten botvieren en de ergste misdaden met de meeste koelbloedigheid bedrijven. Deze menschen zijn. geen gevallen engelen ; 'tzijn
menschen, die zedelijk nog niet ver af staan van de dieren en die
zich nog moeten leeren verheffen. En het is daarom dat, trots het
verschrikkelijke der gebeurtenissen, dit drama ons niet afstoot.
Want de schrij ver doet ons gevoe1en, dat slechts de goddelijke
vonk van het goede in die gemoederen behoeft te slaan en het
ontbrande vlammetje gloed te worden, om de duisternis in licht te
doen veranderen. Zijn schilderij is nachtelijk somber, somberder
zeker dan de werkelijkheid, maar de dageraad gloort in de verte.
En daarom begrijp ik volkomen , dat de voorstelling van dit
drama in het Thtdtre libre te Parijs diep in het gemoed gegrepen
heeft. De realiteit in de schildering van personen en toestanden;
de ernst der gebeurtenissen; de eenvoud waarmee het lijden en
strijden van Nikita is geschilderd; de gemoedelijkheid en ernst van
den woordkarigen boetprofeet, welke zulk een stemmenden achtergrond vormen, dit alles te zaam genomen verheft - trots Sarcey dit drama ver boven de gewone melodrama's.
Of niet een onzer gezelschappen zich aan de opvoering zou wagen? - Men heeft de Macbeth toch wel gegeven, en Zola's l' Assomnoir j en heeft La Tosca in studie.

Het valt zeker niet gemakkelijk in een paar wo orden het karakter te schetsen van 1bsen's Nora. Nog minder er iets nieuws over
te zeggen. 't 1s, in Duitschland vooral, toch reeds zoo druk besproken. Want het komt daar reeds jaren lang op het repertoire
van verschillende schouwburgen voor, ook al denkt men er hier
nog pas over het te gaan lezen.
't 1s _waar, het stuk schokt de gangbare meening over het huwelijk in haar grondvesten en de behoefte om zich zelf te wezen den schrijver tot levensbeginsel geworden en zijne heIdin ingegeyen - moet de groote menigte eene verregaande gezochtheid lijken.
De handelwijze der jonge vrouw, die, om haar man te redden , in
het geheim de handteekening haars vaders als borg op eene schuldbekentenis zette, is een vergrijp tegen de waarheid; en de angst
welke Nora overvalt, dat haar man haar daad zou vernemen, eene
volkomen gerechte straf. Doch daar staat tegenover, dat zij handelde met de beste bedoelingen en zonder eenig besef van het
verkeerde harer daad; en dat zij dit besef niet heeft gehad en zich
in het warnet van den leugen gewikkeld heeft, is de schuld der
opvoeding, haar door haar vader en haar man gegeven. Van den
eerste erfde zij eene zekere luchthartigheid, die hij, wijl haar
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opgeruimdheid hem aangenaam was, zich zooveel mogelijk ontwikkelen liet. De zorgen van het leven moesten haar verre blijven.
En een gelijksoortig egoIsme als dat van haar vader deed ook haar
echtgenoot zijn zangvogeltje zorgenvrij houden; aan haar Je taak
om door heur gehuppel en gekweel de rimpels uit zijn voorhootd
te wisschen.
Maar nu komt de catastrophe; hij zietdoor haar schuld
zijn eer bedreigd, zijn toekomst op het spel gezet. En aanstonds is het met het teeder ontzien gedaan. De ridderlijke
opoffering zijnerzijds, waarop zij in stilte hoopte en die haar voor
goed aan hem had kunnen verbinden, blijft achterwege ; wel verre
van de schuld op zich te nemen, zoekt hij de gevolgen van zich
af te schuiven. Zijn verwijten doen haar inkeeren tot zich zelve;
zij komt tot het besef van de rol, die men haar heeft doen speIen;
begrijpt .wat haar ontbreekt, en aan wien dit gebrek te wijten iso
Zij is een speelpop geweest van anderen; haar eigen "ik" is nooit
ontwikkeld geworden; en wanneer haar man, na het verdwijnen
van het gevaar "grootmoedig" genoeg is om haar op nieuw zijn
liefde aan te bieden, en haar in haar rang van bescher md vogeltje
wil handhaven, weigert zij. Ze heeft ook plichten te vervullen
jegens zich zelve; haar persoonlijkheid heeft recht op eene zelfstandige ontwikkeling; zij ook moet het leven leeren kennen; en
dat kon zij enkel aan de zijde van een man voor wie zij werkelijk
eene wederhelft , eene echtgenoote is, niet als speelpop van dezen
egoIst die haar slechts om zichzelf bemint. Een huwelijk zonder
gemeenschap van geesten en zielen is geen waarachtig huwelijk;
dit te bestendigen ware eene onzedelijkheid; en daarom gaat zij
heen, om te leeren zichzelf te worden. En niet eer ZOll hun vereeniging opnieuw mogen plaats vinden, voor hij zijn egolsme, zij
haar onzelfstandigheid overwonnen heeit. Maar of dit ooit gebeuren
zal? Wat de algemeene waardeering van dit tooneelspel bevorderen
kan, is de groote spanning in de handeling, welke die van de
stukken van Sardou niet slechts evenaart, maar ook overtreft, wijl
men aanstonds gevoelt op den bodem der werkelijkheid te staan.
Doch die algemeene waardeering wordt onmiskenbaar belemmerd
door het slot. Dit heengaan van Nora is onbehaaglijk voor een
publiek , 'twelk gewoon is de grootste moeilijkheden aan het eind
van een tooneelstuk opgelost te zien, en niet pleegt te vragen of
die oplossing er werkelijk eene iso Bovendien maakt de verschijning
van dr. Rank, die met zooveel duidelijkheid zijn lichamelijk lijden
beschrijft, gevolg van de uitspattingen zijns vaders, bij de aanschouwing zeer zeker een nog schriller effect dan bij de lezing. En
eindelijk vordert de vertolking van de titelrol een ongemeen talent
als karakterspeelster en groote technische vaardigheid. Kinderlijkheid, dartelheid, hartelijkheid, wisselen af met vrees, angst, ontzetting en hoogen zedelijken ernst, en het tooneel waarin Nora, met
een doodelijken angst in het hart, de tarentella danst, is zeker
een der zwaarste proeven, welke aan de krachten eener kunstenares
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kunnen gesteid worden. Trouwens in al de stukken van 1bsen
worden den tooneelspelers de hoogste eischen van karakterteekening
gesteid ; men kan ze niet spelen met de gewone loopjes en de
oppervlakkigste karakteristiek; men moet zijn eigen persoonlijkheid
afteggen en eene andere aannemen. Tegenover de "schablonenhafte" manier van speIen, waarvan de vage karakterteekening in
zoo menig modern stuk de oorzaak is, zou de opvoering van 1bsen's
tooneelspelen ook voor onze tooneelspeelkunst een nieuwen dageraad
brengen.

't 1s mij niet duidelijk, met welk doel de heer of mej. C. M.
Huguenin thans Lessings Minna van Barnhelm in eene vertaling
heeft uitgegeven. Dit stuk behoort tot dezulke , die voornamelijk
om hun stijl door een hedendaagsch lezer slechts in het oorspronkelijke kunnen genoten worden. Wij zijn thans gewoon in een
blijspel minder deftig en gemaakt proza te hooren dan dat, waarin
Lessing de meesten zijner personen doet spreken. Voor zijn dagen
was het eene stoute onderneming, den conversatietoon der hoogere
standen in het Duitsch te willen weergeven; hij moest dus wel in
eene plechtstatigheid vervallen, die bovendien volkomen past bij
de personen gelijk hij die geteekend heeft. Er is zelfs in de scherts
van Mina iets omslachtigs, rhetorisch; evenals gemaaktheid in de
hooghartige fierheid van Tellheim , die als afspiegelingen van het
Duitschland van 1760 zoozeer iets karakteristieks heb ben , die z60
Duitsch zijn, dat men het stuk niet kan overbrengen, tenzij door
het aanbrengen van dusdanige wijzingen, dat slechts het algemeen
menschelijke overblijft. Ik voor mij geloof althans niet, dat men
het stuk in deze vertaling, die het oorspronkelijke zooveel mogelijk
nabij komt, door een Nederlandsch tooneelgezelschap zou kunnen
doen speIen; want, om een voorbeeld te nemen, zou ik vreezen,
dat men de Wed. Marloff niet tot afscheid zou kunnen hooren
zeggen: ,,0 mijnheer - maar ik wil liever zwijgen. Wie toekomstige weldaden z60 voorbereidt, (die) heeft ze in Gods oog reeds
bewezen. Ontvang zijn belooning en mijn tranen" - zonder in
een schaterlach uit te barsten. En zoo zou het tallooze malen
gaan. Doch aan den anderen kant is dit blijspel van Lessing zoo
bekend, dat eene omwerking in modernen stijl de herinnering aan
het oorspronkelijke allicht tegen zich zou hebben. Alleen eene
proef zou dit kunnen uitmaken en voor zeer goede liefhebberijvereenigingen ware hier een loonend werk te verrichten. Daar is
veel in dit blijspel, 'twelk van de vertolkers ernstige studie en
talent eischt - zoodat eene opvoering ervan zeer leerrijk worden zou.
Het spreekt echter van zelf, dat men stijfheden als: mv'nheer de
majoor, heer wachtmeester , moet schrappen. Zoo iets zegt geen
Hollander.

-

1 64 -

Het valt niet gemakkelijk. na Nora en De macht der duislernis
te spreken over het blijspel van den heer B 0 eIe n, Ter elfder
ure. Eerlijk gezegd, zit ik er verlegen m~e; want dit stuk is z60
zonderling, dat het moeilijk valt de verklaring te vinden van den
weinig behaaglijk indruk, dien het achteriaat. De handeling is
ingewikkeld en toch onbeteekenend; de dialoog een enkel maal kort
en bondig, meestal echter vol uitweidingen; de taal nu eens alledaagsch
en grof tot aan de grens van het platte, dan weer belachelijk overdreven; de karakterteekening van twee of drie personen niet kwalijk
geslaagd, van andere con ventioneel, overdreven en on waar. Eigenlijk komt alles neer op een wirwar van vrijages; de drie dames,
die in het stuk voorkomen, worden elk door een twee of drietal
heeren gezocht; wat ik me ten opzichte van de jongste, Louise, eene
vroolijke meid, begrijpen kan. Maar welke aantrekkingskracht de
dweepzieke, godsdienstige Amalia, behalve door haar geld, op de heeren
uitoefent, is mij een raadsel gebleven. Zij laat zich door de mooie
praatjes van een 4o-jarigen baron, die de incarnatie is van alle adellijke lichtmissen en deugnieten welke ooit in tooneelstukken geschilderd zijn, zoo inpakken, dat ze hem zelfs - met terzijdestelling
van alle vrouwelijke zedigheid - uit eigen beweging omhelst en
niettemin schijnt ze van zijn ontmaskering zoo weinig weet te hebben, dat ze dadelijk na zijn heengaan weer in vertrouwelijke betrekking treedt tot haar neef en aanbidder Wouter, een dichterlijk
hooggestemd advocaat, die terstond weer bereid is het meisje, dat
zich uit vrije beweging met zoo'n huichelaar verloofde, voor zich te
veroveren. En die W outer is dan· een man van karakter, het ideaal
des schrijvers!
.
Ik kan mij niet begrijpen wat den heer Boelen bewogen heeft
dit stuk te schrijven en het dan een blijspel te noemen. Want als
hij me bewijzen kon de werkelijkheid te hebben nageschilderd wat ik ontken - dan zou ik die werkelijkheid alles behalve komisch
noemen. Zij is terugstootend, anders niet.
\
Maar men zegt mij, dat Ter eljder ure een jongelingszonde is
van N. Donker. Als dit zoo is, heeft de auteur, door het nu nog
uit te geven, getoond minder zelfkritiek te hebben geoefend, dan
voor zijn reputatie als schrijver - wenschelijk ware' geweest
en men van hem verwachten mocht.
Behalve de boven besproken stukken werden mij nog enkele ter
aankondiging toegezonden, waarover ik maar weinig in het midden
te brengen heb.
Daar is allereerst een zangspelletje van den heer Mart. Schuil:
Rika's droom. Het genre dezer stukjes brengt mee dat bijna alle
personen, die er in optreden, met een soort van zangwoede behept,
en eene groote mate van talent voor muzikale improvisatie begaafd
zijn. Over de mate van dit talent kan ik niet oordeelen; ik hoop
alleen dat de muziek der zangnummers den tekst daarvan in waarde
zal overtreffen. De handeling zelve is eenvoudig; maar daar er
eenige vroolijke meisjes aan deelnemen en het gesprokene gedeelte
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nogal frisch en natuurlijk klinkt, wil ik gaarne gelooven, dat de
opvoering van dit speIletje , waarin 9 personen, 7 dames, 2 heeren
(rollen die en travesti kunnen gespeeld worden) optreden, in een
familiekring of op een jongemeisjes kostschooleen aangenaam half
uur zal verschaffen.
Dat Labiche ook ten onzent meer bekend en gespeeld wordt, is
een feit, 'twelk ik met genoegen constateer. We1 geeft hij niet
het hoogste blijspel, maar zijn Vivacitfs du Capitaine Tic is een
zeer luchtig en aardig blijspe1 voor een klein tooneel, en in zijn
TaalJouten waardeer ik zeer de juiste waarneming en geestige satire
der werkelijkheid. Die dorpsgrootheid, die zijn redevoeringen en
brieven door zijn dochter laat maken en sehrijven omdat hij ze1f
met de taal niet terecht kan; de manoeuvres voor de verkiezing
van een president der landbouwmaatschappij; de opgravingswoede
van een oudheidkundige, die de door den knecht begraven scherven
van een modern servies voor overblijfselen uit den romeinschen tijd
aanziet, ze bieden te zamen zulk eene vermakelijke satire op de
dwaasheden der menschen, dat ik dit stukje veel ho oger stel dan
het bekende Liejde voor de kunst en ook dan het eerstgenoemde
grootere blijspel. En met hoeveel vernuft hebben de auteurs van
tal van kleinigheden weten partij te trekken om wezenlijk comische
toestanden te doen ontstaan! Van de kleinere blijspe1en van
Labiche is dit zeker een der best geslaagde.
In de Tooneelbibliotheek van den heer Thieme te Zutfen zijn nog
versehenen de twee bekende stukken: Oom Frederik van J. Huf
va n Bur e n en Een Salonheld (der Salontyroler) van Von
Mo s erbewerkt door Antonie. De bewerking bestaat hierin dat
de plaats der hande1ing van Tyrol in Zeeland is veranderd, en
dus de Russische studente Vera uit de rij der personages geschrapt iso
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ÜP BLüT.
(Tooneeloefening voor eene jonge dame.)
NAAR

BERTHOLD AUERBACH door TACO H. DE BEER.

Hel tooneel stelt voor een kleine tuinkamer met een deur i een
raam rechts, neljes maar niet rijk gemcubeld.
ELISE, (komt gejaagd binnen, ziel hijgend rond, haalt diep adem
en roept): Hij volgt me toch niet? Stil! Neen, er komt niemand
naar boven (Zij doet de deur dicht, men hoort duidelijk, dat ze hel
slot omdraait). Zie! de deur is op slot! gelukkig! Nu ben ik vrij,
nu ben ik alleen.... mij zijne hand aanbieden, om mijne hand
vragen, waar mijn vader bij is, on der bescherming van papa, zeker gerecommandeerd, en dan zonder antwoord af te wachten,
mij willen omarmen. ! • .. Maar mijnheer van Meurs is u zoo zeker
van uw zaak? Verwacht u dan alles zoo zeker?.. Heeft u geen
idee, wat een meisjeshart op zulk een oogenblik bestormt en in
beweging brengt?.. U heeft den rechterhandschoen uitgetrokken,
trek U hem nu maar weer aan. Goddank! Ik ben hem nog gelukkig ontloopen. Ik zou nu zijn gezicht wel eens willen zien; hoe
verbluft hij nu staat te kijken - hij weet niet, waar hij heen zal
zien en (zij bootst hem na) mishandelt zijn baard. Ik heb maar
het meest met papa te doen, die weet nu ook niet, waar hij heen
moet kijken. Ja maar lieve papa, is U dan ook niet boos over
dien hoogen toon van mijnheer van Meurs, die zoo vast rekent op
zijn onweerstaanbaarheid? 0, ne em mij niet kwalijk mijnheer ••.•
(ze maakt eene beweging) ik dank U wel zeer voor de eer, maar
mijne vrijheid, mijn toekomst! ... Stil, komt daar niet iemand den
trap op? Neen! Dat durft hij toch niet, de moderne Caesar! Neem
me niet kwalijk, Weledelgestrenge heer van Meurs, doctor in de beide
rechten, vergun me U te doen opmerken, dat de vlucht ook een
wapen is .... Ja, dat is z ij n stap, ik hoor hem duidelijk loopen.
Zou hij en papa wel denken, dat ik het huis uit ben? Wel neen,
ze hebben gehoord, dat ik hier naar toe ben. Ik zal het geheim
mijner ziel aan niemand verklappen; ook niet aan eene vriendin ....
Wees maar gerust, doctor J ulius van Meurs, ik zal er mij tegen
niemand op beroemen.. .. Maar de deur is toch wel goed gesloten ?
Ze moeten hooren, dat ik hier ben. Flink op slot! (ze doet de deur
open, daet haar met de noodige beweging weer toe en draait hoorbaal' het slot om). 0 foei, wat klopt mijn hart, Stil! stil! Daar
ligt een prachtige bundel gedichten, die hij mij voor een philippine gebracht heeft. (zij leest) "Aan Mejuffrouw Elise Veerman met
warme hulde en vereering van den dichter Julius van Meurs."
(Luid.) Ja die dichters moeten van tijd tot tijd zeer fijngevoelig
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zijn, dat zeggen ze ten minste, maar het verhevenste behandelen
ze soms droog, en praten dan als een akte, als een eontraet, als
een huureeel 1 . .• Die zoogenaamde "knappe kerels" sehamen zieh,
te laten merken, dat ze ook gevoel hebben. Dat zou niet mannelijk staan, denken ze. Maar zou hij wezenlijk gevoel heb ben ?
Het zou kuunen zijn. Nu zit papa aan 't venster ••.• wat of hij
tegen hem zegt? (hem nabootsende.) "Wees maar gerust mijn goede
van Meurs, je weet, ik wil je graag tot sehoonzoon hebben; ik
heb niets tegen je. Je moet het haar vergeven. Ze is nog zoo
kinderaehtig" ••.. Neem me niet kwalijk papa, maar kinderaehtig
ben ik niet, ik weet heel goed wat ik wil.... Als men 17 jaar is,
is men geen kind meer. Ik weet ook wel, dat ik niet mooi ben.
(zi} ziel in den spiegel.) Hoe dikwijls heb ik papa al gevraagd om
toeh dien ouderwetschen spiegel weg te doen. Dat ding maakt je
zoo leelijk - zoo bleek.... Maar, ik moest me schamen; ik kijk
toch ook wel eens in een anderen spiegel en die kleur dat ligt niet
aan het glas.... (ze neemt een kaartje van de tafel.) Daar is de
huwelijks-eommunieatie van Clara 1 Het zou toch wel aardig staan :
Elise van Meurs. Maar ik kan het hem nog maar niet vergeven,
zoo plomp als hij dat aaulegt. Hij is.... substituut. De inkt
van zijn aanstelling is pas droog en daar komt hij aan . . •. "Lieve
juffrouw Elise, ik heb nu een mooie betrekking en .... als de koning
iemand eene betrekking geeft, dan geeft onze lieve Heer hem een
vrouw, ik behoef maar aan te kloppen." Wel best 1 klop maar,
we zullen je niet opendoen.
Stil! klopt daar iemand? De deur is toch wel goed op slot? (ze
doe! de deur weer open en toe.) Het is waar, het is een braaf man,
edel, beschaafd, wel een beetje links. Ik geloof, dat hij zoo brutaal
was uit verlegenheid .•..
Me dunkt, ik zie hem nog, van vroeger, van de eerste kennismaking : hij had vreeselijk groote handschoenen aan en toen liet
hij zieh aan mij voorstellen; 't was op 't juristenbal! Ik geefhem
mijn balkaartje, hij laat het vallen, hij raapt het op: "Neem me
niet kwalijk, juffrouw, ik dans nietI" Een jong advoeaat, pas van
de aeademie en die kan niet dansen .. " Het heeft lang geduurd,
eer ik me daarover heen kon zetten.... Maar nu ga ik toeh niet
meer naar een baI _. er komt veel te veel jong goed 1 En dan is 't :
"He danst die ook nog I" Dat kan je hooren al speelt de muziek
nog zoo luid ...• en mijn oude vriendinnen zijn allemaal •.•. Hoe
kon hij ook zoo gemakkelijk gelooven, dat ik voor me plezier de
stad uitging en hier in zoo'n klein stadje ging wonen? Ik heb hem
vaak genoeg gezegd, dat het leven in eene kleine stad mij zoo
goed bevalt, omdat men zieh daar nader tot elkander gevoelt en ..••
ja, het is toch ook wel mooi, wel prettig - iedereen groet: go eden
morgen Mevrouw! - goeden avond Mevrouw! - Ik dank u Ik mocht hem toch zoo graag lijden, zeker, waarom heb ik hem
ook afgewezen?.. Maar heb ik hem wel afgewezen? Zou ik dan
een ander liever hebben dan hem? Neen, maar hij sprak alsof hij
zeggen wilde, ik wil je heb ben , dus kan ik je krijgen - zie je,
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dat is toch heel erg! Stil! Daar gaat een deur open! Hij is in staat om
heen te gaan. Ja, dat is toch wel meer gebeurd dat een afgewezen
vrijer regelrecht naar een huis vol dochters ging en daar goed ontvangen werd. Och, ga je gang maar, als 't u belieft! Loui$e van
hierover zal zeker zeggen(nabootsende.) "Achja! ja!"- Weesmaar
gerust, ik ben niet jaloersch. Maar jammer is het; hij had wel
wat beters verdiend en iemand, die wat jonger is en er wat beter
uitziet ... , Maar, foei ik moest me schamen! Och (zij weent) hij
maakt me nog sIecht; hij maakt me waanzinnig. Wat word ik
koud ! Het is alsof ik de koorts heb en buiten schijnt de zon.
(Zij wikkelt zich in een shawl). Och, Hemel, hij maakt me nog
ziek! En ik wil niet ziek zijn.... Neen, ik wil niet.. •• Stil,
luister! Dat is de stern van papa. Als ik maar hooren kon wat
hij zegt. Nu doet hij de deur dicht. Hij loopt den trap af, hij
is het, hij is alleen j hij houdt op, hij staat voor de deur en klopt.
Ja wel, de deur is op slot!.. .. Zoo, nog eens geklopt! (Zij luistert weer en bootst na:) "Elise." - Als hij voor den derden keer
klopt, dan .... hij gaat. (Zij stampf met den voef). Hij gaat. Nu
ook al goed, goede reis! (Zij doet het raam open). Hij komt nog
maar niet te voorschijn .... waar of hij blijft? Ik hoor zijne stern.
Met wien spreekt hij? Och, met den hond. Dat trouwe dier
loopt hem blaffende achterna , die houdt ook veel van hem. Ook? ..
Och ja. Wacht, daar is hij, hij loopt door den tuin; hoe langzaam j
het is of hij met looden schoenen loopt. Hij heeft toch wel een
flink, mannelijk voorkomen. Nu staat hij stil. 0, hij heeft zeker
veel verdriet j hij is gegriefd, versmaad; hij is zeker wanhopend.
Zou hij niet 4 maal omkijken? Neen, hij loopt voort. (Zij roept
uit het raam:) Mijnheer van Meurs I Hij heeft het gehoord, maar
hij kijkt niet om. (Ze roept weer, nog harder:) Mijnheer van
Meurs. . .. hij schudt het hoofd. (Aog eens roept ze:) Julius! •...
hij kijkt om, hij breidt de armen uit, hij komt. 0 hemel! ....
goede, lieve Julius. (Zij werpt den shawl al, a'oet haastig de deur
open en met de kreet:) Julius! (vliegt zij de deur uit).

Hel scherm vati.

ü]FICIEELE MEDEDEELINGEN.
NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND.
VEHSLAG DER 18e ALGEMEENE VERGADERING
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DORDRECHT,
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(De Punten van Beschrijving zijn in de vorige Aflevering
opgenomen.)
Tegenwoordig de leden van het Hoofdbestuur de HH.: Prof. A.
G. van Hamel, Ondervoorzitter; M. A. Perk, Secretaris; Joseph
Jacobson, Penningmeester; J. H. Krelage, Mr. J. C. Banck Jr. en
D. H. J oosten.
De Afgevaardigden der Afdeelingen:
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de HH. A. Fentener van VIissingen en W.
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Rotterdam,
de HH. M. Horn en J. J. Havelaar Jr.
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Leiden,
de Heer J. Nymann.
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"
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De Afdee1ingen Leeuwarden, Zaandijk, Gouda en Gent waren
niet vertegenwoordigd.
Het eere1id Mr. J. N. van Hall had bericht, dat hij tot zijn leedwezen verhinderd was de vergadering bij te wonen.
Nog waren tegenwoordig de HH. S. J. Bouberg Wilson, direct.
der Tooneelschool; L. Simons Mz., redacteur van 't Tijdschrift;
J oh. Gram, Hijmans van Wadenoyen en Loffelt, leden der Haagsche ;
D. Crena de Jongh, Schuurbecque Boeye en H. Vriesendorp Jr. ,
leden der Dordrechtsche en Jean Browne, lid der Rotterdamsche
afdeeling.
I. Bij ontstentenis van den voorzitter, prof. Stokvis, door ambtsbezigheden verhinderd, be1ast de ondervoorzitter, prof. v. Hamel, zich
met de leiding der vergadering en opent deze met een hartelijken
we1komstgroet, waarna hij een blik werpt op het verleden van het
Verbond , dat zijn achttiende jaar, een jaartal van groote beteekenis
vooral in het leven van de vrouw, volbracht heeft, op de belangrijke gebeurtenissen op tooneelgebied in het afgeloopen jaar wijst, en
zijn blijdschap uitspreekt over den bloei onzer Vereeniging.
Hierna geeft hij het woord aan den secretaris, die het volgende
verslag uitbrengt:

MM RH./

Aan een stille, onder het lommer zachtkens vlietende beek ge1ijk ,
was het leven van ons Verbond in het tijdsbestek waarover het
verslag loopt, dat ik de eer heb U aan te bieden. Belangrijke
feiten kenmerkten zijn geschiedenis niet. Maar evenmin had het
schokken van eenige beteekenis te verduren. Geen enkele onheilspeIlende wolk, die eenige bezorgdheid voor zijn toekomst wekte,
vertoonde zich aan den horizon. De eenige zwar te stip aan den
helderen hemel, die de voorbode had kunnen worden van een dreigenden storm, verdween haast even spoedig als hij verscheen. Ik
bedoel de poging bij de behandeling der begrooting in den Amsterdamschen gemeenteraad gedaan om het subsidie ten behoeve der
Tooneelschool te schrappen. Na een bijzonder korte discussie werd
evenwel met een zeer kleine meerderheid het voorstel verworpen,
dat echter voornamelijk wegens den toestand der stedelijke financien
instemming vond, ook bij verschiIlende leden, die wij gewoon zijn
onder de vrienden van ons Verbond en voorstanders van ons streven
te teIlen.
Rustig zich verder ontwikke1end, schreed dan onze Vereeniging dit
jaar voort op den ingeslagen weg. Met ingenomenheid mogen wij
dan ook een blik achterwaarts slaan en met blijdschap getuigen: "er
is weinig reden tot klagen" En deze zou geheel ontbreken, indien niet
enkele Afdeelingen van een steeds dalend ledental moesten gewagen.
Waar de Amsterdamsche met rechtmatige zelfvoldoening mag
wijzen op een vooruitgang van 110 leden in anderhalf jaar tijds,

I71de Haagsche op een van 50, de Groningsche op een van zeven,
Delft van acht, moest Rotterdam in datzelfde tijdsverloop van 475
op 445 dalen, Leiden van 325 op 316, Dordrecht van 65 op 50,
Middelburg van 29 op 24. De andere afdeelingen bleven stationnair
of ondergingen kleinere verliezen. Het geheele aantal leden, zoo
gewone als algemeene, bedraagt thans 1950, tegen 1860 ten vorigen
jare en 1800 twee jaar geleden. Ik herhaal evenwel, wat ik in
mijn vorig verslag in het midden meende te moeten brengen: het
cijfer kan niet op onbetwistb:lfC juistheid aanspraak maken. Had
onze penningmeester de volledige afrekening van alle afdeelingen
ontvangen, zooals de statuten het voorsehrijven, dan zou het getal met volkomen zekerheid zijn op te geven. Toch zullen we
niet zoo heel ver van de werkelijkheid af zijn.
De financieele toestand geeft insgelijks reden tot blijdschap. De
rekening en verantwoording, door de Amsterdamsche afdeeling,
hiertoe ten vorige jare aangewezen, onderzocht en goedgekeurd,
werd in het Tijdschrift te Uwer kennis gebracht. Met ingenomenheid zult gij heb ben opgemerkt, dat zij een niet onbelangrijk batig
slot aanwees. Ook de begrooting voor het volgend Genootsehapsjaar,
tot wier behandeling gij straks zult overgaan, getuigt van financieelen vooruitgang. Met opgewektheid kunnen wij dus samen zijn
en met blijmoedig vertrouwen de toekomst verbeiden.
Gelijk ik reeds opmerkte heeft het afgeloopen jaar zieh niet gekenmerkt door belangrijke gebeurtenissen en zette onze Vereeniging
rustig haren arbeid voort.
Wat de werkzaamheden betreft, zoowel in haar afdeelingen als in
het Centmm, indien ik het Hoofdbestuur zoo eens mag noemen,
zij het mij vergund U de volgende mededeelingen te verstrekken.
"A loul seigneur loul h()nneur." Wij beginnen met haar, die thans
aan de spits staat: Amslerdam.
Haar ledenlijst, die volgens het vorige jaarverslag mim 400
namen telde, is nu meer dan 500 leden rijk, terwijl thans reeds
met zekerheid kan worden medegedeeld, dat verschilIende personen
bereid zijn bij den aanvang van het nieuwe Vereenigingsjaar tot
haar toe te treden. Voor geen gering gedeelte zeker is deze vermeerdering van het ledental te danken aan een besluit der afdeelingsvergadering van 24 October j.I. Daar toch werd op voorstel
van het Bestuur vastgesteld "dat aan ieder lid een circulaire zou
"worden verzonden, waarin gewezen werd op de groote voordeelen
"aan het lidmaatschap onzer Afdeeling verbonden , met een opwek"king daarbij om, ieder in eigen kring, te trachten leden te werven." Het resultaat was schitterend. Drie weken na de verzending
der circulaire, waren bij den secretaris reeds 60 nieuwe leden opgegeven. Intussehen, weinig zou deze maatregel hebben uitgewerkt
indien men niet vast had mogen rekenen op den steun der tooneeldirectien daar ter stede. Achtereenvolgens werden de leden der
Afdeeling uitgenoodigd tot het bijwonen van voorstellingen, gegeven
doot den Heer de Groot, de koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" en de Heeren Gebr. A. van Lier I terwijl deze
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laatsten bij alle Hollandsehe voorstellingen aan de leden een prijsreductie toestonden.
"Ons past hier", aldus schrijft de Secretaris "een woord van dank
aan hen, die op zoo krachtdadige wijze onze Afdeeling ter zijde
staan en indirect daardoor de zaak van het Tooneelverbond steunen
en bevorderen. Niet minder dank zijn wij verschuldigd aan den
ijver en de toewijding van sommige leden zoo in als buiten het
Bestuur, aan wier krachtig streven voor een groot deel de toeneming
van het ledental te danken is."
Het Bestuur vertegenwoordigde verder de Afdeeling bij iedere
gewichtige gebeurtenis op tooneelgebied; de belangrijkste uiting
echter van het vereenigingsleven was de voorstelling gegeven op
Vrijdag 13 April door de leerlingen der Tooneelschool en aangeboden aan de leden der Afdeeling. Opnieuw werden de daar
aanwezigen versterkt in hun overt1liging dat de Tooneelschool, al
moge hare inrichting nog niet volmaakt zijn, aan haar doel beantwoordt. Het zuivere, welluidende hollandseh, dat van het
tooneel tegenklonk, de vaardigheid, waarmede ook vreemde talen
werden gehanteerd, de beschaafde toon, die alle voordrachten
kenmerkte, dit alles bewees op nieuw, dat de arbeid van het
Tooneelverbond niet vruchteloos iso
Steunend op die overtuiging en gelukkig in het bewustzijn, dat
haar bloei het gansehe Verbond ten goede komt, gaat de Afdeeling Amsterdam onbevreesd de toekomst tegen!"
Moge die toekomst aan de verwachting beantwoorden!
Nu volgt Rotterdam. "Evenmin als zijn voorganger, is het thans
afloopende genootschappelijke jaar" dus vangt de secretaris zijn verhaal aan" "rijk geweest aan belangrijke verschijnselen, die den
steIler van dit verslag tot uitvoerige mededeelingen aanleiding zouden kunnen geven. Gelijk in het vorige verslag reeds is gemeld,
heeft het Bestuur der Afdeeling in het begin van 1887 zieh per
circulaire tot de leden gericht om dezen aan te sporen tot getrouwer bezoek der voorstellingen in den Grooten Schouwburg. Niet
zonder voldoening mag het op de uitwerking van dien maatregel
terugzien. Zoo niet een rechtstreeksch uitvloeisel daarvan, toch in
elk geval daarmede nauw verband houdend, heeft zich hier tel' stede
eene commissie uit de vereerders van het Nederlandsch Tooneel
gevormd, met het doel op groote schaal de ingezetenen uit te
noodigen, door het inschrijven voor zoogen. couponbewijzen aan
de voorstellingen door het gezelschap der "Vereenigde Tooneelisten", een ruimer bezoek, en daardoor ook ruimere ontvangsten,
te verzekeren. Aan deze uitnoodiging is in zeer bevredigende mate
gehoor gegeven met dat gevolg, dat eene herhaling in het loopende
jaar zekerlijk mag worden gezegd aanbeveling te verdienen, en,
naar wij ons vleien, ook wel niet zal uitblijven.
Dat het bestuur der Afdeeling, ofschoon overtuigd dat het ook
nu weder het rechtstreeksch optreden in deze aan anderen behoort
over te laten, zijdelings alles wil aanwenden wat in zijn vermogen
ligt om zulk eene herhaling te doen slagen, ligt voor de hand.
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En te eerder is het daartoe bereid, omdat, moge eenerzijds de
terecht als voortreffelijk geprezen eigenschappen van het bovengenoemde gezelschap voor een groot gedeelte van het publiek voldoende prikkels zijn om het tot blijvend getrouwe bezoekers der
voorstellingen te maken, - van den anderen kant niet over het
hoofd moet worden gezien dat door verschillende omstandigheden
de eischen, aan eene goede opvoering van goede stukken gesteid ,
ook uit een materieeel oogpunt voor de tooneelspelers niet verminderd zijn, integendeel zelfs in sterkere mate zijn geklommen dan
door de tot dusverre verkregen ruimere ontvangsten wordt goedgemaakt. Een bezoek aan het grootsche gebouw, in hetwelk sedert
den Isen September 1887 het beste deel der Rotterdamsche tooneelspeIers optreedt, en een enkele blik op de waarlijk voortreffelijke,
in sommige opzichten zelfs schitterende wijze, waarop door hen
voor de mise en scene wordt gezorgd, zijn genoeg om te doen beseffen, hoe hooge eischen men tracht te bevredigen, maar tevens
ook hoe noodig een talrijk publiek is, dat dit streven weet te waardeeren en te steunen.
"De pas genoemde datum van den Isen September," - dus gaat de
verslaggever voort, - "brengt een avond in herinnering, die om vele
redenen in de geschiedenis der tooneelwereld hier ter stede onvergetelijk zal zijn. Dat ook het bestuur der Afdeeling, al heeft het
rechtstreeks geen aandeel gehad in het tot stand komen van den,
zoo lang begeerden , nieuwen kunsttempel , de beteekenis van dat
tot stand komen hoog aanslaat, behoeft wel geen nader betoog.
Het was dan ook het bestuur der Afdeeling een waar genoegen,
aan de uitnoodiging tot het bijwonen der openingsfeestelijkheid gevolg te geven en, uit naam der Afdeeling, het zijne bij te dragen
tot de bloemen en kran sen , als uiting der erkentelijkheid van het
gansche publiek , den scheppers van het gebouw zoowel als den
acteurs en actrices vereerd."
Moge, uit hetgeen wij hier aanstipten, blijken dat er te Rotterdam over gebrek aan belangstelling in het Nederlandsche Tooneel
over het algemeen niet te klagen valt, met leedwezen moet het
bestuur vermelden dat het ledental der Afdeeling eenigermate verminderd iso Eene poging om deze achterwaartsche beweging te
keeren door van no. 4 van den I6en jaargang van het Tijdschrzj!
een 50-tal exemplaren te zenden aan stadgenooten, met de uitnoodiging van den inhoud kennis te nemen en zich bij de Afdeeling aan te sluiten, heeft helaas ! niet veel succes gehad. WH
zijn er in den loop des jaars eenige nieuwe leden toegetreden,
doch hun getal werd door dat van hen, die bedankten of om andere
redenen ophielden lid te zijn, overtroffen. Het cijfer der leden is
thans 448, dus I I minder dan bij den aanvang van het genootschappelijke jaar. De toestand der kas liet intusschen, -- ook door
het ophouden der bijdragen ten behoeve van een leer linge der
Tooneelschool - op nieuw toe, den leden der Afdeeling den 2Ien
December j.l. eene voorstelling aan te bieden, voor welke, in over·
leg met het gezelschap der Vereenigde Tooneellisten, gekozen wer-
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den: Een kattenbellet/e, en Mama's oogm. Op welke wijze genoemd geze1sehap zieh dien avond van zijne taak kweet, blijkt uit
de allergunstigste beoordeeling in een der grootste Nederlandsehe
dagbladen (Nieuwe Rotterdammer Cour. van 22 Dee. 1887).
Door dit oordeel, hetwelk het bestuur der Afdeeling ten volle
ondersehrijft, wordt z. i. de meening gewettigd, dat de taak der
Afdeeling Rotterdam hoofdzakelijk gelegen is in het blijvend verleenen van dien steun aan meergenoemd gezelsehap, welken te
geven binnen haar vermogen ligt. -- Van de voorvallen op het gebied
der tooneelwereld dient hier nog vermeid te worden de herdenking
van haar 2s-jarige loopbaan als aetrice door Mevrouw BurlageVerwoert op den 3Isten Januari j.1. en het wederoptreden van
den heer W. van Zuijlen, na eene langdurige ongesteldheid."
Nu zou de Leidsehe Sludentenafdeeling aan het woord moeten
komen, maar tot mijn spijt ontbreken de bouwstoffen. Zij liet
niets van zieh hooren, evenmin als Leeuwarden, den Boseh, Zaandijk, Goes en Gent I). Daarom gaan wij over tot de Haagsehe
Afdeelin,!{, die kan terugzien op een niet onbelangrijk genootsehappe1ijk jaar.
,) Na de samenstelling van hel. jaal'verslag, doch te laat om nog opgenornen te worden, kwam er bericht van Leiden, Leeuwarden en Goes.
De secretaris van eerstgenoemde gewaagt van den grooten bloei der Afdeeling,
die zieh bliift verheugen in de sympathie zoowel van de leden van het
corps als van de Leidsehe burgerii en vol verlrouwen de toekornst te gernoel gaat. Hare werkzaamheden bepaalden zieh tot het aanbieden van
lwee voorstellingen. 1 Dec. 1887 en 24 Maart 1888, die beiden uitnemend
slaagden en dl'uk bezocht werden.
Vit Leeuwarden werd bericht, dat er alle reden bestond om te vertrouwen dat de lang toegezegde reconstructie eerlang een feit zal ziin.
Vit Goes ontving de secretal'is de volgende treurige mededeeling:
"lk heb de eer u mE'de te deelen, dat de hier gevestigde afdeeling van
hel Nederlandsch Tooneelverbond in hare vergadering van heden ontbonden iso Het steeds afnemend aantal leden en de weinige belangstelling,
die het publiek toonde voor de tooneelvoorstellingen, dool' de afdeeling
georganiseerd, deden ook bi.j sommige leden den lust vel'flauwen, zoodat
ten sloUe nog slechts een zestal getl'ouwen overbleven. Ook dezen hebben
thans besloten de biil er bii neder te leggen • aan den gewezen penningmeester opdragende de laatste verrekeningen met den penningmeester van
het Hoofdbestuur te houden.
Hoogachtend,
Uw Dw. Dnr.,
PH. M. V. D. MANDERE,
ex-secretaris van de opgeheven Afdeeling Goes van de Vereeniging
het Nederl. Tooneelverbond.
De secretaris heeft onmiddellijk dit schriiven beantwoord met een betuiging van leedwezen en daarbii tevens hulde gebracht aan de getreuwen,
die tot het einde op hun post bleven, en de hoop uitgedrukt, dat zii als
algemeene leden om het vaandel zieh zollden bliiven scharen. H\j verzocht tevens gemachtigd te worden dit mede le deelen aan de Alg. Vergadering. opdat de smart over het afslerven van een der jongste spruiten
van het Verbond dool' die mededeeling verzacht zou worden. In geliiken
geest had de penning!TIeestel' geschl'even bij het ontvangen der afrekening.
Het antwoord heeft zlch echter laten wachten.
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Nadat zij zieh van hare huishoudelijke plichten had gekweten
door de samenstelling van een nieuw reglement in overeenstemming
met de eisehen des tijds en des Verbonds , ontbrak het haar weldra
niet aan belangrijke, op het Vaderlandsch tooneel betrekking hebbende onderwerpen, die de aandacht in hooge mate inriepen van
het bestuur en van de leden, in zooverre dezen steeds in bescheiden
aantal op de vergaderingen tegenwoordig waren. Zeer levendig
was intussehen de belangstelling voor de beide voorstellingen, die
het Bestuur aan de leden met hunne dames in den loop van het
seizoen mocht aanbieden. Aan de bekende hartelijkheid van de
Koninkl. Vereeniging Het Nederhndsch Tooneel, had de Haagsehe
Afdeeling wederom eene feestvoorstelling te danken en aan de welwill ende tusschenkomst van de Commissie van Toezicht en Beheer
over de Tooneelschool eene uitvoering van de leerlingen ,onder
1eiding van hunnen directeur, den heer Bouberg Wilson. De aangename indruk van het optreden der leerlingen in de residentie
was zelfs van dien aard, dat de uitvoering tot een onderwerp van
beraadslaging werd gemaakt op de eerstvolgende leden-vergadering.
Aigemeen deelde men den wensch van den heer Van Heyst, dat
aan deze, voor den aanstaanden tooneelspeler nuttige, oefeningen op
de planken meer uitbreiding mocht gegeven worden. Op een
schrijven, in dien geest tot de Commissie voornoemd gericht, volgde
spoedig het antwoord, dat dit College het medegedeeld gevoelen
volkomen beaamde en, daartoe uitgenoodigd, gaarne hare medewerking zou verleenen om de leerlingen in de afdeelingen, meermalen
dan tot dusverre het geval was, te laten optreden. Tot die voor·
stellingen , mits onder het patronaat der Afdeeling, zou dan ook
betalend pub liek kunnen worden toegelaten, waarin de Haagsehe
Afdeeling eene aanmoediging meende te zien voor de Afdeelingen
met een klein aantal leden, om de Tooneelschool ook in haar
midden te noodigen.
"Het Nederlandsch muziekdrama, een zwak van de Haagsehe
Afdeeling" zoo gaat de Verslaggever met zijn verhaal voort, "mocht
ook dezen winter bij haar niet onopgemerkt voorbijgaan. Als
protest tegen de gebrekkige Nederlandsche teksten van de opgevoerd
wordende zangspelen een enkele gunstige uitzondering niet te
na gesproken - en mocht het zijn, als middel om onze schrijvers
en toonkunstenaars op te wekken den levensduur der Nederlandsche
Opera te verzekeren door het bezorgen van zuivere Nederlandsche
teksten bij oorspronkelijke toonzettingen, ontwierpen wij het voorstel,
dat aan het oordeel van de Alg. Vergadering onderworpen zal worden.
Veelvuldig en niet onbelangrijk waren onze bemoeiingen in het
belang van het vaderlandsch tooneel ter gelegenheid dat hier ter
stede de concessie zou verstrijken voor het bespeIen van den Haagsehen schouwburg.
Wij achtten het een geschikt oogenblik om aan de Koninkl. Vere~niging Het Nederl. Tooneel, behalve de betuigingen onzer sympathie, eenige wensehen mede te deelen met het oog op haar ft!pertoire en de wijze van voorbereiden harer voorstellingen, terwijl
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wij de vervulling van die wensehen als voorwaarde stelden van
onze ondersteuning van hare vernieuwde aanvrage bij het Gemeentebestuur. Met warm te heeft daarop de Haagsehe Afdeeling het
opnieuw verleenen van de concessie voor het bespeIen van den
Hollandsehen Schouwburg aan de Koninkl. Vereeniging voornoemd
bij het Dagelijksche bestuur van 's Gravenhage bepleit, en met
genoegen mocht zij vernemen de afwending van het gevaar, dat
aan de Vereeniging de concessie slechts op - voor het nation aal Tooneel zeer bezwarende, zelfs grievende voorwaarden - zou worden verleend. Bestond toch aanvankelijk het plan om voorwaarden te bedingen, die den bloei van het Vaderl. Tooneel in onze stad ernstig zouden
hebben bedreigd, van dat plan is geheel afgezien, en de Haagsehe
Afdeeling mag er zieh mede vleien tot die uitkomst indirect het
hare te hebben bijgedragen.
Ten slotte valt nog te vermelden, dat het bestuur zieh niet onbetuigd heeft gelaten bij de jubile's van den gevierden fooneelspeler ,Louis Bouwmeester en van onze groote actrice mevrouw
Albregt-Engelman, en dat het met de Leden een warm aandeel
nam aan de ovatien, die aan beide sieraden van het nationaal
tooneel in de residentie werden gebracht."
Omtrent de Vtrech/sehe Afdeeling valt weinig te vermelden. De
Afdeeling was, naar getuigenis van haar verslaggever althans, lijdende
aan achteruitgang der financien, veroorzaakt door het feit dat bij
de laatste Aig. vergaderihg aldaar gehouden, geen Tooneelgezelschap kan aptreden, zoodat ook geen recetten konden gemaakt worden, en al de kosten dier vergadering op de afdeeling
drukten.
Door een zuinig behe€r heeft men ge tracht het deficit te boven
te komen, en dat is dan ook eindelijk gelukt.
Toch heeft de Afdeeling in dit jaar, door de welwillendheid van
de Koninkl. Vereeniging het Nederl. Tooneel en de Schouwburgcommis sie , haar leden eene voorstelling kunnen aanbieden van Abt
Constanli:in, en nam de extra-kosten der monteering voor haar
rekening, om aan haar leden het beste te kunnen voorzetten, wat
zij verkrijgen kon."
Uit Groningen wordt het volgende bericht: "Naast veel goeds
heeft de secretaris dezer afdeeling gelukkig weinig slechts te vermelden.
Het ledental steeg in niet onaanzienlijke mate, tot een cijfer van
47, dat, alhoewel nog niet in gewenschte verhouding staande tot
het aantal dergenen , die in eene stad als Groningen in den hoogeren
bloei van het nation aal Tooneel gerekend mogen worden belang te
stellen, - toch aan de Afdeeling aldaar eene waardige plaats in de
rij harer zusteren verschaft.
Dit cijfer mag zelfs betreklijk hoog worden genoemd, wanneer
men niet vergeet, dat de leden - door den afstand die hen scheidt
van het terrein, waarop dat tooneel optreedt, en tengevolge waarvan zij dan ook in de stad hunner inwoning slechts schaarsch de
vruchten van dat optreden kunnen genieten, - schier enkel en alleen
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door be1angste1ling in de goede zaak worden geleid tot het toetreden
bij deze Afdeeling.
Die vermeerdering dankt het bestuur in de eerste plaats aan de
proeven in voordracht en speI, afgelegd door de Ieerlingen der
Toonee1school in den schouwburg op Zaterdag 23 April j.l. Die
avond was voor de Afdeeling zeer feestelijk.
Doordrongen van de overtuiging, dat ook bij jong Nederland
liefde voor, en belangstelling in het Nederl. Tooneel moet worden
aangewakkerd, had het bestuur een driehonderdtal plaatsen ter
beschikking geste1d voor de Societeit van Handwerkslieden en voor
de leerlingenvan verschillende scholen, niet het minst juist voor
hen, die door hunne maatschappelijke positie gerekend mochten
worden te vallen in het kader dergenen , voor wie de tooneelloopbaan eene passende carriere zoude zijn. Dankbetuigingen, het
sC!lriftelijk geworden, gaven het bestuur de aangename voldoening,
dat de gastvrijheid zeer was gewaardecrd en dat er volop was genoten. Daartoe bestond trouwens alle gelegenheid. Want niet alleen
voldeden de afgelegde proeven aan de gekoesterde verwachtingen
en gaven ze een bewijs van de goede methode, door het onderwijzend personeei, aan welks spits een wakkere directeur bleek te
staan, bij het ontwikke1en der talenten hunner leerlingen gevolgd,
maar bovendien werden in de toespraak, waarin Prof. Dr. A. G.
van Hamel de inrichting der Tooneelschool uiteenzette, een duidelijk en in alle deelenfijn geteekend beeld gegeven van den aard
der vormschool onzer toekomstige tooneelspelers en tooneelspeelsters.
De onverdeelde bijval, waarmede zijne toespraak werd begroet,
bewees den geachten spreker, die het Tooneelverbond zulk een
warm hart toedraagt, dat zijn auditorium met des te grooter ongeduld
in zich zelf riep "la piece," .(zooals de spreker zeide te vermoeden),
omdat zijne belangstelling in hetgeen volgen zoude door dezen geestigen en interessanten proloog in zoo hooge mate was gaande gemaakt.
De geldmiddelen waren echter door de kosten, aan deze voorstellingen verbonden , meer dan uitgeput; een klein tekort was in de
kas ontstaan, dat echter ruimschoots werd vergoed door de uitbreiding van het ledental.
Zuinigheid was echter voor dit jaar gebiedend noodzakelijk, en
te aangenamer was het daarom voor 't bestuur, dat het den !eden
toch nog het vooruitzicht op twee soirees in den winter konde openen.
De eerste Züude mogelijk worden door de welwillendheid van
Prof. Dr. A. G. van Hamel , die eene causerie over den dramatischen monoloog zoude houden , terwijl op de tweede de heer
Emile Marck, Directeur de la scene aan het The<itre de l'Odeon
te Parijs Züude optreden. Geen der beide' plannen werd echter
venvezenlijkt. Redenen van zeer droevigen aard verhinderden Prof.
van Hamel aan zijn plan uitvoering te geven, terwijl de heer
Marck, die ook in andere afdeelingen zoude optreden, kort
voor zijne komst berichtte, dat ambtsbezigheden zijne "tournee"
herwaarts onmogelijk maakten. Zoo verliep voor onze Afdeeling
de winter in alle stilte. In de vergaderingen, zoowel der leden
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als in die van het Bestuur, ontbrak het echter niet aan discussie.
Alles samen genomen, mag de Afdeeling over 't afgeloopen jaar
tevreden zijn. In ledental nam ze toe, hare financien werden in
goede orde hersteld, en verijdelden ook de omstandigheden dat zij
haren leden feestelijkheden aanbood, de gegevens zijn er, dat het
nieuwe jaar ook in dit opzicht zijnen voorganger de loef zal afsteken."
Omtrent de afdeelingen Deljt, Haar/em, Middelburg, Dordrecht, Gouda en Tiel, heb ik weinig belangrijks te verhaIen. Wat
daarin der vermelding waardig voorviel, zooals het optreden der
leerlingen van de Tooneelschool te Tiel, is reeds in het tijdschrift
den volke verkondigd. De afdeeling aldaar gevestigd heeft ook
hulde gebracht aan Mevr. Albregt , toen zij op hare kunstreis die
gemeente bezocht. Van de Goudsche kan hetzelfde gemeld worden.
Daarenboven heeft deze op 3 Nov. den Heer Tourniaire, bij diens
eerste optreden na zijn herstel , in vereeniging met eenige kunstvrienden, een stoffelijk blijk van waardeering gegeven. Haar/em
vereerde den Heer Louis Eouwmeester kran sen op diens jubileumvoorstelling; Deljt complimenteerde Mevr. Eurlage-Verwoert op
haar feest en bood haar een bouquet aan.
Gaan wij thans over tot de handelingen van het Hoofdbestuur,
dan breng ik allereerst in herinnering dat dit voltallig is geworden
door de benoeming van den Heer J oosten, die de ten vorige jare
op hem uitgebrachte keuze tot onze groote blijdschap zieh liet welgevallen. Straks zult ge geroepen worden om te voorzien in de
vacaturen, die op I Oe tob er ontstaan zullen door de periodieke
aftreding van de H.H. Stokvis en Perk. Het Hoofdbestuur heeft
in de eerste plaats, met de aanbieding van een exemplaar van het
Jaarverslag, Z. M. den Koning mededeeling gedaan van de wijze,
waarop zijn College en de Commissie van Toezicht en Eeheer over
de School waren samengesteid. Het mocht de aangename verzekering ontvangen dat Z. M. van beiden , verslag en mededeeling,
met groote belangstelling had kennis genomen. Hierna hield het
zieh onledig met de uitvoering van een besluit der Alg. Verg. te
Amsterd. ten vorige jare, om ter opleiding van Nederl. operazangers en zangeressen samenwerking te verkrijgen met de besturen
der voornaamste instellingen voor muzikaal onderwijs in Nederland, en besloot zieh te wenden tot het bestuur der Amsterd.
afdeeling van de Maatseh. tot bevordering der Toonkunst, onder
welke het Conservatorium ressorteert, met het voorstel: Ie. gemeenschappelijk met het Tooneelverbond een tooneelklasse tot
opleiding van Holl. operazangers op te richten; ze. mocht dit
voorstel in beginsel instemming vinden; aan den Directeur van het
Conservatorium op te dragen gemeenschappelijk met den Directeur
van de Tooneelschool een plan te ontwerpen ter verwezenlijking
van het denkbeeld; 3e. tevens, evenals het Tooneelverbond, bij
de oproeping van leerlingen, die den nieuwen cursus zullen bijwonen, op deze zaak de aandacht te vestigen. - Dit drieledig
voorstel werd aangenomen en den beiden directeuren later opge-
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gedragen deze zaak volledig te regelen. Met verlangen zien wij
den uitslag van hun overleg tegemoet.
Nog werden dOOf het Hoofdbestuur ernstige samensprekingen gehouden over een aangelegenheid, die op het jongste Taal- en Letterkundig Congres in de afdeeling Tooneel enz. ter sprake was gebracht.
De wensch was geuit, en dOOf niemand minder dan door den
Secretaris van den Raad van Beheer der Vereeniging het Nederl.
Tooneel, dat het Tooneelverbond zich ook aan de samenstelling
van het repertoire zou laten gelegen liggen en te dien einde de
afdeelingen doOf het Hoofdbestuur Züuden worden uitgenoodigd
om de stukken, welke zij in studie wenschten genomen te zien,
op te geven aan dit college, hetwelk dan de lijst zou opmaken
en inzenden bij den Raad van Beheer. Deze wensch was door het
bureel der Congresafdeeling bij het Hoofdbestuur overgebracht.
V oor alle dingen begreep dit zich te moeten vergewissen van de
wijze, waarop zijn wenken zouden worden ontvangen, daar het
de vraagwas of dergelijke inmengingen niet aan bemoeizucht
Züuden kunnen worden toegeschreven en onvriendelijk opgenomen.
Wij mochten echter langs officieusen weg vernemen, dat de Raad van
Beheer dankbaar de aanwijzing van voortreffelijke stukken zou aanvaarden, welke hij steeds Zücht en die niet alleen waarde bezaten
als letterkundige kunstwerken, maar ook het schouwburgpubliek
beloofden te "pakken". Wie uwer dus met een dramatisch stuk,
dat aan dien dubbelen eisch beantwoordt, kennis maakt, gelieve
het op te geven aan den Aig. Secretaris. Het Hoofdbestuur heeft zich nog mogen kwijten van een aangenamen plicht, dien der dankbaarheid. Naar aanleiding van een
voorstel der commis sie voor de Tooneelschool, besloot het den Hr.
Taco H. de Beer, bij zijn afscheid als leeraar aan die Inrichting,
een stoffelijk blijk van erkentelijkheid voor zijn langdurige, geheel
belangloos bewezen diensten aan te bieden. Dit is geschied in
eene vergadering der commissie bij monde van den voorzitter,
wiens hartelijke toespraak op llitnemende wijze door den Hr. de
Beer werd beantwoord. De bemoeiingen van het Hoofdbestuur in zake de ontworpen
"Tournee litteraire" van den Hr. E. Marck, zijn U bekend uit een
aan de afdeelingen gerichten rondzendbrief, ook opgenomen in het
officieel gedeelte der 2e aß. van den loopenden jaargang van ons
Tijdschrift. Uit het verslag der afdeeling Groningen, welke de
zaak op tOllW zette, is U gebleken dat tot veler teleurstelling van
het plan niets is gekomen. Nog een ander voorstel van groot belang had het Hoofdbestuur
te behandelen. Het betrof de wijziging van de bepalingen rakende
het eind-examen der leerlingen van de Tooneelschool. De zaak
was reeds ten vorigen jare door den Heer van Hamel ter sprake
gebracht. Hij kleedde zijn denkbeelden in den vorm van een
concreet voorstel, dat in beginsel onze instemming verwierf. Eer
het evenwel deswege een beslissing nam, verlangde het Hoofdbestuur de zienswijze te kennen van de Commissie voor de school en
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verzond dus aan deze het voorstel. De overwegingen der Commissie
hebben langen tijd geduurd. Een paar weken geleden slechts ontvingen
wij het rapport, te laat echter om een bepaald voorstel in den beschrijvingsbrief op te nemen en heden aan Uw oordeel te onderwerpen.
Straks zullen omtrent deze materie U uitvoeriger mededee1ingen
gedaan worden, die wellich t aanleiding zullen geven tot een of ander besluit. Een schrijven van het bestuur der Afdeeling Dordrecht, mededeelcnde den uitslag van het door haar gehouden overleg met de
andere Afdeelingen over het bijeenkomen der Alg. Vergadering te
Amsterdam, of bij afwisseling in de plaatsen waar Afdeelingen zijn
gevestigd, en met of zonder feestelijke ontvangst, noopte het Hoofdbestuur ook deze kwestie tot een punt van beraadslaging te maken.
Twee der grootste Afdeelingen wenschten de afwisseling te behouden
met de min of meer feestelijke ontvangst. Al de kleinere daarentegen verlangden Amsterdam aangewezen te zien als de plaats bij
uitnemendheid der Alg Vergadering. Dordrecht zelve was het
eerste gevoelen toegedaan, met dien verstande evenwel, dat de
ontvangst niet ontaardde in een wedstrijd van gastvrijheid, hoe
loffelijk op zich zelf dit streven ook mocht wezen. Haar meening
was dat het Hoofdbestuur in dezen geest een aanschrijving moest
richten tot de Afdeelingen. Intusschen verklaarde het zich bereid
de Alg. Vergadcring dit jaar te ontvangen. Na rijp beraad meende
evenwe1 het Hoofdbestuur geen gevolg te moeten geven aan Dordrecht's wenk. Een schitterende of eenigszins feestelijke ontvangst was
immers volstrekt niet verplichtend ; iedere Afdeeling bezat volkomen
vrijheid in dit opzicht naar gelang der omstandigheden te handelen.
De behandeling eener uitvoerige missi ve der Afdeeling den
Haag was, behalve de administratieve werkzaamheden, de laatste
taak waartoc het Hoofdbestuur geroepen werd in het jaar, waarover mijn verslag zich uitstrekt. Die missive betrof het optreden der leerlingen van de Tooneelschool voor de leden eener
Afdeeling met introductie van betalende belangstellenden , eene zaak
welke men door wetsverandering wenschte mogelijk te maken.
En voorts het uitschrijven van een prijsvraag tot onderwerp hebbende
het dichten van een oorspronkelijken Nederl. tekst bij oorspronkelijke Nederl. operamuziek en dat we1 in vereeniging met de Maatschappij tot bey. der Toonkunst of met de Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging. - Wat het optreden der leerlingen van de Tooneelscho01 aangaat, op de wijze als de Haagsche Afdeeling bedoelde,
werd besloten deze mede te deelen , dat dit geenszins verb oden was
maar dikwijls geschiedde, en de wet niet behoefde veranderd te
worden om dit mogelijk te maken. Ten aanzien van het andere
punt achtte het Hoofdbestuur het beter, na vel110men te hebben dat
ook de Maatschappij tot bey. der Toonkunst zwanger ging van een
dergelijk plan, om de beslissing over bet beginsel aan de Alg.
Vergadering over te laten; met deze zienswijze heeft den Haag
zich vereenigd. Straks zult gij dan geroepen worden om dit punt
te bebandelen.
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Omtrent de geschiedenis van ans Tijdschritt Hel Tooneel, sinds de
vorige Alg. Vergadering, bericht de geachte red ac te ur , die zijn niet
gemaklijke taak met ijver en talent blijft vervullen, mij de volgende
bijzonderheden, die gij zeker met groote belangstelling zult vernemen.
"Alhoewel de eerste aflevering gewoonlijk eerst einde October verschijnt, maakte de herdenking van Vondels geboortedag bij gelegenheid van het jongste Letterkundig Congres het wenschelijk,
dat ook het Tijdschrift van ons Verbond de herinnering aan onzen
grooten treurspeldichter levendig hield.
Daarmee was het plan tot de uitga ve van een Vondelnummer
vastgesteld, en dank zij de welwillende medewerking der heeren
Prof. J. A. Alberdingk Thijm, Dr. Jan te Winkel en Augs. Reyding kon eene belangrijke aflevering den leden van het Congres
worden aangeboden Ter meerdere bekendmaking van deze uitgave
van ons Verbond werden bovendien een aantal exemplaren gedrukt, en
- ter gratis verspreiding onder niet-Ieden -- ter beschikking van onze
Afdeelingsbesturen gesteId. Even als ten vorigen jaren bij de laatste
aflevering maakten ook nu we~r verschillende besturen van dit
propagandamiddel gebruik, vroegen althans exemplaren aan. Aangenaam zou het mij wezen te mogen vernemen, of men van dit
middel eenig gevolg heeft kunnen bemerken, daar dit eene vingerwijzing is voor de meerdere of mindere gewenschtheid, om van de
beperkte uitgaafsom van het Tijdschrift een gedeelte aan deze extraexemplaren te besteden.
Was het met de eerste aflevering goed gegaan, met de tweede
vlotte het minder. Opnieuw deed het bezwaar zich duidelijk gevoelen van het gemis aan de noodige goede medewerking, waardoor het vullen van de pagina's in hoofdzaak aan den redacteur
bleef overgelaten. Afgescheiden er van, dat eene dergelijke alleenschrijverij juist niet strekken zou om den inhoud "an het Tijdschrift
te verrijken, laten mijn vele bezigheden me ook niet toe, zooveel
tijd aan het tijdschrift te besteden , als - indien men er mij alleen
voor laat staan - noodig ware om voor eene regelmatige verschijning zorg te dragen. Doch nu kwam er allereerst hulp opdagen
uit Rotterdam, waar een ijverig tooneelvriend, die zich bescheiden
onder het pseudoniem J ean Valjean verbergt, zich belastte met het
kosteloos leveren van het Tooneeloverzicht voor Rotterdam , terwijl
eindelijk de afwerking van 'sheeren Loffelt's belangwekkende studie
over de Bruiloft van Kloris en Roosje in verschilIende nummers
van Hel Vaderland mij op het denkbeeld bracht, dat onze leden
deze studie zeker gaarne zouden lezen en bewaren. Gelukkig maakte
de heer Loffelt geen enkel bezwaar om ze af te staan, en zoo
kon afl. 2 met de bijgevoegde Tooneeloverzichten eindelijk het
licht zien. Dat dit nog niet vroeger geschiedde, was te wijten aan
omstandigheden, die noch door mij noch door on zen ijverigen uitgever konden worden veranderd, hoezeer wij ze ook betreurden, maar
die we zullen trachten te voorkomen voor het geval, dat mij op
nieuw de leiding van het Tijdschrift macht worden opgedragen, te
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gemakkelijker wanneer de Aig. Vergadering de aangevraagde verhooging met roo gld. mocht toestaan.
Zonder deze zou, bij het zich uitbreidend ledental en de hooge
eischen voor honorarium aan bijdragers, de moeilijkheid om een leesbaar tijdschrift uit te geven, trouwens al te groot worden. De laatste
aflevering van dezen jaargang zal in hoofdzaak worden ingenomen
door het jaarverslag, het verslag der Aig. Vergadering en het slot
van het Tooneeloverzicht. Het laatste werd behouden, da ar op
de vraag in aflevering 3 van den vorigen jaargang (pag. 97/98) gedaan,
of eenige wijziging dan wel afschaffing werd wenschelijk geacht, noch
een bevestigend, noch een ontkennend antwoord werd ontvangen.
Voor het overige werd mij ten behoeve van den volgenden jaargang
reeds toezegging gedaan van enkele bijdragen, die zeker met genoegen zullen wordell gelezen. Maar het i5 te hopen, dat de belangstelling van velen onzer leden zich zal uiten door het kosteloos
afstaan van belangwekkende bijdragen. Hoe vaker dit geschiedt,
des te meer geld kan er worden besteed aan het uitbreiden van
den omvang. De taak van ons Ver bond is nog lang niet ten einde,
er is nog veel te doen, er zijn nog vele vraagstukken te behandelen
en op te lossen. Dat dit blijke door de mededeelingen, welke onze
leden elkander doen in het Tijdschrift, het middel tot onderlinge
gedachtenwisseling I"~ Thans blijft nog over U te spreken over de Tooneelschool. Met
ingenomenheid zult gij zeker de goede berichten vernemen, welke
van tijd tot tijd omtrent haar voorkomen in het Tijdschrift en ook
medegedeeld zijn in enkele afdeelingsverslagen. Gij weet dat de ten
vorigenjare herkozen leden der commissie de Hrn. Jhr. Mr. J. F. Bakker
en J. Haspels hunne herbenoeming aannamen. Toch kwam er een
kleine wijziging in dit college, tengevolge der aftreding van den
gedelegeerde der maatschappij, Iot Nztt van 'I Algemeen, Mr. A.
Kerdijk, aan wiens belangsteIlende bemoeiingen gij zeker met ons
een welverdiende hulde brengt, en van diens vervanging door prof.
G. A. van Hame!. In het comite van Damespatronessen nam Mevrouw E. Gompertz-Jitta zitting. Dit is nu ook weder voltallig.
Omtrent het eind-examen bij het sluiten van den vorigen en de toelatings-examens bij het begin des loopenden cursus heb ik niets te
melden. Een uitvoerige mededeeling hieromtrent van de hand des
Directeurs hebt gij kunnen lezen in de 2e aflevering van het
Tijdschrift.
Den ren Septemher telde de school r5 leerlingen voor het volledig onderwijs en 7 vakeleves. In de eerste klasse waren 7 jongelieden, in de tweede r, in de derde 3, in de vierde 3 en in de hoogste
eene (Mej. Aleida Roelofsen) geplaatst. Van de vakleerlingen in
den vorigen cursus volgden Mej. Jeannette Sieveking en de Hr. H.
Schwab nog sommige lessen. Onder de anderen behoorden eene
leerlinge van Mevr. Colin-Tobisch, die zich als opera-zangeres
wil bekwamen ~n voor de dramatische vakken de school bezocht,
en de Hr. C. Kuhn, reeds verbonden aan het gezelschap van den

-

183 -

Salon des Varietes. Vier leerlingen waren inwonende. Sinds Sept.
vermeerde het aantal kweekelingen der school met vijf, doch vielen
er twee af, de een wegens ongeschiktheid, de andere om ernstige
ongesteldheid. - Wat het onderwijzend personeel betreft verdient vermelding, dat de Hr. Taco H. de Beer met ingang van I Dec. vervangen is door den Hr. J. H. Rössing en dat prof. G. A. van
Hamel sedert het einde November op zich genomen heeft, om de
dagen, waarop de Hr. Le Gras geheel of gedeeltelijk verhinderd is
aan de school te zijn, aan de leerlingen der klassen IV en V de
lessen in classieke voordracht te geven Dit blijk van belangstelling
van het lid der Commissie van Toezicht wordt zeker niet minder
door U gewaardeerd dan door zijne medeleden in de Commissie en
door het Hoofdbestuur. - Het onderwijs der leeraren en leeraressen
geeft niets dan stof tot tevredenheid. De directeur blijft voortdurend
met onbezweken ijver en grooten tact de belangen der school
behartigen. - Over het gedrag der jonge lieden bestaat geen reden
tot klagen al kon de vlijt van sommigen wel wat grooter zijn. Düe malen heeft de School een voorstelling gegeven voor leden
van het Verbond n.1. op 8 Dec in de afdeeling 's-Gravenhage en
op 21 d.a.v. te Tiel, en eindelijk 10 April te Amsterdam. De
ex-Ieerlingen Smith en Royaards verleenden daarbij hunne medewerking. In beide eerstgenoemde steden werden vertoond de stukjes
Batschoentjes en Mannentranen en eene scene uit de Vestaalsche
M'aagd, en voorgedragen het verhaal van den Bode uit Gijsbrecht,
het Jurkje en Rika's Spoortocht, terwijl te 's-Hage nog vertoond
werd de 2de acte van Ruy-Blas en voorgedragen de Roepstem,
daarentegen te Tiel de Droom van Badeloch en Liefdewensch
van P. Paaltjes op 't programma stonden. - !)e afgelegde proeven
droegen zeer de goedkeuring weg van bestuur, publiek . en critiek
in beide plaatsen. - Nog werden voorstellingen gegeven .1 Febr.
in Frascati voor het departement Amsterdam der Maatsch. tot Nut
van het Algern., 20 Maart in 't Gebouw voor den Werk. Stand
ten voordeele van het Schoolfonds der Afd. Amsterdam van de
Maatsch. tot Nut der Israelieten in Nederland, en op 27 Maart
voor de leden der Maatsch. voor den Werk. Stand in het Maatschappelijk gebouw. Het programma van 3 Febr. bestond uit:
I.
De Balschoentjes, tooneelspel in 1 bedrijf.
2.
Hel Jurkje.
3. Coriolanus, 3de tooneel van het sde bedrijf, waarin de Hr.
Royaards, vroeger vakleerling, welwillend medewerkte.
4. De Menschenhater, 3de bedrijf sde tooneel.
5. De Grootvader.
6. Rika's Spoortocht.
7. Medea, Iste bedrijf.
De soiree van 20 Maart, met medewerking der Toonee1school
gegeven, werd geopend met Les voor de Vrouwen, blijspel in
1 bedrijf, en gesloten doof De Vonk, tooneelspel in 1 bedrijf,
met welwillende medewerking van den heer Schwab.
Op 27 Maart werd ten tooneele gebracht:
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De scene uit De Menschellhaler, bovengenoemd.
De Vonk.
3. jJ1'edea, als boven. In plaats echter van den heer Royaards
de heer Schwab.
4- 'I Is erg met de meiden!
5. Em Les voor de Vrouwen.
Driemaal werkten leerlingen mede bij de openbare Vondelfeesten,
n.1. Leida R. op I I Nov. in den Stads-Schouwburg en vier dagen
later in de Maatseh. voor den Werk. Stand, t;n 7 eleves (waarvan 5
alleen als figuranten) op 15 Dec. bij de uitvoering van joseph tn
Dothan in den Stads-Schouwburg. Bij de publieke voorstelling, door
kinderen in denzelfden Schouwburg 0P 30 Dec. ten bate der Kindervoeding gegeven, werkten drie leerlingen der voorbereidende afdeeling
me~. Eens trad Leida R., ter vervanging van Mej. Bos, die plotseling verhinderd werd, met toestemming van den Directeur, te
Beverwijk op, en hielden de vier leerlingen der beide hoogste klassen
voordrachten in de afdeeling Volksvoordrachten van den Werk. Stand.
Twee keeren verleende de 4de klasse haar medewerking bij particuliere fe esten en mede vier keeren traden enkele eleves bij de Rederijkerskamer Eloquentia op. Viermaal daarentegen werden aanzoeken
van deze en andere colleges afgeslagen. Verder speelden Mej. Coerdes en L. Roelofsen me~ in de Vereeniging Hooger zij ons Doel,
in des heeren Boe1en's Ter elfde ztre, 18 Febr., en traden Juliana
Van Ude en Mina Braakensiek elk eenige malen bij de Gebr. Van
Lier op, de laatste in een paar kinderrolletjes (gelijk ze ook bij
onze voorstellingen van Medea deed), de eerste in de rol van het
jonge meisje in Van Maurik's Ptjne Beschztilen. Ook zullen op 30
April Leida Roelofsen en Alida Klein bij het Amsterdamsch studenten-tooneel optreden in beide vrouwenrollen in Labiche's Dankbaarlleid en Thuz'sgebteVetl en van Mendes Da Costa.
Wederom ontving de school blijken van be1angstelling n.1. een
diploma tot bijwoning van voorstellingen van het Nederl. Tooneel
voor 8 leerlingen per week, een idem van. de Directie van den
Salon des Varietes voor 10 leerlingen per week, gratis toegang tot
verschillende tentoonstellingen in Arti, het Panorama en het Paleis
voor Volksvlijt. Verder verleende het bestnnr van het XXste Taalen Letterkundig Congres 2 X 8 toegangen tot zijne beide kunsta vonden , gaf de Amsterd. Afd. van het Ver bond 4 entrees tot de
voorstelling van Mad Agar, enliet ook de directie Le Gras en Haspels
zieh niet onbetuigd, wanneer haar gezelschap alhier optrad. Voorts
gaven gebr. Van Lier 6 entrees tot de Possart-Voorstellingen.
Enkele particulieren schonken ook boekwerken voor de bibliotheek.
I.

2.

Ziet hier, dan, mijne heeren I een getrouw en volledig overzicht, u
gegeven van de lotgevallen en werkzaamheden van ons Verbond, in het
tijdsbestek 16 April '87 tot 15 April 1888. Het was dor en daardoor
eentonig, en moet derhai ve vervelend geweest zijn voor ieder, die
niet is vervuld met liefde voor ollze Vereeniging en met belangstelling in haar streven.
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Doch dit is met U het geval niet! Uwe liefde en Uwe belangstelling doen mij vertrouwen dat - al moest gij ook, telken jare terugkeerende, en dus bekende zaken vernemen, en alliet de vorm, waarin
ik mijne mededeelingen kleedde, nog zooveel te wensehen over - gij
de vriendelijkheid zult gehad heb ben , mij uwe wehvillende aandacht
niet te onthouden. T enminste, ik ben U erkentelijk voor de oplettendheid, waarmede gij mij ook ditmaal, en thans voor het laatst,
hebt aangehoord.
Voor 't laatst. Want waar straks door U moet worden voorzien
in de vacaturen, die in het HoofdbestuUI ook tengevolge van mijne
periodieke aftreding zullen ontstaan, zal ik U dringend verzoeken,
om, als gij dit mocht voornemens zijn, mij voor een herbenoeming
niet in aanmerking te doen komen. Het is mijn vast besluit een
nieuw mandaat niet te aanvaarden.
Geheel persoonlijke overwegingen zijn het, die mij daartoe brachten.
Met leedwezen nam ik dat besluit. Ik heb het Verbond lief, en
zal gaarne blijven doen wat in mifn vermogen is, om zijn sehoon
streven te bevorderen.
Maar ik mag dit mijn laatst Verslag niet eindigen, zonder U
allen, mijne heeren! mijnen hartelijken dank te heb ben betuigd voor
de mij steeds betoonde welwillendheid en genegenheid.
Weest verzekerd dat ik altoos met genoegen zal blijven denken
aan onzen gemeenschappelijken arbeid. Moge ons Ver bond groeien
en bloeien, en zijn streven in steeds voortgaande mate met den besten
nitslag worden bekroond tot heil der Vaderlandsche kunst en ans
volk ten zegen!"
De Voorzitter zegt zich voor te behouden straks terug te komen
op het slot van het Verslag, dat was voorgedragen, en zieh voor het
oogenblik te bepalen tot eene hartelijke dankbetuiging aan den secretaris voor de uitnemende wijze, waarop hij zijn taak heeft volbracht,
die de vergadering, getuige haar toejuichingen, ook getoond heeft
zeer te waardeeren. Hij stelt de behandeling van het Verslag
aan de orde.
Naar aanleiding van hetgeen medegedeeld is omtrent de stappen,
gedaan tot verkrijging eener samenwerking tusschen Conservatorium
en Tooneelschool ter opleiding van dramatische zangers, deelt de directeur van de T ooneelschool mede, dat de mogelijkheid van samenwerking was gebleken, maar dat deze verder afhankelijk moest worden gesteld van de toevallige omstandigheden of zieh personen
er voor aanmddden en van de individueele behoeften dezer personen.
De Heer H a a x man (den Haag) spreekt daarop den wensch
uit, dat zooveel mogelijk openbaarheid worde gegeven aan de sympathie dier beide vereenigingen voor de zaak. Gebeurt dit niet,
dan zullen er zich geen leeriingen opdoen.
Dat dit onderwijs zoude geregeld worden naar de individualiteit
der leerlingen, is echter niet in den geest des heeren Ban c k ,
die gemeensehappelijke inriehting en een gemeensehappelijk leerplan wen seht.

13
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Openbaarheid is gegeven, zegt de heer W i Iso n. Twee leer~
lingen hebben zieh aangemeld aan de Tooneelschool, met het oog
op eene muzikale opleiding; de eene was eene leerlinge van mevrouw
Co I i noT 0 bis eh, de andere, eene van mej. C h r. V e I t man.
In antwoord aan den heer Ban c k deeit de directeur nog mede ,
dat geen der beide Inrichtingen een afzonderlijken cursus denkt in
het leven te roepen; zij, die zieh aanmelden om dramatisch zanger
te worden, zullen het onderwijs van Tooneeischool en Conservatorium
ontvangen, doch van het individu zal het afhangen welke ondel;deelen van dat onderwijs.
Den Heer E man t s (den Haag) vraagt wat door het Hoofdbestuur in zake het vroeger besproken Proeftoonee1 is verricht. De
Secretaris herinnert er aan, dat geen opdracht aan het Hoofdbestuur
deswege is verstrekt en na de belangrijke rede van den heer Simons
de zaak is overgelaten aan de Afdeelingen, maar tevens de wensch
geuit, dat zij in 't Tijdschritt aan de orde werd gehouden. De
voorzitter betoogt ook dat het ProeflOoneel meer zaak moet wezen
van de Afdeelingen in het bijzonder, doch dat hem persoonlijk het
denkbeeld toelacht om eene poging te wagen ten einde te Amsterdam eene inrichting tot stand te brengen, die het streven van de
Parijsche instellingen "Le Theatre d' Application ,. en "Le Theatre
Libre" in zich zou vereenigen. Hiervoor zou, is hij we1 ingelicht,
wel eenige kans bestaan.
Nadat de Heer K i e wie t d e J 0 n g e (Dordrecht) nog medegedeeld heeft, dat de rondzending der exemplaren van het Tijdschrift te Dordrecht tot geenerlei resultaat heeft geleid , wordt het
verslag met hernieuwde dankzegging goedgekeurd.
Hierop is aan de orde de begrooting van 1888/89, eerst de
Aigemeene begrooting, daarna die der TooneelschooI.
Namens Den Haag wordt door den Heer E man t s gevraagd,
waarom op de begrooting geen saldo is opgenomen. De penningmeester antwoordt, dat er wel een vermoedelijk saldo van f 500
zal wezen, doch dit eerst in October is vast te stellen. Rotterdam
deelt mede, dat het ditmaal zal meegaan met de begrooting, zij
het ook onder protest wegens de inrichting der Tooneelschool.
De post van het Tijdschrift geeft daarna aanleiding tot eenige
bespreking. Delrt (de Heer Pos t v. d. Bur g) wenseht eenige
vermindering van j 700 op j 600. Tiel (de Heer Heu ff) na een
kritiek geleverd te heb ben van het tegenwoordige Tijdschrift, dat
onder de algemeene malaise schijnt gebukt te gaan door onregelmatige uitkomst en over welks inhoud hij liefst het stilzwijgen bewaart, stelt voor, wijziging in den vorm van een Jaarboekje als
van het Nut, van den omvang van pI. m. 13 vellen, waarin de
besturen der afdeelingen, de samenstelling der tooneelgezelschappen ,
de jaarverslagen enz. Züuden voorkomen en voorts gevuld zijn met
kleine bijdragen. De redacteur (de hr. Si mon s) betreurt het,
dat de voorsteller van het nieuwe plan hem van zijn voornemen
geen kennis heeft gegeven; hij had de zaak dan kunnen overwegen.
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Nu valt het hem moeilijk een advies uit te brengen, al wil hij
verklaren, dat hij voor zich tegen een jaarboekje geen bezwaar
heeft. De voorzitter merkt op, dat de statuten spreken van de
uitgave van een Tijdschrzjt, zoodat het voorstel niet in behandeling kan komen. Middelburg (de heer v. d. P a u wer t) acht
het voorbeeld van den Nuts-Almanak niet zeer gelukkig, daar
deze steeds aanleiding geeft tot klaehten. De Aig. penningmeester
wenscht eer uitbreiding van het Tijdschrift, hij waarschuwt tegen
het opheffen ervan. Want het is een recIame voor het Verbond ;
voor weinig geld krijgt men veeI. De heer Kr e lag e . zou
het Tijdsehrift in den vorm van een Maandblad wen sehen ,
met portretten van beroemde buitenlandsehe en vaderlandsehe
kunstenaars, in den vorm van het Landbouw-orgaan dat te
Zwolle uitkomt, en, op eenvoudig papier gedrukt, gevouwen zonder omslag, maandelijks versehijnt. De heer Heu ff stelt voor,
de inriehting aan het Hoofdbestuur en den redaeteur over te laten.
Nadere bespreking lokt het denkbeeld van den heer Kr e 1 a g e
uit, waarbij o. a. wordt opgemerkt, dat alsdan wel f 1200 zouden
moeten worden uitgetrokken. Een bemiddelingsvoorstel van den
heer Per k, om de zaak over te laten aan het Hoofdbestuur ten
einde het volgend jaar daarover een voorstel ter tafel te brengen,
wordt bij aecIamatie aangenomen.
Bij de behandeling van de begrooting der Tooneelsehool maakt
Den Haag (den heer S t a m) aanmerking op d~ memorieposten
voor tijdelijk, geheel belangeloos gegeven onderwijs, vermits dit
uittrekken pro memorie doet vreezen dat deze posten later in bezoldigde
zullen overgaan. Bij eene mogelijke toeneming der ontvangsten, zou
de zedelijke verpliehting voor het Bestuur ontstaan, om de thans
onbezoldigde heeren of dames te beloonen. Het onderwijs in de
Nederlandsehe taal en letterkunle behoort tot de taak van den
directeur, voordracht in Franseh en Duitseh kan, volgens Den Haag, geheel worden gemist. Er is daarbij volstrekt geen personen-quaestie in
het speI; ook geen bezwaar tegen het geven van het onderwijs door
anderen, mits de posten niet pro memorie op de begrooting voorkomen. De werkzaamheden des direeteurs zullen dan zeker toenemen,
maar een directeur met eene bezoldiging van f 4000, wien nog kort
geleden eene verlaging als het zwaard van DamocIes boven het
hoofd hing, zal er toch niet voor terugdeinzen om zijne krachten
flink in te spannen. Is het te verdedigen, dat men eene Tooneelschool
ter vorming van Hollandsehe Tooneelspelers, eene inriehting wier
bestaan op ongelijke en wisselvallige baten steunt, z66 weelderig
inricht, dat, behalve het gewone onderricht in de talen, ook nog afzonderlijk onderwijs in Fransche en Duitsehe voordraeht wordtgegeven?
De Haagsche afdeeling heeft haren afgevaardigden opgedragen,
met nadruk er op te wijzen, dat hare aanmerking volstrekt niet
is gericht tegen den persoon, maar tegen de zaak. Zij stelt voor,
de memorieposten e en h te schrappen, en aan art. 1 Gaarwedde
van den directeur) toe te voegen: "in Nederlandsche taal- en let·
terkunde."
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De V oorzitter herinnert er aan, dat men de voordraeht in de
vreemdc talen niet altijd kan verbinden met het onderwijs in die
taal. Iemand kan zeer gesehikt voor het eene en geheel onbekwaam
voor het andere zijn.
De Direeteur der Tooneelsehool toont nu aan, dat de voor memorie uitgetrokken posten vroeger tot een zeker geldelijk bedrag
waren uitgetrokken. De leeraar , die destijds geld ontving, geeft
nu dat onderwijs gratis, zoodat het tegcnovergestelde gebeurt van
hetgeen de Haagsche Afd. vreest.
De Heer J a e 0 b s 0 n betoogt dat het verwerpen der memorieposten een daad van ondankbaarheid zou zijn jegens hen, die geheel belangeloos en, naar veler getuigenis, uitstekend onderwijs geven.
De Voorzitter zoowel als de directeur weerleggen de vrees der
Haagsehe afdeeling, dat die memorieposten in betalende zouden
overgaan. Na eenige verdere inliehtingen en opmerkingen verklaart
de Afdeeling Den Haag nader, dat het eenvoudig eene beginselquaestie van zuinigheid geldt, die zij hier ter sprake heeft gebracht; geenszins heeft zij eenig bezwaar tegen het onderwijs op
zichzelf. - De discussie eindigt met de aanneming eener motie,
waarbij de vergadering verklaart door deze memorieposten zieh niet
te verbinden voor de toekomst. - Amsterdam (de Heer va n
VIi s s i n gen, spreekt nog den wensch uit, dat voortaan op den
Besehrijvingsbrief de verschillende afwijkende posten op de begrooting nader worden toegelicht. Dit wordt door het Hoofdbestuur toegezegd. - De begrooting wordt daarop bij acclamatie aangenomen.
Den heer Dr. K i e wie t d e J 0 n g e die inlichtingen omtrent zekeren
leerling der Tooneelschool, een chronischen vokaalverdraaier, wien
een diploma van de school zou verstrekt zijn, gevraagd heeft, wordt
medegedeeld, dat men dezen jongen man slechts een getuigschrift
heeft gegeven, dat door hem de vier eerste klassen zijn bezocht.
4. Na de pauze is punt 4 aan de orde, en wordt Dordrecht
aangewezen als de Afdeeling, aan welke rekening en verantwoording
moet worden gedaan.
5.

Dit punt wordt voorloopig aangehouden.

Bij aeclamatie worden de heeren J. A. Alberdingk Thijm
en A. I s i n g herkozen als leden der Commissie van Beheer en
Toezicht over de Tooneelschool.
7. Als redaeteur van het Tijdschrift wordt daarna met algemeene
stemmen herkozen de heer L. S i mon s M z., die de herbenoeming
verklaart te aanvaarden met nadrukkelijk verzoek aan de aanwezige leden, om hem zijne taak door het inzenden en kosteloos
afstaan van bijdragen te vergemakkelijken.
8. Punt 8 van de agenda: voorstel der afd. 's Gravenhage tot
het doen uitschrijven eener prijsvraag voor eene opera met oorspronkelijken tekst en Nederlandsche muziek, wordt door den heer
Ha a x man ingeleid en verdedigd. Rotterdam maakt bij monde
yan den heer Ha v e I aar de opmerking, dat het Tooneelverbond
6.
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zijne beschikbare krachten allereerst moet wijden aan de zaak van
het Nederlandsch tooneel. Door Dordrecht (den heer Va n Ti ene n Ja n s sen) wordt herinnerd, dat de Hollandsche Opera reeds
op een belangrijk succes heeft te wijzen, vooral te danken aan de
energie en toewijding van directie en artisten, zoodat het wenschelijk
moet worden geach t deze opera- onderneming een officieel blijk van sympathie te geven. De argumenten van Rotterdam oordee1t spreker van
weinig gewicht. De heer J 0 0 s t e n, lid van het Hoofdbestuur, wijst
er op, dat in het Haagsche voorstel niet over de uitvoering wordt gesproken; de verdiensten van het Opera-gezelschap zijn dus niet in
quaestie. Echter is spr. offieieel gemach ti gd namens het Hoofdbestuur van de Maatsehappij van Toonkunst te verklaren, dat dit
gaarne met het Toonee1verbond wen seht mede te werken. Praetisch
resultaat van het uitsehrijven dezer prijsvraag verwaeht spr. echter
niet. Er liggen versehillende oorspronkelijke opera's in portefeuille,
weshalve spr. meer heil ziet in het beramen van maatregelen, ten
einde de uitvoering dier opera's te bevorderen. Utrecht (de heer
Va n Hall) besehol1wt het voorstel als van verdere strekking dan
de woorden zelve aangeven; blijkbaar beöogde het vooral om een
algemeen bewijs van sympathie te geven aan de instelling, waarvoor spr. de Haagsche afdee1ing dan ook dank betuigt. Hij treedt verder in eene uitvoerige verdediging van de Hollandsche Opera en haar
goed recht van bestaan; en dringt, daar ook hij in het doen 01'voeren van de oorspronkelijke Opera's het voornaamste ziet, er bij
de voorstanders der Opera op aan , hem te steunen bij de instandhouding der Nederlandsehe Opera en hem de po orten der verschilIende operagebouwen te doen openen. Namens Rotterdam betuigt
de heer H 0 r n, dat deze afdee1ing de grootste sympathie koestert
voor de Hollandsche Opera, maar herhaalt dat het uitschrijven der prijsvraag behoort tot den werkkring van de Maatschappij van Toonkunst.
Rotterdam kan zieh trouwens niet vereenigen met het voorstel en wel :
Ie. omdat de financien het niet toelaten; 2e. omdat het uitsehrijven
van prijsvragen niets beteekent; 3e. omdat, wanneer de kas goed
gevuld ware, het Nederlandsehe Tooneelverbond in de eerste plaats
zou hebben te zorgen voor de bevordering der dramatische kunst.
Dat derhalve de Maatschappij van Toonkunst zich daaraan late gelegen zijn, en niet het Nederlandsch Tooneelverbond. De heer
H ij man s va n Wad den 0 yen, van '8 Gravenhage, herinnert
er aan, dat men hier niet spreekt over de uitvoering, maar over
de quaestie of er prijsvragen zullen worden uitgesehreven. Vergeten
wij niet, zegt hij, dat de heer T ho 0 f teen A leida sehreef met Duzlschen
tekst; dat J 0 z e f Me r te n s De Zwarte Ka1'itein en Liederik
op Vlaamsche wo orden dichtte. De Amsterdamsche Afdee1ing (de
heer v. d. Man der e), die zich volkomen met het Haagsehe voorstel kan vereenigen, wenseht het uitreiken van den prijs afhankelijk
te stellen van de opvoering. In het vermeerderen van opera's in
portefeuille ziet zij weinig heil. De heer K r e lag e wenscht,
dat voor die zaak zou worden gevormd een fonds, waaruit de opvoering van oorspronkelijke werken kan worden beloond. Ter be-
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korting der discussie stelt Middelburg (de heer v. d. Pa u wer t),
wien het toeschijnt dat men in een zee van plannen dobbert, voor,
eerst in het algemeen in beginsel te doen uitmaken of het Too·
neelverbond zich met de Maatsch. van Toonkunst zal verstaan over
het steunen van de Hollandsche Opera. Niettemin blijft de heer
Ha a x man, namens de haagsehe afdeeling, het voorstel omtrent
de prijsvragen handhaven, en meent dat het in de toekomst ten
goede zal kunnen werken om het beoogde doel te bereiken. Daarom
zou hij de quaestie der prijsvragen niet willen afvoeren van de
agenda, ofschoon hem het denkbeeld van den heer K r e 1 a g e
zeer toelacht.
Uit deze discussie blijkt, volgens den heer J a c 0 b so n, dat
allen vol waardeering zijn voor de Nederlandsche opera. Doch
er zijn groote bezwaren van geldelijken aard en van te veel omvattenden arbeid, dan dat het op den weg zou liggen van het
Tooneelverbond, om nu reeds verder te gaan. Daarom zou hij
voor het oogenblik de volgende motie wenschen voor te stellen:
"De vergadering, geIet op het voorstel van de Haagsche Afdeeling ,
op de daarover gehouden discussie, machtigt het Hoofdbestuur, te
onderzoeken of er iets en, zoo ja, wat door het Nederlandsch Tooneelverbond kan ge da an worden in het belang van de N ederlandsche
opera, daarover het volgend jaar verslag uit te brengen, en eventueeie voorstellen te doen."
Indien dit punt gesteld zal worden op de agenda van de volgende algemeene vergadering, vereenigt de heer H a a x man zieh
met dit voorsiel.
De vergadering hecht hieraan eveneens hare goedkeuring.
9. De beurt is thans aan den Voorzitter, den heer V a n H a m e 1 ,
tot het mededeelen zijner voorstellen betreffende de inrichting van
het eind-examen der Tooneelschool. Spreker wenscht, met afschaffing
van het voorloopig eind-examen, meer methode bij de beoordeeling
van dat examen en scheiding in hoofd- en bijvakken, tevens voor
het technische gedeelte het insteIlen eener bepaalde jury van
practische mannen, en het geven van prijzen en accessits afzonderlijk voor drama en tooneelspel. De door spreker ingediende voorstellen vonden steun bij het Hoofdbestuur en voor een deel bij de
Commissie van Beheer en Toezicht, welke laatste echter het toekennen
van prijzen en accessits wilde beperkt zien tot de leerlingen, die
eind-examen afleggen. Het doet spreker leed, dat de te late beantwoording door de Commissie van Beheer en Toezicht, het Hoofdbestuur niet in staat heeft gesteid om die voorstellen tot wetswijziging
reeds nu in behandeling te brengen, doch hij vraagt verlof om thans
reeds eene proefmet deze zaak te mogen nemen. De heer Ho r n (Rotterdam) acht het uitreiken van een prijs aan leerlingen van de
lagere klassen bedenkelijk, vennits er vrees be staat dat de leerlingen
dan reeds te vroeg de school zullen gaan verlaten. In deze vrees
wordt door den heer W i 1 s 0 n volkomen gedeeld, die tevens doet
opmerken, dat een der amendementen van de Commissie ook hierin
bestond, dat aan de bijvakken afdoend gewicht worde toegekend.
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Intusschen wijst de heer K re 1 a geer op, dat deze vrees geenszins strookt met de bewering, alsof er voor de leerlingen der Tooneelschool geene plaats bij onze tooneelgezelschappen te vinden ware.
Men schijnt dus reeds leerlingen uit de 3e klasse te willen engageeren. Spr. geeft in overweging, in de 3e en 4e klasse geen prijs
en accessit uit te reiken, maar de onderscheiding in een anderen
vorm te doen plaats hebben.
Is de overgang tot eene hoogere klasse op zich zelf a1 niet reeds
eene onderscheiding? vraagt de heer H 0 r n.
De heer K i e wie t d e J 0 n g e zou eenvoudig vermelding van
den uits1ag wenschen.
Nog wijst de heer Kr e 1 ag e er op, dat men bij wedstrijden
in lichamelijke ontwikkeling en kracht prijzen in het oneindige uitreikt, en dat men nu juist op het gebied van den geest zoo karig
wil zijn. Dit acht hij zeer inconsequent.
De voorzitter erkent het gewicht van de opmerkingen des heeren
H 0 rn, doch meent, dat het zou kunnen worden verminderd
door voor de lagere klassen enkel getuigschriften te geven. Het doen
overgaan naar eene hoogere klasse wordt echter door den directeur
en den heer H 0 r n reeds voldoende belooning geacht voor de
lagere klassen. Na eenige verdere discussies herinnert de heer
Per k, dat er eenvoudig sprake is van: 1°. het afschaffen van
het voorloopig eind-examen, 2°. het in stellen eener jury en 3°. het
toekennen van onderscheidingen, de laatste nader te bepalen, zoodat eene discussie over den aard der onderscheidingen wel wat
overbodig is, vooral nu men zich begeven heeft op het gebied der
theoretische bespiegelingen. Men zou de bepaling van den aard
der onderscheiding gevoegelijk knnnen overlaten aan de prudentie
van het Hoofdbestnur en van de Commissie van Toezicht en Beheer.
Rotterdam (de heer Ho r n) stelt voor de proef voorloopig te
beperken tot de leerlingen, die het eindexamen afteggen, in afwachwachtiging van de nadere voorstellen in het volgende jaar. - Dit
voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
Op eene vraag van den heer S i mon s, hoe het staat met de
regeling der debnten voor de leerlingen, die een engagement sluiten,
welk punt door den Voorzitter mede in de vorige vergadering was
ter sprake gebracht, deelt de heer W i 1 s 0 n mede, dat de Commissie van Toezicht zal pogen invloed te oefenen bij het sluiten der
contracten van de leerlingen, ten einde te bewerken, dat dergelijke
debuten den leerlingen worden toegestaan.
8. Het straks uitgestelde punt 5 der agenda, benoeming van twee
leden des Hoofdbestuurs, ontlokt den voorzitter en der vergadering
warme betuigingen van sympathie en dankbaarheid jegens de aftredenden, de heeren prof. B. J. S t 0 k vi s en M. A. Per k,
die zich niet meer herkiesbaar stellen. In hunne p1aats worden
benoemd de heeren M. J. Wall eren M a r c e 11 u sEm a n t s,
respectievelijk voorzitters der A msterdamsche en der Haagsehe Afdeeling
De laatste, ter vergadering tegenwoordig, verk1aart die benoeming
aan te nemen.
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Rotterdam wordt aangewezen als de plaats, waar de 1ge algemeene vergadering zal worden gehouden.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, onder dankbetuiging aan den voorzittcr voor zijne beleidvolle en aangename
leiding , gesloten.
Ter inleiding voor de Alg. Vergadering had de Dordsche afdeeling
den vorigen avond de afgevaardigden, hoofdbestuurders en hare eigene
leden genoodigd op eene huishoudelijke bijeenkomst, die de heer
L. J. B. Moor el} mej. M a r i e Vi n k opluisterden door
voordrachten, de eerste van fragmenten uit Von deI 's "Joseph
in Doth:m", de fweede van vier gedichten, "De \Vipbrug", en "De
roepstem" van prof. S t 0 k v i s, ,,\Vat de theeketel zong" van mr.
J. E. Ban c k en "Meesters straf" van Ja n C. de V 0 s. Daarna
vereenigde de Voorzitter, de heer Ver b r 0 e k va n Nie u wBei e r I a n d, de afgevaardigden en leden van het hoofdbestuur
op eene, geheel de van oudsher zoo geprezen Dordsche gastvrijheid
waardige wijze, te zijnen huize, waar men eenige uren in gezellig
onderhoud en aangenamen kout bijeenbleef.
Na afloop der algemeene vergadering vereenigden zich de meeste
harer leden aan een gemeenschappelijken disch, aangericht in een
lokalen van de Harmonie, waar onder opgewekte gesprekken en
bij goede schotels, nog eenige aangename uren werden doorgebracht.
Een spijskaart in oud-Hollandsch, meesterlijk uitgevoerd en samengesteId door de heer K i e wie t d e J 0 n g e, verkondigde wat
den aanwezigen zou worden voorgezet. Dat tal van dronken werden
ingesteld en in de allereerste plaats op den machtigen Beschermer
des Verbonds , en verder de uitnemende gastvrijheid der Dordsche
afdeeling dank ba ar werd herdacht , behoeft wel niet te worden
vermeId.

BE RI eRT.
Als penningmeester der Haagsche Afdeeling is opgetreden de
heer Mr. Frederik Stam, Oranjestraat S.
De Heeren Alberdingk Thijm en Ising hebben hun herbenoeming
als lid van de Commissie voor de Tooneelschool evenals de Heer
Waller die tot lid van het Hoofdbestuur aangenomen.
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T0 0 N EE L 0 VER ZICH T.
(December 1887-I Mei 1888.)
A.

Kon. Ver. Het. Nederl. Tooneel.

Eene Ministerieele crisis, oorspr. blijspel in 3 bedr. door
H. v. Meerbeke. - Gepantserd, oorspr. tooneelsp. in 4 bedr.
door Ely. - De Astronoom, oorsp. kluchtsp. in 2 bedr. door
Fabies. Mevr. Frenkel in Schiller's Maria Sätart en
Sardou's La Tosca. - Galeotto, tooneelsp. in 4 bedr. n. h.
Spaansch van Jose Echegaray. - Abt Constantin, tooneelsp.
in 3 bedr. naar eene novelle van Ludovic HaIevy. Durand en Durand, kluchtspel in 3 bedr n. h. Fransch.Jubile van Louis Bouwmeester.- Von deI gehuldigd.
Eene zoo omvattende inhoudsopgave, als ik ditmaal boven het
slot van mijn tooneeloverzicht kan plaatsen, bewijst dat het tweede
deel van het tooneelseizoen in den Stadsschouwburg geenszins onbelangrijk is geweest.
Daar is al!ereerst het feit van de olwoering van drie oorspronkelijke werken, echter niet van gelijke waarde of met gelijken
uitslag gespeeld. Niet een zeker heeft een onvergetelijken indruk
kunnen maken; en het stukje, twelk nog het vaabt gespeeld werd :
De Astronoom, beteekende zeker niet het meest. 't Was een los
en vluchtig geschreven kluchtspelletje, met een zweem van satire
op de ontdekkingswoede en ijdelheid der sterrekundigen, waarvan
de komiciteit in hoofdzaak gezacht moest worden in de woordspelingen, die de auteur als hoeksteenen voor zijn dialoog had gebruikt.
't Was blijkbaar dat de student-auteur in dit opzicht een voorbeeld
had genomen aan vele Fransche schrijvers, waarvan de meeste
echter meer de kunst verstaan om tevens eene vermakelijke verwikkeling saam te stellen dan hij nog bewees te doen. Zeker zouden de zwakke gedeelten van zijn arbeid minder aan den dag zijn
getreden, indien het stukje, welks twee bedrijven samen ongeveer
40 minuten spelen, niet gekomen was na het dramatisch zeer effectvol werk van den Spanjaard Echegaray, en dan nog gegeven was
in een Thidtre de genre, waarheen het publiek alleen gaat om
eenigen tijd te verlachen. Doch voor hem zelven was dit uitkomen
der gebreken een geIuk: terwijl hij de voldoening smaakte dat de
toeschouwers, dank zij het opgewekt spel van mevr. Stoetz en de
heeren Morin en PIas, het stukje wel ontvingen, kon hij nu temet
zeif de ervaring opdoen, dat de ontwikkeling zijner gaven in de nu
ingeslagen richting hem voor de toekomst weinig beloofde. De zeIfcritiek, zoo noodig voor ieder beginnend schrijver, kon hij hier
leeren toepassen.
't Is dunkt me onnoodig, veel te zeggen over het tooneelspel
Gepantserd, het werk eener dame, die blijkbaar zander veel begrip
van de eischen der tooneelschrijfkunst, haar kennis van Haagsche
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menschen eene geschiktc stof voor een tooneelstuk geoordeeld en
zich bij het bewerken daarvan dan ook om die eischen weinig bekommerd had. Ret gemis van eene, regelmatig zich ontwikkelende,
belangwekkende handeling maakte het aanzien tot eene beproeving,
die de waardeering van het verdienstelijke in de karakterteekening
van eenige personen, trots conventionalismen en onmogelijkheden,
zeer bemoeilijkte. Ook der schrijfster van dit stuk is het waarschijnlijk bij de vertooning duidelijk geworden dat eene stof, waaruit
eene lees bare novelle te maken ware, nog niet voldoende is voor
de vervaardiging van een tooneelstuk, en enkele geslaagde tooneelen
en verdienstelijke teekening der personen nog geen genietbaar drama
vormen. Wanneer men een dergelijk werk ten tooneele ziet bren·
gen betreurt men het dubbel dat in ons land de geregenheid ontbreekt tot het spelen van n;euwe stukken b~ wijze van proef. Ret
mislukken van een oorspronkelijk stuk in een grooten schouwburg
heeft toch steeds ten gevolge, dat het v ertrouwenvan artisten en
publiek op onze Nederlandsche tooneelschrijfkunst weer sterker geschokt wordt.
Klaagt men er wel eens over dat de kritiek, die aandringt op de
vertooning van oorspronkelijke werken, zeH vaak voorgaat in het
veroordeelen van de vertoonde stukken (wat, als ze nie t ~eugen ,
ook haar plicht is) men kan haar zeker niet verwijten, dat ze het
blijspel: Een Minis!erieele Crisis, van den schrijver des politieken
romans Zoo word! men lid van de Tweedc Kam.::r, niet heeft pogen
op te houden. Algemeen erkende men het geestige van zijn politieke satire en verheugde zich er over, het werk van een auteur te
hebben mogen zien speIen, wiens scherts en spot de kinderen eener
scherpe en juiste waarneming der werkelijkheid waren. De persoonlijke ijdelheid en naijver der partijhoofden, den invloed van praatjes
en geruchten, de wijze waarop courantenberichten in de wereId
komen, de gemakkeIijkheid waarmee de volksgunst wordt gewonnen
en verloren, den toestand waarin het hoofd van een constitutioneel
rijk onder den invloed der beperkende grondwetsbepalingen en parlementaire gebruiken geraakt, de overdreven vrees voor nepotisme
waardoor de zoon van een invloedrijk man juist - dank dien invloedbij het dingen na ar eene publieke betrekking in ongunstiger positie
dan een an der komt , dit alles heeft de schrijver ons met veel talent
en fijne ironie doen zien en gevoelen. Dat des ondanks zijn
arbeid niet meer waardeering vond bij het publiek , mag wel hieraan
te wijten zijn, dat hij z'n stuk niet schreef met het doel eener opvoering; dan ook voornamelijk in de expositie te vele en te langdurige gesprekken had gegeven, en zijn taal te boekerig klonk. De
tweede helft was onmiskenbaar gelukkiger en dramatischer; en voldeed dan ook veel meer dan de eerste. Zoo de vertooning van dit
blijspel der Vereeniging dan ook geen gouden eieren bracht, ze
bewees er door, het streven onzer auteurs te willen bevorderen , en
leerde menig ontwikkeld schouwburgbezoeker, dat ook Nederlandsche
auteurs geest en smaak bezitten. Van meer dan een hunner vernam ik dat zij de vertooning - die eerst voor de leden onzer
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Amsterdamsche Afdee1ing was gegeven - met vee1 genoegen hadden bijgewoond. Voor een niet gering deel was dit te danken aan
de vertolkers, w. o. vooral de heeren Mo r in, als Slawata, de
ziekelijke minister tegen wil en dank, en S eh u I z e, als de dagbladreporter Celer, verdienen genoemd te worden.
Bij de samenstelling van het verdere repertoir voer de Vereeniging
financiee1 niet siecht. Met uitzondering van de Maria Stuart wisten de andere stukken: Tosca, Galeotto, Abt Conslantijn en Durand en Durand het pub liek nog al naar den schouwburg te lokken, al leed de opkomst rr.erkbaar onder den invloed der opening
van het pasgebouwde circus Carre. De toeneming van het getal
der openbare vermakelijkheden in de laatste jaren moest noodzakelijk tot een verminderd bezoek aan den Hollandsehen Schouwburg
leiden; vermits toch het kringetje van uitgaanders altijd beperkt
blijft. Bij de keuze van Schillers drama had de directie zieh blijkbaar laten leiden door de verwachting, dat de faam zoowel van
het drama als van mevr. Frenkel het Amsterdamsch publiek zou
doen toestroomen. Die verwachting is niet vervuld en de vergelijking met het succes aan La Tosca ten deel gevallen bewijst opnieuw, dat het stuk meer aantrekking8kracht pleegt te oefenen dan
de acteur of actrice. Trouwens, de vertolking van La Tosca viel
mevr. Frenkel gemakke1ijker dan die van Maria Stuart; vermits
de eerste in hoofdzaak slechts vereischte, dat zij zieh overgaf aan
de impulsies die op haar temperament inwerkten; de tweede overleg, karakterstudie en compositie, kunst en goede dictie vorderde.
Flora Tosca is, in het algemeen, eene jonge vrouw die bemint en
ijverzuchtig is, die gepij nigd wordt, leed ondergaat, zieh moet
pogen te beheerschen maar in haar vertwijfeling om het lot des
geliefden haar stilzwijgen verbreekt; eene vrouw, die genade moet afsmeeken aan een ellendeling; hem haar haat en afschuw moet toonen ;
blozen moet van schaamte om een schandelijken koop, op redding en
wraak zint; een mes neemt; haar vijand doorsteekt terwijl ze hem
met een zekeren wellust tot driemaal heur: sterfl" toebijt, daarna
in een aanval van bijgeloof en angst kaarsen bij het lijk zet; haar
minnaar in den kerker komt opzoeken en hem zijn aanstaande verlossing aankondigt; in spanning luistert naar het knallen der schoten,
welke schijnbaar heur minnaar moeten vellen; maar dan tot de
ontdekking komt dat men haar misleid heeft, en haar minnaar
wel dood is, reden waarom zij het verklaart te betreuren dat zij
den man, dien ze straks vermoordde, niet nog eens dooden kan;
en bij de onmogelijkheid daarvan even later zelfin het water springt.
Deze samenstelling van passiviteit en activiteit, van lijden en doen,
blijft zoozeer een amalgama en teekent zoo weinig een bepaald
mensch, dat de kunstenares, die deze vrouw voorstelt, kan volstaan met de situaties weer te geven overeenkomstig de diepte en
afwisselende sne1heid harer eigen indrukken van die toestanden, en
daar nu bovendieh de woorden beperkt zijn tot het moge1ijk minimum en de tekst zoo geschreven is dat het gebarenspei hem noodzakelijk moet aanvullen, zoo is, begrijpelijkerwijze, een derge1ijke
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tol bij uitnemendheid geschikt om te worden gespeeld door eene
kunstenares met een lichtbewogen en zich gemakkelijk en snel uitend
gemoed, en begaafd met een gelaat vol uitdrukking en eene buigzame gestalte, eene actrice wier mimiek mach tiger is dan heur dictie. In zooverre is de Tosca dan ook voor mevr. Frenkel tot een
triumf geworden, die bij de slotvoorstelling een zichtbaren vorm
aannam door de aanbieding van bloemen en een armband namens
een aantal harer vereerders. Gelijk te verwachten was bij eene
dergelijke rol, die geheel op impulsie gespeeld kon worden, was de
vertolking bij mevr. Frenkel nogal eens afwisselend meer of minder
gelukkig; en schoon het tegenovergestelde: strenge, alle ingeving
van het oogenblik verwerpende studie, me in het geheel niet aantrekkelijk voorkomt, zoo is een spel, 'twelk enkel ingeving en intuüie
is, juist ook mijn ideaal niet. Er moge iets prikkelends liggen in
dat plotseling vinden van nieuwe effecten, de latere verwaarloozing
van vroeger gelukkig gevonden intonatien en bewegingen werkt op
mij steeds onaangenaam. In het algemeen verkies ik ook hier het
gulden midden: een voorafgaand doordringend overleg en studie
welke zich bij de vertooning zoo vermengt met de inspiratie van
het oogenblik, dat de toeschouwer waant alleen de laatste te zien,
en die, waar de inspiratie soms verflauwt, een te sterken overgang
naar eene lustelooze vertolking tegenhoudt. Als oefening harer gaven
had de vertolking der Maria Stuart voor mevr. Frenkel dan ook
veel ho oger waarde; het zeggen der verzen , het weergeven van al
de schakeeringen in de gemoedstoestanden, het scheppen der persoonlijkheid eischte van haar meer dan zij reeds vermocht; ze moest
zich dus inspannen om die rol te speIen en spande zich dan ook
in, met het gevolg dat zij in menig gedeelte zeer gelukkig was en
juist door het gemis aan bestudeerdheid, hier en daar een frissche
kleur van ongedwongenheid en natuur aan de persoonlijkheid der
schotsche koningin gaf, die anders, on der het declameeren van
Schillers rhetoriek, licht te veel "treurspelheldin" wordt.
Er valt over de twee stukken weinig meer te zeggen, tenzij over
de opvoering, waarbij voornamelijk de heeren van Schoonhoven en
de Jong verdienen genoemd te worden. De cers te speelde den
Burleigh op zijne gewone, hoogst verdienstelijke wijze en wist
door zijne vertolking van den zinnelijken, voor niets terugdeinzenden, wreeden baron Scarpia algemeenen lof te winnen. Zijn kleurrijke en hartstochtelijke voordracht gaf het geheel een zuidelijken
gloed en kwam het mouvement der verschillende tooneelen ten
goede. Alleen bij de latere opvoeringen werd het tempo door mevr.
Frenkel en haar partner zelfs wel eens z60 snel genomen, dat er
van de schakeering weinig meer overbleef. De heer de Jong wist
als Mortimer en in de zeer lijdelijke rol van Cavaradossi zijn
lyriek te pas te brengen; de heer Clous maakte echter geen gebruik van de gelegenheid om als Leicester te maken wat de
Engelschen noemen "a decided hit". - Menig jong tooneelspeler
zou er naar haken, zich in eene delgelijke rol te mogen toonen;
de heer Clous, wien bij de rolverdeeling tegenwoordig de gebraden
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vogels in den mond vliegen , schijnt daardoor reeds zoo verwend,
dat hij zieh de moeite niet wilde getroosten eener kraehtsinspanning ,
welke die rol binnen zijn bereik zou hebben gebracht. Eene dergelijke onverschilligheid is nooit, is allerminst te billijken in een
beginnend artist.
Over Galeotto, het drama van Jose Echegaray , wordt in deze
kroniek elders gesproken, daar het ook door het Rotterdamsch tooneelgezelschap gespeeld iso Ditzelfde geschiedde met Tosca, Abt
Constantlin en Durand en Durand, wel een bewijs van de groote
moeite, die de samenstelling van een goed repertoire schijnt te kosten.
Aigemeen maakte Galeotto een diepen indruk op het pub liek , 'tgeen
wel in hoofdzaak te danken moet zijn geweest aan de zeer forsche
en krachtige effeeten in dit drama. Terecht is de opmerking gemaakt, dat de schrijver niet zeer gelukkig is geweest in het symboliseeren zijner denkbeelden, vermits er in de handeling, op zich
zeH beschouwd, veel onwaars en onwaarschijnlijks lijkt, twelk eerst
bij een doordringen tot de bedoelingen des schrijvers wordt weggenomen. Opmerkelijk was het zeker dat het stuk behaagde ondanks
het slot, twelk geheel afweek van de gewone theateropl05singen,
waaraan ons publiek gehecht heet. En zaowel de samenstelling van
het program bij dit stuk als bij Durand en Durandleerde opnieuw,
dat het geven van een dusgenoemd spectacle coupe de schouwburgbezoekers niet afschrikt, gelijk wel eens beweerd wordt. Bij Galeot!o
ging toch het reeds genoemde kluehtspel Dc Astronoom, bij Durand en Durand, een Fransch kluehtspel zander verdere praetensie
dan die van eens hartelijk te doen lachen, een dramaatje uit
het Engelsch, Vader genoemd. In dit laatste zagen wij den heer
Bouwmeester wederom eens optreden in een van die pathetische
rollen, waarin zijn kracht ligt; ook in Galeot!o , waar hij den don
Julian, den nobelen en toeh achterdochtigen ouden eehtgenoot
speelde, had hij voornamelijk in het eerste en het begin van het
tweede bedrijf van die uiterst fraaie momenten van stil spei, waarin
zijn gelaat de zielesmart en strijd weet uit te drukken. Hoezeer
deze kunstenaar algemeen gewaardeerd wordt, bleek hem bij gelegenheid van zijn 2s-jarig jubile als tooneelspeler, in Dec. LI.
met de opvoering van de Lodewijk XI, het door Schimmel verdietschte treurspel van Casimir Dela vigne, gevierd.
Zeer eigenaardig was de vertooning van de idylle Abt Constantijn,
bewerkt naar een keurig geschreven novelle van Lud. Halevy. Wel
had de zucht van den anders zoo ondeugenden schrijver om ditmaal den prix Montoyon te verdienen, hem verleid tot het teekenen
van vier louter lieve en brave menschen en als zoodanig zweemde
dit stuk wel wat te veel naar Höheren-Töchterlitteratur. Doch wat
bij de vertooning behaagde, was bovenal het eerste bedrijf, waar
een keurig landelijk tooneeltje gegeven werd en onze regie voor
een zeer smaakvol en stemmende omlijsting gezorgd had. Vooral
de dames de Vries, Stoetz en mevr. Rössing, en de heeren Tourniaire en de Jong onderseheidden zich bij de vertooning.
Deze kroniek zou zeker niet volledig zijn, indien ik niet met eell
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paar woorden gewaagde van de feestvoorstelling, den Isden Dec. in
den Stadsschouwburg ter eere van Vondels 3oo-jarig geboortefeest
gegeven. 't Is waar dat zij niet uitging van de Ver. Het Nederlandsch Tooneel en haar artisten er niet aan medewerkten; zij gaf
der bizondere commissie van Vondelvereerders echter den steun,
dien zij door het afstaan van den Schouwburg verleenen kon. Maar
bovendien bereikte die commissie met haar vertooning van den
Joseph in Dothan een te schoon resultaat, om er hier niet van te
gewagen, hoe een talrijk en uitgelezen schare was opgekomen om
V ondels verzen te hooren voordragen door een aantal jongere vereerders van den dichter, waaronder er waren van aanmerkelijk
talent; om V ondels reien, op opzettelijk geschreven stemmingsmuziek van den heer Anton A verkamp te hooren zingen door een
koor van een negentigtal dames en heeren, wier van achter het
tooneel komende zang wezenlijk verheffend en indrukwekkend klonk;
om Vondels landelijk treurspel opgeluisterd te zien met het fraaie
decor, in onzen Stadsschouwburg voorhanden; om te luisteren naar
eene opwekkende inleiding van Prof. dr, Jan ten Brink en de voordracht van een vers, Hu!de aan Vonde!, wo orden van den EereVoorzitter der Commissie , Prof. A. J. Alberdingk Thijm en voorgedragen door mej. Aleida Roelofsen, leerlinge onzer tooneelschool.
Deze laatste had trouwens aan gehed deze opvoering een groot aandeel,
daar haar directeur de regie op zich genomen had, twee harer leeraren, de H.H. Theo. C. Simons en A. Reyding zieh de zorg voor
't plastische ged~elte der vertooning aantrokken en een viertal meisjes als zwijgende engelen (in de wolken geplaatst) medewerkten.
Gelijk ik zeide, maakte de vertooning van dit treurspel een diepen
indruk en werd het streven der Commissie , in Amsterdam eene
niet minder waardige V ondelhulde tot stand te brengen als te Keulen
door de opvoering van den [eftha gesehied was, ten volle bereikt.

B.

Schouwburgen,' Gebrs. A. van Lier.

't Is zeer zeker een opmerkelijk verschijnsel, teekenachtig voor
onzen tijd, dat in het afgeloopen tooneelseizoen zoowel deze directie
als die van het Salon het meeste publiek wist te trekken bij de opvoering van operette en tooverkluchtspel met zang. Dit bewijst,
dat ook bij het groote publiek de muziek hoog in eere staat en
het in den schouwburg liefst oog en oor aangenaam aangedaan gevoeIt. Een paar aardige zangwijzen, fraaie costuums, mooi decoratief, wat grappen en potsenmakerijen en - de menigte is tevreden. Feitelijk toch zaI de satire op Engelsche preutschheid en
Engeische dwaasheden, welke de tekst van de Mikado in zich bevat ,
het grootste deel van het auditorium weI ontgaan zijn, en
daar de verwikkeling in dit zarigspel zeer mager en de komische
toestanden in de handeling zeer beperkt zijn, zoo blijft er niets anders
over om het publiek te vermaken dan decor, costuum, koddige
mimiek I samenspei (vooral het manoeuvreeren met de waaiers) eu
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enkele aardige zangnummers. Zeker school in het vreemde van
de }apansche omgeving ook een deel van de aantrekkelijkheid en
ik ben gaarne bereid te verklaren dat ik mij bij de Engelsche voorstellingen zeer goed en bij de Rollandsche goed vermaakt heb.
Doch let op, dat een aantal van 40 voorstellingen in onze stad
enkel bereikt kan worden, wanneer de roep van een stuk ook dat
gedeelte der burgerij naar den schouwburg lokt, 't welk er gewoonlijk slechts zelden komt; dat dit publiek alleen uit zijn schuilhoek
te voorschijn treedt, zoodra er "iets bizonders" te zien valt - en
ge komt tot het besluit, dat dit bizondere in het aanbrengen van
"kunst en vliegwerk" gelegen iso Een pakkend drama, een vermakelijk
blijspel zijn niet eens meer voldoende; daar moet iets extra bij wezen.
Ik heb bij de heeren Van Lier menig keer bij eene gewone voorstelling zalen gezien met nog geen vijftig menschen; bij: "de Pillen
van den duivell" en "de Mikado" stroomde het toe. Geen wonder
dat deze directie het voornemen heeft opgevat om het 't volgend
jaar geregeld met de operettes te beproeven. Of het succes blijvend
zal wezen, is moeilijk te voorspellen; hoogstwaarschijnlijk zal ook
hier, zoodra het ongewone gewoon is geworden, ,het bezoek weer
dalen tot een gewone sterkte. Veel zal daarbij afhangen van de
wijze van exploitatie. Want al erken ik, dat de smaak des publieks
voor een weinig inspannend tijdverdrijf den bloei der operette verzekert, ik meen tevens het vaak zeer gering bezoek aan de gewone
voorstellingen van het Rollandsch tooneelgezelschap dezer directie
te moeten toeschrijven aan de wijze, waarop de heeren Van Lier
hun gezelschap hadden samengesteid. De achteruitgang in dat bezoek was eenvoudig de wrange vruchJ der versnippering van de
werkelijk bruikbare krachten, waarover zij beschikten. In plaats
van die samen te houden tot een voldoend geheei, verdeelden zij gelijk we weten - de hoofdpersonen over drie afdeelingen en vulden elke afdeeling aan met personen, die voor een groot deel de
plaatsen op den voorgrond, welke zij innamen, niet verdienden •
't zij door gemis aan talent, 't zij door gemis aan beschaving, 't zij
door beide. Rad de directie de enkele jongeren, die bij meer
ervaring werkelijk wat beloofden te worden, geregeld doen optreden met diegenen der ouderen, van wie zij wat leeren konden;
nog beter wellicht: had zij het geopperd plan tot het vormen van eene
Afpeeling dier jongeren ten uitvoer gebracht, ze zou het goede
publiek den weg naar haren schouwburg niet in die mate verleerd
hebben , als dit in de laat'lte jaren bij toeneming het geval was.
Doch op den duur moest de mededinging in 't vertoonen van blijtooneel- en treurspelen met de Ver. Ret Nederl. Tooneel, die voor
weinig meer geld oneindig beter ensemble en met het Salon des
Varietes, 't welk voor veel minder geld een niet minder ensemble
bood, hier te Amsterdam onmogelijk blijken, en dat is ook gebeurd.
Een ding is zeker, de leden van het gezelschap bleven niet op
hun stoelen zitten, en wie bekend was met den geringen tijd, voor
studie en repetities beschikbaar, moest menigmaal de nog verkregen
uitkomsten ten zeerste bewonderen. Ook hadden we nu en dan
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gelegenheid in dezen Schouwburg de kennis met een belangwekkend
stuk te maken of te hernieuwen. Bij dit laatste denk ik aan de
Elisabe/h van Giacometti, door mevr. Ellenberger ter gelegenheid
van haar benefiet uitgekozen. Zoo eens, tweemalen per seizoen ,
ziet men deze actrice, wier licht anders schuil gaat in den drakengloed, die steeds in de Plantage pleegt te blaken, optreden in een
rol, waarin men haar onmiskenbare gaven als karakterspeelster vermag
te waardeeren. Daar waren in haar Elisabeth partijen van zeer
veel schakeering en kleur, die haar nog altijd eene plaats bij onze
twee groote gezelschappen ten volle waardig toonden. Ook mevr.
Albregt-Engelman mocht bij haar veertig-jarig jubelfeest weer eens
uit den hoek komen en in Benedix' tooneelspel: De Rustverstoorders
een dier typen scheppen, welke haar kracht uitmaken, en die haar
de weer zoo ondubbelzinnig gebleken sympathie van h<;:t oordeelkundig publiek deden verwerven. Over het geheel was deze voorstelling, waarbij o.a. de heer Joseph van Lier medewerkte en eene
zeer verdienstelijke creatie van het gemoedelijke oude heertje gaf,
een der beste van dit gezelschap.
Ditzelfde mag ik niet getuigen van de vertooning van de twee
oorspronkelijl}.e stukken, dit jaar ten tooneele gevoerd: Be/je de
Naaister van den heer Bigot en De Stormen des Levens van een
jeugdig schrijver, H. Terwee. Beide waren "volksstukken", d.w.z.
ze beoogden eene verheerlijking van de volksdeugden, van de
gelijkheid en de broederschap, 't eerste tusschen 't volk en de
aristocratie van 't geld, 't tweede tusschen 't volk en de aristocratie der geboorte. En gelijk in dergelijke stukken pleegt te geschieden, gaven beide schrijvers eene afspiegeling van de verhoudingen tusschen beide standen, welke niet die der werkelijkheid
was; de aristocraten waren eerst te sIecht en hardvochtig, de volksmannen en vrouwen te nobel en braaf, de democratische aristocraten
al te gemeenzaam, de bekeering der aristocraten aan het slot te
kras. En waar de schrijvers zoo weinig slaagden in het weergeven
der werkelijkheid, deden de meesten der vertooners hun misgreep
nog sterker uitkomen. Daarbij was het melodramatisch element
niet vergeten, allerminst in het stuk van den heer Terwee, en toen
dit laatste dan ook gevolgd werd door een blijspelletje van mej.
E. Van Biene Dilettanten, waarin niet enkel de ijdelheid der liefhebbers maar ook hun overdrijving bespot werd, dacht menig toeschouwer aan eene parodie op hetgeen we zoo pas te hooren
hadden gekregen.
Evenals andere gezelschappen gaven ook de heeren Van Lier
eene opvoering van La Tosea. Was het mij aangenaam mej.
Jeanne de Groot, nu mevr. Saalborn , wederom eens op de planken
te zien verschijnen, ik kan het niet ontveinzen, dat haar vertolking
van de titelrol boven haar krachten ging j en zij slechts in enkele
gedeelten (bijv. slot der 4de akte) den toestand vermocht te geven
wat hij eischte. Zij, die het talent dezer actrice in zijn omvang
kennen, hadden trouwens van deze proefneming geen grooter verwachting j ze wisten dat in het lyrisch en niet in het hartstochtelijke
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haar kracht ligt. Voor den heer Veltman kon de rol van baron
Scarpia slechts in de kalme gedeelten succes brengen; de zinnelijkheid van de 4de akte liet hij wijselijk achterwege. Doch hen,
die in dergelijke vergelijkingen belang stellen, had deze acteur bij
gelegenheid van zijn benefiet instaat gesteid kennis te maken met
een voortbrengsel uit de romantische school, 't welk, evenals La
Tosca, een draak moest heeten, maar bewijzen kon, hoe ver
't laatste in effect en kleur en samenstelling achterstaat bij den
arbeid der mannen van 1840. De toren van Nesle van den ouden
Dumas is inderdaad een meesterstuk in het genre, 't welk voor
den letterkundige een historisch, voor het publiek een dramatisch
belang heeft en dus inderdaad de vertooning door andere gezelschappen meer waard is dan een product als La Tosca.
Aan het slot van deze Kroniek sta de loffelijke vermelding der
opvoeringen van eenige blijspelen door de blijspel-afdeeling. Die
van Een dwaze Inval, een wezenlijk geestig Duit3ch kluchtspel, werd
met genoegen gezien. Terwijl ik pour acquit de conscienee niet
mag nalaten te vermelden, dat de heer de la Mar nog tijd wist
te vinden om uit twee romans tooneelstukken te trekken, die van
de tooneelkennis des samenstellers getuigden.
C.

Salon des Varittis.

Hetzelfde verschijnsel, waarop we bij het bespreken van het afgeloopen seizoen in den Schouwburg van Lier moestenl wijzen,
treft ons ook hier: het publiek gaat bij voorkeur naar die vertooningen, waarbij de muziek medewerJü. Het genre der comedieoperette, nog al heel ondeugend, met een prikkelenden bijsmaak
yan toespelingen op verboden zaken, hier sints de komst van mevr.
de Graaff-Verstraete beoefend, is, door het zeer verscheiden publiek
't welk dezen schouwburg bezoekt, met veel ingenomenheid ontvangen, en die ingenomenheid is, getuige het getal opvoeringen,
aan De vrouw van Papa en Mamsel Nitouche ten deel gevallen,
niet verminderd. Dat komt ook wel voornamelijk hierdoor, dat
mevr. Verstraete met wezenlijk talent die Judic-rollen speelt; haar
optreden in melodrama's, voor het Zaterdag- en Zondag-avondpubliek , behaagt mij, ik deed het reeds vroeger uitkomen, minder.
Ben ik wel ingelicht dan heeft de directie van het Salon, blijkbaar voornemens de melodrama's nog in eere te houden, mevr.
Holtrop-Van Gelder geengageerd voor de jonge dramatische partijen, waarvan zij zich bij het gezelschap der heeren Van Lier
met een talent, 't welk reeds de aandacht van het pub liek begon
te trekken, had gekweten. 't Verheugt me, dat onze oud-leerlinge
der school nu meer regelmatig hier in Amsterdam zal kunnen blijven;
voor haar is dit een middel om rustiger te studeeren; voor hen die
belang stellen in haar ontwikkeling, eene gelegenheid om die weer
geregeld te volgen. Als zij zelve zich maar aan natuur en waarheid
houdt, kan het optreden in de melo-drama's gedurende nog eenige
jaren niet zooveel kwaad. En dan zal er wellicht gelegenheid voor
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haar bestaan om geplaatst te worden in eene andere omgeving. Te
speien op een klein tooneeltje onder tabakswalm is juist niet het
meest begeerlijk deel voor een tooneelspeelster,' en ik kan me dus
best begrijpen dat mej . Juliette Roos, hoewel in dezen Schouwburg
zeker van haar publiek , liever bij het Nederlandsch Tooneel in den
Stadsschouwburg wou optreden. Met veel belangstelling zie' ik tegemoet, hoe het haar daar gaan zal, en of haar middelen toereikend
zullen blijken voor het groote tooneel. - Haar heengaan is voor de
directie van 't Salon zeker een groot verlies; al behoudt zij juffr.
Poolman en al zal mevr. Holtrop in comedie-rollen ook op haar
plaats zijn, het lieve, innemende van gelaat en stern, waardoor
mej. Roos het publiek terstond pakte, heb ben de beide andere dames
zeker niet in die mate.
Voor een groot deel bestond het repertoire van dit gezelschap
uit van vroeger bekende stukken. Onder die, welke . nieuw ingestudeerd werden, heb ik te vermelden: De Wrijjdokter, een oorspronkelijk blijspel in twee bedrijven door Alfaro en Fabies, waarin
satirische opmerkingen voorkwamen op de specialiteiten-manie onzer
dagen en in het bizonder op de wrijfdoctoren, terwijl het geheel
een fantasie bleek van de avonturen van zulk een jongen specialiteit, geplaatst tusschen een achterdochtigen schoonvader en een
zangeres , die met hem een vroeger geschreven stuk wil repeteeren.
Nog kwamen daarbij, ter stoffeering, de figuren van een uitgehongerd
Duitsch assistent, van een prins van Guatemala, benevens van een
boerin, die met haar zoontje kwam spreken over een gevallen paard.
De vroolijke invallen en zetten en niet onvermakelijke toestanden
werden door de vertooners goed tot hun recht gebracht: de heer
Thönissen met zijn lenk gezicht als de schoonvader, de heer v. d. Heuvel
als de wrijfdokter, de heer Pilger als de uitgehongerde assistent en
de heer v. OUefen Jr. als de zieke prins maakten zeer aardige
typen. Het damesgedeelte was zwakker.
Ter gelegenheid van haar benefietavond had mej. Roos een aandoenlijke fraaie Fransche comedie : La joie de la jamille uitgekozen j
de heer v. d. Heuvel nam voor den zijnen: Les vivacites dn Capitain Tic van Labiche, waarover in de vorige aflevering gesproken
iso De poging om Van Lennep's Klaasje Zevenster tot een tooneelstuk te verknippen, mislukte. Na drie voorstellingen was het stuk
weer van het programma, 't welk hier trouwens ook nog al aan
L. S.
snelle veranderingen onderhevig iso

D.

Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten.

Ook in de tweede helft van het tooneelseizoen bood het repertoire een aangename atwisseling van oude en nieuwe stukken. De
belangstelling van ons publiek bleef vrij levendig en wij vermoeden,
dat de financieele uitkomsten over deze campagne niet ongunstig
zullen zijn. Moge het zoo blijven; een publiek dat hooge eisehen
stelt, moet door getrouw schouwburgbezoek toonen, dat het de
verwezenlijking dier eisehen wil bevorderen.
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Met het blijspe1 Onder Curateele bleek de Directie een goede
keus te hebben gedaan, al is het voor dames minder geschikt.
Mevrouw Thomery wordt op verzoek van haar zwakken echtgenoot,
wegens buitensporige uitgaven, on der curatee1e gesteid en vader
Pazewijn tot curator benoemd. Laatstgenoemde denkt het verkwistend vrouwtje, zooals hij zegt, "spoedig om den vinger te
zullen winden"; maar het tegendee1 heeft plaats. Tot verzet geprikkeld, weet Pauline hem tot haar gehoorzamen dienaar te maken,
de dolzinnigste uitgaven te laten doen, ja ze1fs op haar te doen
verlieven. Ten slotte keert de echtgenoot terug en verzoent zieh
met zijn vrouw, terwijl de arme curator zijn geluk weer aan den
huiselijken haard moet ga an zoeken, on der bedreiging van bij den
eersten krommen sprong zelf onder curateele gesteid te zullen worden.
Een donnee dllS die tot allerlei dwaze tooneelen aanleiding geeft
en waarvan handig partij is getrokken. Soms moge het aanbeveling
verdienen bij vertaling de stukken in een nationaal kleed te steken,
in deze echt Parijsche toestanden dunkt het ons bepaald verkeerd.
De opvoering was zeer goed; als Pazewijn was de Heer R 0 sie r
Fa ass e n bizonder op dreef; trouwens Mej. Vi n k stond hem flink
ter zijde en wist de Pauline z66 lief te speIen en z66 keurig te
kleeden , dat de losbandigheden van haar curator hoogst verklaarbaar en vergeeflijk werden. Van den ouden roue Hofdalen leverde
de Heer Pool man een kranigen type en de Heer Va n E ij s d en
verdient als reporter Dollekoop een loflijke verme1ding.
Sympathie en waardeering verdient het streven van J 0 seE c h egar a y, den schrijver van Galeoto. Zijn werk is niet het geknutsel
van een dramaturg, die in fijngesponnen intrigues of vreemde typen
kracht zoekt, maar de zware arbeid van een edeldenkend man, die
in forsche trekken zijn medemenschen de afschuwelijke gevolgen
wil schilderen van den laster, die zoolang kookt en stookt tot vaak
de reinste schepselen het vertrouwen in hun onschuld verliezen,
beneve1d worden, door iedereen gewantrouwd en verlaten zieh aan
elkander vastklampen en jammerlijk als schuldigen te gronde gaan.
Dan triomfeert de wereid en roept uit: "Zoo kamt de waarheid dus
toch aan het licht I"~ 1) vergetende dat zij, en zij alleen, oorzaak
was van die ellende. Uit een zuiver artistiek oogpunt is zoo'n
tendenz-stllk wellicht bedenkelijk; wij heb ben echter eerbied voor
den wakkeren kampioen en vergeven vele fouten, als daar zijn:
oudbakken theater-effecten in het tweede bedrijf, oppervlakkig geteekende figuren, (Severo, Mercedes, Pepito) en eigenlijk het geheeie
derde bedrijf, -dat gevoegelijk achterwege had kunnen blijven en waarin
de schrijver, door te vee1 te willen bewijzen, zijn doe1 voorbijstreeft;
wij bewonderen den schrij ver, die, de waarschijnlijkheid inziende,
dat de were1d zijn stuk zal uitfluiten 2) toch den moed heeft haar
de waarheid in het aangezicht te slingeren. Er dwalen ook op

J) 3e bedrijf, lOe tooneel.
') 2e bedrtjf', 5e tooneel.
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tooneelgebied te vee1 Hamlet-naturen rond dan dat wij zoo'n man
uit een stuk niet warm zouden toejuichen.
Een kunstwerk als Galeoto, zoo breed opgevat, grootsch tot in
zijn fouten, mag aanspraak maken op een liberale beoordee1ing,
en deze heeft het helaas ! lang niet algemeen gevonden. Zoo heeft
men beweerd dat ook de s c h ij n des kwaads moet vermeden
worden, dat een jonge vrouw zich per se compromitteert, wanneer
zij steeds gezien wordt in geze1schap van een knap jongmensch en
van haar ouderen echtgenoot; "de wereId is nu eenmaal zoo."
Dit s c h ij n t waar; maar richten wij dan liever den degen op
eigen borst en vragen wij ons af, of die overweging niet voortspruit
uit onze aangeboren lafheid, uit onze onmacht om ons aan den
invloed dier "wereId" te ontworstelen?
Nieuw mag het onderwerp niet genoemd worden; meermalen was
de laster het hoofdelement in tooneelstukken; maar even nieuw als
juist kwam ons de stelling voor, dat de laster door zijn helsche
werking in het ge1ijk wordt gesteld, dat de eerst onrechtvaardig
beschuldigden later vaak tot schuld vervallen; dat dus daardoor
zijn invloed steeds grooter dreigt te worden, want bij volgende
gelegenheden kan men zich dan steeds op voorbeelden beroepen
waarin de verdenking gegrond is gebleken. "Uit praatjes ontstaat
de daad; wat als een boosaardige leugen begint, eindigt als waarheid" I). En hoe ontstaat hij? "Een onvoorzichtig woord, een
"heimelijke lach, een veelzeggende blik zijn voldoende om de
"katastrophe te doen ontstaan: al die kleine toevalligheden en on"verschilligheden worden een grootheid en plotseling verschijnen
"zij als reusachtige hatelijkheden, boosaardigen laster I die de eer
"bezoedelen, het huiselijk geluk verwoesten. leder afzonderlijk doet
"het, zonder kwade bedoeling, maar het resultaat is vernietiging." 2)
Zulk een taal getuigt van menschenkennis en staat, uit een letterkundig oogpunt beschouwd, stellig verre boven de gewone tooneelgesprekken.
Begreep de schrijver uitmuntend wat hij wilde voorstellen, in de
uitwerking was hij niet altijd even gelukkig. Vreemd mag het heeten
dat hij naaste bloedverwanten koos als vertegenwoordigers van de
wereid; dat zou Sardou niet gedaan hebLen. Vreemd ook dunkt
het ons, dat hij den raisonneur en het slachtoffer in een figuur
vereenigde: den man, die de stelling moet verkondigen en hem,
die haar tot waarheid moet maken. In deze omstandigheid ligt o. i.
het stuitende van het laatste bedrijf; Ernesto werd er als rol belangrijker door, maar minder waar.
Galeoto maakte een machtigen indruk, waaraan de grootendeels
uitmuntende opvoering het hare bijbracht. De Ernesto van den
Heer T art a u d is het schoonste, dat wij ooit van hem zagen;
vooral de slottirade werd met bewonderenswaardige kracht en heerlijken c1imax uitgesproken. Julian werd door den Heer D. H a sI) 1e bedrtif, 2e tooneel.
Voorspel, 3e tooneel. (naar de vertaling van J. H. Rössing).

~)
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p eIs schoon getypeerd; in de pijnlijke sd:nes waardeerden wij
opnieuw de artistieke soberheid van zijn spel. Aangenomen dat
Mej. Vi n k beter voldoet in het blijspel, verdient zij als Theodora
grooten lof; dikwijls wist zij den juisten toon te treffen, en zij
boedde zich voor het huilerige, dat in dramatische tooneelen soms
haar stem ontsiert. De overige vertolkers bevielen ons minder,
hetgeen wel grootendeels aan het vage en tegenstrijdige in hun
rollen zal te wijten zijn. Ten slotte twee opmerkingen. Wij lezen
in Jelgershuis' Gesticulatie en Mimiek: " . . . . zich zorgvuldig mij"dende nimmer door eene half geopende deur te komen of heen te
"gaan: dat is geheel ongeoorloofd, en misstaat vreesselijk; men moet
"dit den Komiek overlaten, die zich daarvan dan, naar omstan"digheden met voordeel bedient," en zagen tot ons leedwezen dezen
juisten wenk nogal eens vergeten. Ook moeten de deuren zorgvuldiger worden gesloten; thans ziet men soms de geheimste zaken
met geopende deur behandelen. Het zijn details, maar zij kunnen
de schilderij bederven.
Het Kattebelletje (Pattes de mouche), gegeven onder het patronaat der Rotterdamsche Afdeeling van ons Verbond, schonk den
Heer Ja n C. D e V 0 s (opnieuw aan ons gezelschap verbonden)
een schoone gelegenheid te toonen, dat hij met onverzwakte krachten naar de Maasstad is teruggekeerd. Hij is en blijft de beschaafde,
aangename prater, die zich op de planken los en gemakkelijk beweegt; gaarne hadden wij evenwel gezien, dat hij den Pros per Block
meer typeerde zooals o.a. de Heer Moor deed. Sardou's blijspel,
tintelende van vernuft en geest, stelt den vertolkers buitengewoon
hooge eischen; te zeggen dat ons gezelschap daaraan beantwoordde,
zou minst genomen overdreven zijn Er werd met toewijding gespeeld, maar het stuk bleef hoofd-, de opvoering bij-zaak. .
Na den Heer D e V 0 s verdient de Heer D e V r i
egenoemd
s
te worden; wanneer deze ijverig studeert, ' is, dunkt ons, zijn toekomst verzekerd. Is dit echter steeds het geval?
Het succes van Abt Constantijn est dü a une reaction sans d9ute
respectable mais nullement artistique, zegt J u I e s F
arein
v Les
Annales en wij onderschrijven deze woorden gaarne, ten spijt van
den grooten bijval, welken deze brave Hendrikken-geschiedenis ook
hier vond. Wilt ge een idylle? Goed, Vriend Fritz is er een
en met genoegen zien wij het steeds opvoeren; maar Abt Constantijn?! De kunst wil het schoone en het goede, maar ook het
ware; en onwaar is dit stuk in de hoogste mate. De eene persoon
is al braver dan de andere; . wie het bij het begin niet is, wordt
het in het laatste bedrijf; daarbij zijn allen hoogst onbeduidend,
na'if en vervelend. Er is slechts een mensch, een wezen van vleesch
en bloed, dat menschelijk handelt, menschelijk faalt, n1. Paul, en
deze uitzondering vond in den Heer D e V r i e seen zeer goed
vertolhr. De overigen willen wij niet harel vallen; wij willen er
niet op wijzen, dat er veel te langzaam werd gespeeld, waardoor
alles een nog sentimenteeler aanzien kreeg; liever wenschen wij dat
de brave abt, na den geldbuidel onzer Directie gespekt te heb-
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ben, voor goed ten grave dale. De kunst zal er niet bij verliezen.
31 Januari herdacht Mevr. Burlage-Verwoert haar 25jarige tooneelloopbaan met Sardou's Cyprienne (Divon;:ons). De
beleefdheid verbiedt dat men dames naar hun leeftijd vraagt; wanneer zij ons echter door een dergelijk feest in de gelegenheid stellen
dien te benaderen , dan schijnt de vraag gewettigd, hoe een kunstenares voor een vijf-en-twintigjarig jubileum een rol kan kiezen geschreven voor een vijf-en-twintigjarig vrouwtje; het is vaak verwonderlijk en betreurenswaardig tevens, dat zoo weinig artisten de
grenzen van hun talent kennen, zij, die juist scherper moeten zien
en oordeelen dan wij gewone stervelingen.
Willem van Zuylen is sinds 24 Januari na een zware
ziekte weder bij ons gezelschap ingedeeld. Al toont zijn uiterlijk
hoe zwaar hij geleden heeft, in Vrouwen-Emancipatie, Gevolgen
van een Leugen , Politiezaken, Vriend Fritz bewees onze geliefde
komiek, dat zijn speI en stern niet zijn achteruitgegaan. Ook hier
weerklinke een hartelijk Welkom!
Malle Anna van R 0 sie r F aas sen is een goed volksstuk,
een beet je oppervlakkig, maar in den juisten toon geschreven. In
het eerste bedrijf maken wij kennis met het huisgezin van Duyn;
de man een ontevreden leeglooper, de vrouw, zoon en dochter
toonbeelden van rechtschapenheid. Van Duyn heeft reeds eenige
malen stukken goed van zijn vrouw (die door manufacturen te verkoopen in het onderhoud van het gezin tracht te voorzien) ontvreemd om aan zijn drink zucht te voldoen; eindelijk betrapt zij
hem. Een woordentwist ontstaat; de man trekt zijn mes, dat Anna
hem ontwringt en, tot het uiterste gedreven, in de borst stoot.
Zij wil zich aanklagen; maar stervende verklaart~ de dronkaard dat
zij on schuldig is, dat hij zichzelf heeft gedood.
Het tweede bedrijf speelt in het estaminet van het Limburgsche
dorp, waar de fabrieksarbeiders samenkomen en door enkele raddraaiers tot werkstaking worden aangezet; hoe waar en kernachtig
deze scenes geschreven zijn, begrijpt een ieder die Faassen's talent
kent. De ontevreden arbeiders gaan bij den patroon hun nood
klagen; deze !aat hen echter inzage nemen van de boeken en be100ft hun een deel der winsten, waarna de vrede hersteld wordt.
Anna, door wroeging gekweld, is steeds haar schuld blijven volhouden en wordt, omdat men de arme koopvrouw wegens haar
eenzelvigheid en vreemde taal in haar geestvermogens gekrenkt
acht, in de wandeling Malle Anna genoemd. In het laatste bedrijf
heeft zij het geluk de fabriek, welke men in brand wil steken, te
redden , helaas ten koste van haar leven. De ellendelingen, die
moord en vernieling prediken, stooten haar neder, als Malle Anna
hun onzalig plan wil verijdelen, hetgeen haar evenwel toch gelukt.
Zoo straft de eene misdaad de andere; ofschoon zij ons op een
tweeden moord onthaalt, is deze gedachte niet de minst gelukkige
in het drama.
Aan de intrigue is als gewoonlijk weinig zorg besteed en wij
geven den auteur ernstig in overweging een volgend maal den
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traditioneelen moord weg te laten; gelukkig blijven die in ons
landje uitzondering. De volkstypen en toestanden zijn verdienstelijk
naar het leven genomen en het moet gezegd worden, dat in Malle
Anna de bij-tooneelen, welke Faassen's kracht zijn) niet buiten de
handeling staan, zooals bij enkele vroegere stukken het geval iso
Minder gelukkig achten wij het tooneel bij den braven fabrikant;
wanneer de arbeiderskwestie zoo gemakkelijk op te lossen is, heeft
de Heer F aas sen het ei van Columbus gevonden en verdient hij
een zetel in 'de Tweede Karner.
Over het algemeen echter mag de jongste pennevrucht van onzen
populairen schrijver goed geslaagd heeten; zij werd behalve door
den auteur (brigadier Brand) verdienstelijk gespeeld door Mevr.
Be e r s man s (An na van Duyn) en de Heeren J. Ha s pe I s (Späner),
D e V 0 s (de Platte), D e V r i e s (Wolf), enz.; trouwens Fa ass e n
weet voor welke acteurs hij schrijft. Het publiek ontving het stuk vrij
ondankbaar; vooral op de eerste rangen moest men beter begrijpen, dat ook volksstukken re:ht van bestaan hebben , dat het
tooneel een roeping te vervullen heeft, en dat mannen als R 0 sie r
Fa ass e n waardiger priesters in den kunsttempel zijn dan de kwakzalver-schrijvers van zoo menig zoogenaamd "modei-n" stuk.
Het lust ons niet over Flora losca uit te weiden; iedereen
zal thans de gebreken en deugden van dit bloederig tooneelproduct
kennen. Alleen moet ons een woord van oprechte hulde uit de pen
aan het adres van Mevr. Be er s man s (Tosca) en den Heer
J. Ha s pe I s (Scarpia). Door hun meesterlijk speI werd deze misgcboorte een bezoek overwaard.
Durand erz Durand, een wel wat rauwe Fransche klucht, was
het laatste nieuwe stuk dat in dit seizoen werd vertoond. Wij
hadden het liever wat luch tiger gespeeld gezien.
V 66r wij voor dit seizoen van onze lezers afscheid nemen, een
enkel woord aan onze Directie, met het oog op onze jonge artisten;
velen zijn het niet, maar misschien juist daarom zijn zij ons te
liever. Zou het in hun belang, zoowel als in dat van de toekomst
van ons tooneel, niet wenschelijk en mogelijk zijn hun nu en dan
gewichtiger rollen op te dragen? ,) Wij zijn met reden trotsch op
onze veteranen, maar moeten wij ook niet trachten de recruten tot
geoefende krijgers te vormen? Mej. Vi n k en de Heer Ta r tau d
heb ben gelegenheid genoeg gehad; wij bedoelen thans vooramelijk
Mej. Pa u I i n e Be er s man s en den Heer He n r i D e V r i e S.
Eerstgenoemde heeft na haar debuut en Rabagas geen rol van eenige
beteekenis vervuld; in het gewone blijspel schijnt zij zich niet op
haar plaats te gevoelen; trouwens haar ernstig gelaat, donkere
kijkers en eigenaardige stern wijzen haar voorloopig meer aan op

1) Wti vernemen dat HET KATTEBELLETJE met die bedoeling werd gegeyen en waardeeren gaarne den betoonden go eden wil; maar Mej. Vink en
de Heer De Vos vervulden de hoofdrollen; de overige parttien ziin bepaald nevenfiguren. Was dan de keus gelukkig? 16/5. J. V.
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de Fransche ingenue-rollen, als in flrancillon, La Souris ') (misschien ook in Nichtjes Roman en Vriend flrits). De Heer D e
V r ie s bezit een gunstig voorkomen, aangename stern en goede
gestes; hij maakte in den laatsten tijd -flinke vorderingen; Ia at men
hem daartoe dan ook flink in de gelegenheid stellen. Men zal ons
tegenwerpen, dat het gemakkelijker is jeugdige artisten over het
paard te tillen, dan hen behoorlijk in den zade! te helpen. Wij
ontkennen het niet; maar door hen te veel achteraf te houden,
loopt men gevaar de ambitie te verminderen , de krachten te ontzenuwen. Daarom beye!en wij der Directie, terwijl zjj tracht aan
de eischen van het publiek te voldoen, de belangen der jongere
artisten ten zeerste aan. In dit opzicht moet yoor haar gel den het
bekende: Gouverner c'est preyoir.
Rotierdam, 20 April 1888.
JEAN V ALJEAN.

LIJST VAN OPGEVOERDE STUKKEN.
(I Dec. 1887-1 Mei 1888).
I.

Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel.

7 Dec.: Eene Ministerieele Crisis, blijsp. 3 bedr. door He n r y
va n Me erb e k e (Amst. 4, 's H. 1 opv.) - 9 Jan.: Maria Stuart,
treursp. 5 bedr. naar F r i e d r. v. S chi 11 e r door.f. J. L. te.'Z
Kate (Amst. 6 's H, Z OPy.) - ZI Jan.: Abt Constantijn, toonsp.
3 bedr., naar den roman van Lud. HaI e v y door C rem i e u x
en D e c 0 u r c e 11 e, vert. f. van Montjoort (Amst. 10, 's H. 3
OPy.) II Febr. : Galeotto, drama 3 bedr. en I voorsp. van
J 0 seE c h e gar a y, naar Lindau's Duitsche bewerking in het
Nederl. door J. H. R ö s si n g (Amst. 8, 's H. 3 opv.) - Oe
Astronoom, oorspr. kluchtspel in 2 bedr. door Fa b i e s (Amst. 6,
's H. 1 OPy.) - 3 Mrt.: Gepantserd, oorspr. toonsp., 4 bedrijf. door
EI Y (Amst. 3, 's Hage Z opv) - 31 Mrt.: Flora Tosca, drama
in 5 bedr. of 6 taf. naar V i c t. S a r don door Sargdia (Amst.
IZ, 's H. 3 opv.) 21 April: Vader, toonsp. I bedr. uit 't Eng.
door P. V. L. - Durand en Durand, blijsp. 3 bedr. van Mau r i c e
Ordonneau en Albin Valabregue (Amst. 7, 'SH.20pV.)
Verder hadden te Amsterdam wederopyoeringen plaats van:
Lodewijk XI (4) -- Oe Bruiloft _van KI. en R. (5.) - Ghijsbrecht
van Aemstel, Oe Bibliothecaris. Oe Gebochelde, Margot de bloemenverkoopster, Kean, Otello, Gier-Wally, Oe Industrieel van P. A.
(elk 3 opv.) - Narciss, Kinderioos, Oe damesdokter(elk Z OPy.)Inkwartiering, Dr. Klaus, Francillon, FranQoise's Opstel, Oe Viool
van Cremona, Oe Burgemeestersvrouw, Oe Klepthe (elk 1 opv.)
.) Wii noemen deze stukken,-welke ans ander het schrtiven te binnen schiaten, a1l8en om de soort van rollen nadel' aan te duiden, maar bedaelen
J. V.
geenszins de opvoel'ing dier twee aan te bevelen.
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H. Schouwburgen Van Lier.
a.

Amste1straat.

8 Dec.: Oe Pillen van den Ouivel, tooverkluchtspel in 8 taf. van
An i c e t B 0 u r g e 0 i s en Lau ren t (33 opv.) 9 Jan. :
Betje de Naaister, oorspr. volksstuk in 4 bedr. door C. P. T.
Bi g 0 t (8 opv.) - Het gebrekkige dorp, Komieke ballet-pantomime
(8 opv.) - 16 Jan.: Oe rustverstoorster, blijsp. 4 b edr. van Rod.
Ben e d i x door F . D. Zimmer (13 opv.) - - Oe afgestorvene aan
de cverledene, blijsp. in 3 bedr. n. h. Fransch (2 opv.) - 23 Jan. :
Oe Toren van Nesle, drama in 5 bedr. of 9 taf. van Ale x D um a s, vertaling leanne de Groot-Saalborn. - 22 Febr.: Elisabeth, J(' oningin van f ngeland, historisch drama in 5 bedr. van
Gi a c 0 met ti (5 opv.) Een dwaze inval, blijsp. 4 bedr n.
Ca r 1 Lau fs, vert. H. P. Boudier (10 opv.) - 10 Maart Oe
Mikado, burleske operette in 2 bedr. van W .S. G i 1b e r t; muziek
van S u 11 i va n, uit het Eng. door C. P. T. Bi g 0 t (40 opv.)20 April: Durand en Durand, (8 opv.) - 28 April : Donkere
dagen, drama in 8 taf. naar een roman door ehr. d e 1a M a r,
(3 opv.)
Voorts wederopvoeringen van Oe Negerhut van Oom Tom, de
Bruiloft van Kloris en Roosje (elk 5 opv.) - Een beroemd proces ,
(8 opv.) Oe Gebochelde, (2 opv.) - Oe Trompetter-Majoor
en Onder valsche Vlag, (elk I opv.)
b.

Plantage.

8 Dec.: Arme Moeder, drama in 5 bedr. van Francis Cornu en
H. Anger, (5 opv.). - 24 Dec.: Oe Bravo van Venetie, toonsp.
in 5 bedr. of 8 taf. door C. Ale X. v. Ra y, (8 opv.) - 28 Jan. :
Cade Roussel, de man met de poppenkast, drama in 5 bedr. of 7
taf. naar Am e d e e Roll a n d en Je a n Du boi s, (6 opv.) 15 Maart: Oe Stormen des levens, oorspr. toonsp. in 3 bedr. door
H. Te r we e ADz. - Dilettanten, door E 1i se v a n Bi e n e ,
(2 en 3 o pv.) - I April: Flora Tosca, vert. van los. de Groot,
(I! opv.) - 14 April: Olivier Twist, drama in 7 taf. naar den
roman van eh. Die k e n s door Ch. de la Mar, (8 opv.)
Wederopvoeringen van: Oertig jaren of Het leven eens Dobbe·
laars, (6 opv.) - Lugarto (5 opv.) - Lazaro de Veehoeder (4
opv.) Michael Strogoff, de Idioot in het gebergte, Krates,

Oe Roovers, Jan de Huurkoetsier, Het rijtuig van den Emigrant,
Oe Priester, (elk 3 opv.) - Marie Antoinette, Dr. Klaus, Zonder
Naam, Nelly, (elk 2 opv.) - De roode brug, de Hut in 't gebergte,
Zege na Strijd, Kath Howard, Ben Leil, (elk 1 opv.)
II!.

Salon des Varietes.

9 Dec.: Oe vrouw van Papa, comedie-operette van H e n n equin en Millaud, muziek van H e rve, (I90Pv.)-28Dec.:
Mamzel Nitouche, comedie-operette van M eil h ace n Mi 11 a u d,
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muziek van Her v e, (20 opv.) - 25 Jan.: Rooie Anna. (La roussotte), comedie-operette van Meilhac, Halevy en Millaud,
muziek van Lecocq, Herve en Bouillard, (13 opv.) - 7
Febr.: De Wrijfdokter, oorspr. kluchtsp. in I bedr. door Fa b i e s
en AI fa r 0, (7 opv.) - 23 Febr.: De vreugde van het Huis,
toonsp. in 3 bedr. n. h. Fransch van A. B 0 u r g e 0 i s en P. D eco ure e l1 e door A. van Sprinckhuizm, (8 opv.) - Op wafer
en brood, blijsp. in I bedr. n. h. Fransch, (10 opv.) - 2 Maart :
Jan Dwars, blijsp. in 3 bedr. door Hub e r t u s J ans sen, (7
opv.) - 17 Maart: Miss Multon, toonsp. in 3 bedr. n. h. Fransch
van Eu g. Nu s en Alb. Bel 0 t, (5 opv.) - 5 April: Speel
niet met vuur, blijsp. in 3 bedr. n. h. D. van G. zu Pu t z li t z,
(5 opv.) - 14 April: De lofgevallen van Klaasje Zevenster, toonsp.
in 8 taf. Ilaar den roman van Mr. J. va n L e n n e p, (30PV.) 19 April: Het rechterbeen van kapitein Tic, blijsp. in 3 bedr. van
Eu g. Lab ich e, (7 opv.)
Verder werden wederopvoeringen gegeven van: De reis door
Berlijn in 80 uren, (9) - Mijn naam is Lehman, (5) -- De Salontiroler, (5) - Robert en Bertram. (4) - Troetelman, (3) Jllnus Tulp, (2) - De oude Kleerkooper, (4) - Lili, (2) Marie Jeanne, (5) - De man met de wassenbeelden, (2) Kleine Jacques, (3) - Oe twee weezen, (2) - De kinder·
roofster , (I) - Suzanne, (3) De scheepsjongen, (4) -

Victorine, (2) - Een man die te veel g akoesterd wordt, (10) Ik inviteer mijn Kolonel, (9) - Zonder bru:dschat, (5) - Goeden
morgen mijnheer Bekker, (5) -- Twee invaliedeo, (I).
IV.

Vereenigde Rotterdamsche Tooneellisten.

4 Dec.: Galeotto, [zie boven] (6 opv.) - Leeringen wekken,
voorbeelden trekken, blijsp. in I bedr. naar het Fransch van A.
D r e y fu s, (5 opv.) - 20 Dec.: Het Kattebelletjen , blijsp. in 3

bedr. van Vi c t. S ar d 0 u, vert. dr. f. Im Brink (5 opv.) Mama's oogen, blijsp. in I bedr. van J u I i u s R 0 sen, door mr.
C. N., (4 opv.) - 3 Jan.: Abt Constantijn, [zieboven] (8opv.)-:24 Jan.: De Gevolgen van een leugen , blijsp. in 4 bedr. naar het
Duitsch van Ru d. K n eis e I, (4 opv.) Vrouwen-Emancipatie,
(6 opv.) 31 Jan.: Cyprienne, blijsp. in 3 bedr. van Vi c t.
S ar d 0 U, (2 opv.) - Vrouwentranen, blijsp. in I bedr. (2 opv.)2 I Febr.: Op den verkeerden weg, blijsp. in 4 bedr. van M.
K n au ff s, (3 opv.) - Mijn nieuwe hoed, blijsp. in I bedr. van
Max Bernstein, (3 opv.) - ::8 Febr. Malle Anna, drama in
4 bedr. door R 0 S. Fa ass e n, (5 opv) 25 Maart: Flora
Tosca, [zie boven] (7 opv.) - 10 April: Durand en Durand, [zie
bovenJ (5 opv.)
Verder werden herhaald: Marie Antoinette, (3) - Zonder naam,
(2) _. Robert en Bertram, (2) -

Politiezaken, (2) - Martelares,
Vriend Fritz, (I) - Onder Curateele, (I) - Tilli, (I) De bruiloft van Kloris en Roosje, (I) - Een partij piket, (5).

(I) -
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Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg.
(Direetie: Ale x. Fa ass e n.)

I5 Dee.: Oe nieuwe Prefect, blijsp. in 3 bedr. n. h. Franseh v.
E d mon d Gon d i n e t, (4 opv.) - 25 Dee. Krates, volksstuk
door eh. deI a M a r, (8 opv.) - 12 Jan.: Julia Vidal, toonsp.
in 5 bedr. van A d. Bel 0 t, (2 opv.) - 10 Febr. Vijftigduizend
francs bruidsohat, blijsp. in 5 bedr. van Fe 1 i eie n Mall efi 11 e, vertaling van Alb. Heyblom, (2 opv.) - 19 Febr. Oe
weezen van 's-Gravenhage, drama in 5 bedr. van d' E n n er y ,
(9 opv.) - 6 Maart: Onze kinderen , sehets uit het Rotterdamsch
Volksleven, in 7 taf. bewerkt door L. H. ehr i s p ij n, (4 opv.) 25 Maart: Oe wandelende Jood, drama in 7 taf. van Eu g. S u e,
door f. Speyer Klerk, (4 opv.l - 15 April: Hans Vondeling,
(Der Narr des Glücks) door E. Wie her t, (20 opv.) - 23
April: Blinde Valeria, toonsp. in 3 bedr. - Een bedorven kindje,
1.Jlijsp. in I bedr.
Verder hadden wederopvoeringen plaats van: Kleine Jacques, (4)Oe roode brug, (4) - Onder valsche Vlag, (4) - Klaveren Aas,
(3) Oe man met de wassenbeelden, (I) - Oe koerier van
Lyon I (2) Oe Armen van Parijs, (I) - Oe twee Weezen,
(2) Nelly, (I) - Een bittere pi!, (5) - Soliede Agenten gevraagd, (2) - Een pikante roman, (I) - S of Z, (I) - Juffrouw
Antje, (4) - Oe bruiloft van Kloris en Roosje, (I).

